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APRESENTANDO OS ANAIS DO XV ENCONTRO ANUAL DE ETOLOGIA

Os Anais do XV Encontro Anual de Etologia trazem temas relevantes e atuais. A
cognição e o comportamento social de prirnatas, a Questão aberta do uso de caracteres
comporta mentais na construção de esouemas filogenéticos, a pesouísa em etologia
aplicada, os modos espaciais do ser humano numa ecologia relativamente recente Que é
a cidade e, a partir da idéia de plasticidade neuronal, a colocação de uma interface com
as neurociências. Nos Anais também está presente a preocupação com a conservação e
o manejo, focalizando-se o lobo-guará, o papagaio-charão, a paca e mamíferos
marinhos. O ensino da etologia retorna aos Anais com novos depoimentos e com novas
propostas. A parte jovem do programa (programa jovem etólogo) aparece em textos
especialmente escritos para uma audiência de estudantes de segundo grau Que se
mesclaram, na oportunidade do Encontro, com os participantes seniores. Em forma de
resumos, a mais nova safra de pesouísa etológica em nosso meio é registrada nos Anais.
São aproximadamente 170 resumos, um número Que expressa bem a vitalidade da área.
É gratificante contar com as contribuições de colegas de várias partes do Brasil e com as
dos convidados da França e do Uruguai.

No ecuilíbrío entre temas, na trancülla e produtiva multidisciplinaridade destes
Anais, se refletem as linhas Que sempre guiaram a atuação da Sociedade Brasileira de
Etologia.
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SOCIAL ONTOGENY IN PRIMATES

Bertrand L. Deputte
Université de Rcnncs, France'

Ontogeny uncovers ali the developmental processes which eventually leads to a mature
adapted individual. Unlike development which is a general terrn applicable to phenornenons
and individuais. ontogeny should only refer to individuais. Social ontogeny. rnainly an
epigenetic processes. is a subset of ontogeny that might lead to a socíally cornpetent
individual. Interactions between the developping individual and the group mernbers
constitute the essential feature of social ontogeny the cornplexity of which arising Irem
these interactive processes. Another cause of cornplexlty is the multidimensional feature of
social behavior. In this talk we argue that this inherent cornplexíty raised rnethodological
challenges. The different approaches used to tackle these issues are detailed. It will be
shown that univariate techníoues are unable to provide a satisfactory picture of the social
ontogeny. The index approach used by Hinde will be described as an atternpt to deal with at
least one interactive processoMultivariate technioues. Irorn descriptive to analytical. will be
described as powerful tools to disentangle the intrinsic complexíty of social ontogeny.

Ontogeny is an overlooked phenomenon. partly because of its complexíty. partly because of a semantic
problem 1'11explain later. Everyone would agree that studying ontogeny helps to understand adults' form

and behavior but also to understand evolution: Haeckel asserted that "Ontogeny recapitulates Phylogeny".
Although this statement could be discussed at length. it remains that following the development step by step
of an organism is a powerful tool to unravel some mysteries of its life. In his 1963's paper Tinbergen added
"ontogeny" to Huxley's 3 ouestions about biological phenomenons causation. function and evolution .

To attack the issue of social ontogeny 1'11use the general framework proposed by Hailman to set up the
landscape of Ontogeny. 1'11present the c1assicalways to deal with behavioral and social ontogeny and illustrate
them with the social ontogeny of grey-cheeked mangabeys. 1'11show that some students of social ontogeny in
primates have found these approaches unsatisfactory. even though they are still current!y used. 1'11present
severaI attempts to deal with the complexlty of any interactive process and illustrate them with examples from
grey-cheeked mangabey and rhesus macaoues studies. The final issue 1'11address will be that of a specific
interaction between the influence of the gen09'pe and that of the social environment. namely the development
of behavioral sex differences which 1'11illustrate with results from studies on rhesus macaoues.

Before really getting into my talk, I would Iike to say that I'm very much indebted to Robert Hinde and
Bill Mason to provide me with such high!y insightful ideas I've [ust transformed into a personal jargon in
attempting to move only one small step further.

Ontogeny refers to every processes implied in the development of an individual. It should be stressed
that ontogeny refers specífically. and ONLY to individuais. to beings called Ontos in ancient greek and genesis

CNRS / UMR 6552; Station BiologiQue; 35380 Paimpont, FRANCE
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Bertrand L. Deputte

meaning creation, ongIn. Unlike the term development which m'!}' refered to ongoing phenomenons or

organisms, ontogeny should be restricted to refer to ONE individual. Each individual having its own ontogeny,

although ontogenetic processes might be common to a large amount of organisms.

These definitions of ontogeny underline that ontogeny is essentíally a complex phenomenon and results

from interactive processes both within the individual and between this individual and the surrounding world.

Ontogeny has also to deal with the time and is conseouently an irreversible processo Wholeness, unioueness

and longitudinal approach, are other concepts related to ontogeny. Wholeness as ontogeny deals with one

indivisible individual. Only analytical convenience leads to subdivide ontogeny into its different dimensions

and/or developmental stages such as embryogeny or behavioral ontogeny. Unioueness as, especíally in higher

vertebrates, an individual is a unioue being through the mixing of the genetic material of 2 different individuais

by means of sexual reproduction. As a methodological conseouence of the unloue-lndividual feature, only

longitudinal approach is suitable to study ontogeny. Ontogenetic data should be collected longítudínally on the

same individual along his development.

A slow maturation, both before and after birth. is a líkely indicator of a great deal of after-birth

interactions between the organism and its milieu. The developmental process is then large\)' freed from the

influence of genes. It is then refered as an "Epigenesis".

Haí/man's framework for the stucfy of ontogef!)l

Hailman, in 1982, proposed that "Ontogeny is the transition of one phenotypic control pattern to

another, mediated by environmental contingencies". He first defined the phenotypic control function (C):

which for each combination of a motivational state (Mj) and a defíned external stimulus input (S0

determines a behavioral distribution (Bj0. Hailman emphasized the uníoueness of the phenotype in assuming

that "the Phenotypic Control Function determines a particular distribution of output probabilities". Then he set

an ontogenetic function (O) which maps the ontogenetic changes of one phenotype. its genotype G and the

present environment E to a new phenotype. during "some conveniently small increment of time". He proposed

to consider the process of ontogeny as one set of changes of control of an individual's behavior during his life.

Therefore the Ontogenetic Function includes the Phenotypic Centro] Function.

Socía/ontoge'!)l.· the "Prímate"paradígm.

Having in mind the Hailman's thoughtful framework for ontogeny, one can draw a schematic

representation of Ontogeny and of its subsets Embryogeny is determined by the genotype and leads to an

"individual phenotype". In primates, the newborn started his life within a social milieu. Most of his development

becomes influenced by, and during early stages dependent on, interactions with other group members.

Conseouently the behavioral ontogeny is mainly an epigenetic process and could be called a "Behavioral

Probabilistic epigenesis" to use the terms coined by Gottlieb in 1970. The "social ontogenj', itself a subset of

behavioral ontogeny. is an epigenetic processo since social ontogeny is characterized by the interactions

between a developping individual phenotype and social environmental variables. Therefore "Dialectics" is a

new essential feature for social ontogeny. Similarly Hinde, in 1987, considered that dialectics also occur

between the different levels of social cornplexity.

In the issue of primate social ontqgeny, it is important to spell out what E includes in the Hailman's

ontogenetic function formula. It includes the social group, es, in which the young primate is born. This social

group is itself a component of the primate populatíon. ep.and both being embedded in an animal cornrnunity.

10



Social Ontogeny in Primates

C. including predators. competitors and other sympatric primate species. In addition the environment of the
social group includes the food resources. F. and is influenced by abiotic factors. A.

A social group is here deflned by some of its essential features: a temporal stability, a spatial
cohesiveness. a coordination of activities of members by means of communicative events. an individual
recognition between group members and a discrimination of the non-members. A social group has both a
structure and an organization: the former refers here only to the demographic structure of a group. especíally
the number of adult males and females as. for example, Rowell (1972). Fedigan (1982) and van Schaik & van
Hooff (1983) suggested lt, the latter refers to the nature of the relatlonships especially between the adults and
to other features resulting from the social interactions. such as segregation of sex classes ar age-sex classesor
the dominance hierarchy.

Since a social group has a certain permanence and stability, interactions between group members are
high!)! reccurrent. Therefore as Hinde proposed, there are different levels of complexíty within a social group:
the observable interactions. the social relationships inferred frorn the patterning and the content of the
interactions and the social organization which results from the interplay of ali the relationships. Each individual
has his own way to distribute his interactions among various group members: this constitute a "social network"
within which Hinde asserts that "relationships affect relationships". Conseouently a member of a social group is
simultaneously represented by both his lndividuality and his social network. Conseouently a social group
becomes an integrated sum of ali these networks reaching an high levei of complexíty.

Then a "social phenotype'' could be defined as the "individual phenotype" (a gen0o/pic resultant), plus.
and interacting with. the associated individual social network (an epígenetíc component). "Social ontogenj' .
partly referred to as "socialization". establishes a new kind of phenotype, a social phenotype Sp.

As mentioned before. "social ontogenj' is only a component of "Behavioral ontogenj' and is therefore
dependent on some fundamental features of primate development. such as the degree of irnmaturity at birth
and the slow rate of maturation (e.g. motor coordination and to a much greater extent. sexual maturation).

Getting back to the Hailman's formula. Social ontogeny could be considered as the process which
transforms an individual phenotype into a social phenotype. The new Social Ontogenetic function. Os. maps
the ontogenetic changes of an individual phenotype at birth, IPtQ. its gen0o/pe and the environment. into a
"social phenotype", SP. within a group of already established social phenotypes (both males and females).

So it could be hypothesized that the social ontogeny is dependent on the nature of social interactions
between the developping individual and the rest of the group composed of severaI unioue social phenotypes
(E. in the "social ontogenetic" function).

I. Defining social ontogenetic processes

Along ontogeny. and in relation with his behavioral development. a primate infant will discover the
different features of the social phenotypes that composed the group withi which he is born. Three different
phenotypes could be distinguished. each of them having specífk features available to the infant through
different modalities . Based on their morphology. an essential feature of the "individual phenotype". each
group member is uníoue. However individuais can be grouped into different classes as they shared certain
morphological features and some behavioral sets. Actually a social phenotype is both unioue along one
dimension and c1ass-specificalong an other .

The characteristics of the social phenotypes an infant is exposed to are available through different
possible processes imp!)!ing different perceptual and/or cognitive abilities. As vision and memory develop. an

11
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Bertrand L. Deputtc

infant will flrst discriminate and latter índívídually recognize the "individual phenotypes'' surrounding him. J •••

infant then will learn the social dispositions of his partners and learn how to deal with them in the course of

interactions. By so doing he will develop a social repertoire which will progressive!y fit most, if not all, the
social situations he is involved in. In the same time he willlearn that ali the individuais do not behave the same

way towards him. This differentiation is the conseouence of the c1assphenotypes. that of the age-sex classes.

The awareness of "c1ass individual phenotypes'' implies both perceptual- cognitive and behavioral - motor

mechanisms. Being aware of the "c1ass individual phenotypes", through interactions, also means the

development of a social-behavioral repertoire and a partner differentiation. The reccurrence of interactions

within a group leads to establishing relationships and a social network, possíbly reQ!.liring individual recognition

(or a somehow similar capacíty).

I. / Defíníng a behavíora/ repertoire

Any behavior observed during a social interaction could be called a social behavior. Because a social

group is spatially cohesive and ternporally stable, social interactions are recurrent between group members.

Individuais become skilled at interpreting every moves, every gestures of a companion. Therefore a social

behavioral repertoire is actually a very large one and only certain specíílc communicative behaviors, such as

facial mimics, vocalizations, special postures, have a particular meaning within a given social group of a given

species. The social character of other more general behaviors are inferred from the outcome of the

interactions which includes or not a response from one or several partners. The behaviors an individual could

perform depend on his motor capacities. Conseouently describing social ontogeny involves describing a large

array of behaviors, used in interactions,that appear, disappear or change in shape or motor coordination along

development. In addition as an infant interacts with many different "social phenotypes". he will have to adjust to

this varie!}' and then to dlsplay an array of behaviors very variable in size. So building a social behavioral

repertoire, a fundamental process in studying social ontogeny, implies to take into account ali the behavioral

dlversity of ali individuais in several groups of the same species. For one individual. the accuísítíon of a "social

behavioral repertoire" is one of the essential feature of social ontogeny. A second fundamental process of

social ontogeny is. for an individual. to establish a network of social relationships. This means that an infant

progressive!y differentiate his social behavior in relation with more and more individualized partners.

In the following sections examples will be drawn from ontogenetic studies of grey-cheeked mangabeys

and rhesus macaoues (Deputte 1983, 1985, I 986a, 1986b, Deputte & Quris 1996, and Deputte & Goy
1991,1996).

11.Facts and methodological issues

As previous!y mentioned only longitudinal studies are relevant to the issue of social ontogeny. The

same individuais should be observed on a regular basis from periods of time ranging from few months to few

years, and at a rate which flts with that of other features of an indiivudal's development (such as locomotor.

motor coordination, perception and cognitive abilities). When the sampling method uses a cross-sectional

approach, the studies do not concern the issue of social ontogeny but that of social ontogenetic processes or

social development.

12



Social Ontogeny in Prímates

"

1I I. Dcsatption of soda/ deve/opment

There is Quite a large Iiterature on primate infant development both in the field and in the lab. Most of

these studies address the behavioral development issue. The c1assical w~ to describe the primate social

development was, and still is, to plot the frecuency of several selected behaviors against the time. Each

selected behavior is considered as representative of a set of ontogenetic processes. The behaviors are selected

to illustrate the development of perceptual capablllties or motor, gestural and/or locomotor, capabilities. In

grey-cheeked mangabeys, observed longitudinal!y from 6 up to 54 months, the development of sociallooking

behavior showed 3 main periods: The first one, lasting from birth until month 4, was characterized by a sharp
increase, and the second one, from 4 to month 19, by a plateau of freouency of looking behaviors, followed

by a fluctuating high levei of visual social awareness. These two phases were líkely characterizing the

neurophysiological development of vision: the initial phase corresponded to the rapíd development of

perceptual capabilltles. such as the visual acuity and the contrast sensitívíty. the second phase to the later slow

development of the neocortical structures involved in the cognitive processing of information. When focusing

on mother-infant interactions, the locomotor capabilítíes were rnainly used to describe the important process

of the increasing infantis independence from the mother. In such cases, most often, the outcomes of

locomotion, i.e. infant-mother distances, are analyzed rather than locomotor abilities per se. At 3 months

captive infant mangabeys and pig-tailed macaoues are most of the time out of reach of their mother (Deputte

1986a and )ensen, Bobbit and Gordon 1968, respectívelyl and, in the wild, infant baboons are at least 5

meters from their mother at 5 months of age (Altmann, 1978).

The gestural development could also be used to illustrate this increasing independence from the

mother or the decreasing need of exclusive contact with the mother. In grey-cheeked mangabeys, Iike in other

cercopithecids, infants were progressive!y establishing less and less ventro-ventral contact with their mothers

or other partners (e.g. Deputte 1986a). In the same time, they were carried less and less often by the partners
they were used to huddle.

112. Processes in soda/ deve/opment

r\

/1.2.1. The IndexApproach
Other plots could be provided for a large array of behaviors. Ali these plots yield a patchwork picture

of primate social ontogeny. Yet these rather descriptive results failed to indicate HOW this happens and

WHAT processes are involved. Assuming the paramount importance of interactive processes in primate

development, Hinde and his collaborators attempted to move a step further from the c1assicalfrecuency-tíme

plots, to deal with the HOW. Focusing on mother-infant relationships, they devised some techníoues to assess

the respective roles of the mother and her infant in the dynamic of their relationships. They then defined two

indices the Approach-Leave Index (Hinde & Atkinson 1970) and the Making-Breaking contact Index (Hinde &

White 1974). These two indices helped determining who from the mother or her infant, is responsible of

maintaining a proxirnity, on the one hand, and a ventro-ventral contact on the other hand. This index approach

clearly indicated that more or less independent variables were not satísfactory to describe primate social

ontogeny. This approach also underlined a large degree of dependency between the variables. This index

approach was a definite step towards integrated variables to deal with interactive processes. However the fact

that 2 indices have to be defined to account for 2 related sets of phenomenons proved that only a first levei

of integration had been reached.

13
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To proceed a step further. in the line of Hinde's indices. I've proposed a more integrated index. the
Sociallnvestment Index -5.1.1..which aimed at assessing the role of each partner of a dyad in setting the nature
of a relatíonship (Deputte 1983). Following Hinde's suggestion. this index helped making inferences from
interactions to relationships. The Social Investment Index was the difference between the relative. positive or
negative. amount of afflhatíve behaviors given by a focus-subject and the same ratio from a given partners. In
contrast with Hinde's indices. a fair!y large number of different behaviors (69 behaviors) are used in the
computation of the 5.1.1.as it is intended to provide an integrated picture of a relationship along ontogeny
(Deputte 1983). Using a large number of behaviors actually stressed the multidimensionality of the social
behavior. many different behaviors having possíbly the same meaning in terms of the nature of a relatíonship.

The display of negative. agonistic. behaviors. results in an increase in distance between the partners of
a dyad. However this increase could result from 2 different. but cornplernentary behaviors: some relate to
aggression. a partner intending to make his partner moves aw'!Y. others to "spontaneous" avoidance (not
preceded by aggressive behaviors). The 5.1.1.ranged from + 100% to -100%. Within the O to 50% range. the
two partners invested posítívely in the relationship with the focus-subject initiating more positive interactions
than his partner. The 50% to 100% range could be called the "overinvestment range" as the subject kept on
giving positive behaviors while receiving a maioríty of negative behaviors either aggressive or avoidance ones
from his partner. The Social Investment Index was yielding a single numeric value but several additional
information. associated to this value. are needed to provide a complete accurate interpretation. One important
information was the balance between aggressive and avoidance behaviors for each member of the dyad. This
balance plus the sign of G% and R%yield 28 different types of social relationships.

The three dimensions of an integrating index. such as the 5.1.1.(numeric value. signonature of agonistic
component). examplifies the difflculty to deal with an interactive process with only one number - or only one
behavior. However the changes in 5.1.1.during ontogeny clearly indicates. at a first glance. the changes in the
nature of infant-partner relationshíps. In grey-cheeked mangabeys. infants "overinvest" in their relationships
with theír mothers while they never do that in their relatlonshlps with adult females. As soon as the second
month. infants are responsible of the positive nature of the relationshlp with their mother. Around month six
and up to month 15. the relationship changed as the mother becomes more rejectlve. Whereas beyond 2
years of age. teh relationship changed because the infant changed his behavior towards his mother . During
the first 5 months. the infant-mother and infant-adult female relationships are oulte similar. although the adult
females take the main role in setting a positive relatíonship, in contrast with the mothers. During the first 30
months. the nature of infant-mother relationships changed more often than that of the infant-adult female
relationships (17 changes in infant-mother relationship vs 5 changes in infant-adult female relatíonshíp). The
greatest differentiation between these two relationships occurred beyond 2years of age.

11.2.2. The Multívariate Approach
Although Hinde's indices and the 5.1.1. give more informatíon about processes and give a more

integrated picture of the 'social ontogeny. they still failed to deal with the complexíty of the developrnent of the
social behavioral repertoire and of that of the intertwined social networks. In an attempt to offer a
comprehensive picture of social behavioral development or socializatíon. repeated ANOVAs are sometimes
used. However repeated ANOVAs or even MANOVAs. more relevant and statistlcally more acceptable
technioues. are not yet satisfactory to deal with the complexity of social ontogeny since these techmoues
couldn't plcture, at once. ali the relationships between high!y related varíables.

14



Social Ontogeny in Prímates

In an attempt to provide such pictures. we tried another "Multifactorial" approach dealing with
"Behavioral profiles". large sets of behaviors. instead of being concerned with one behavior or a small set of
related behaviors. The "Behavioral profiles" referred to the differential diverslty of social behaviors expressed
during dyadic interactions between individuais and classes of partners or between classes of partners. As a
conseouence sets of behaviors became characteristic of interactions between classes of individuais during a
period of social ontogeny. Therefore by extension "Behavioral profiles" could mean "behavioral profiles of
dyadic interactions" or. for exarnple, "behavioral profiles of mother->infant interactions" or "behavioral profiles
of infant->mother interactions". "Behavioral profiles" are Quite similar to "Activi!y Profiles" (Bernstein 1971).
but "Actlvity Profiles" applied to both social and non-social behaviors and are more speclílcally related to the
"Time-Budgets" approach (Bernstein 1971 and also cf. Deputte 1979). In addítion, whereas "Activity profiles"
corresponded to a molar levei of behavioral analysls, "Behavioral profiles" corresponded to a molecular. and
even lower (fine-grain). levei of behavioral description. The "Role concept". developped by Bernstein and
Sharpe. in 1966. and later examplified on different primate species (Fedigan 1972. 1976. Bramblett 1973.
Fairbanks et aI. 1978. etc.), is a special example of a "behavioral proflle". Harlow. when he defined the
different affectional systems (Harlow & Harlow I 965) ando especíally. Hinde. when he described the partner's
influences on infant development (Hinde & Spencer-Booth 1967. Hinde 1969. Hinde 1971) assurned . more
or less explícítly. a behavioral differentiation in intant-partners interactions (cf Deputte 1986b); in other words
they assumed that there were specific behavioral profiles in interactions between infants and their partners.
mother. adult females -"aunts". adult males and peers.

In the "Behavioral profile" approach, a behavioral repertoire is defined a priori and the determination
of behavioral sets characteristic of different periods of ontogeny and of different classes of partners is
investigated. In this approach the behavioral repertoire is general!y ouíte large as it is intended to cover the
behavioral expressíon of adults and of infants. along their development. It includes. for exarnple, 156 and
155 mutually exclusive behavioral units in the studies of behavioral ontogeny in grey-cheeked mangabeys and
in rhesus rnacaoues respectívely (Deputte 1986a. Deputte & Goy 1991. Deputte & Quris 1997). In
previous studies. interactions between infants and the different age-sex classes of partners were considered
separately. In our approach we attempted to move a step further in dealing sírnultaneously with the
multidirnensionality of social behavior (a large behavioral repertoire) and with that of a social group (different
"unioue" individual partners belonging to different age-sex classes). This approach was examplified with two
studies. one of social ontogeny of grey-cheeked mangabeys. completed on 9 subjects born in 3 different
groups and another one on the development of behavioral sex differences in 20 rhesus macaoue infants
belonging to 4 dfferent groups. Two different multivariate technícues have been used: one. the
Correspondence Factorial Analysis -CFA-. provides basically a description of the latent structure under!ying
the data set (Benzecri et aI. 1973. ter Braak 1987). the other one, baslcally analytic. the Principal
Component Analysis with Instrumental Variables -PCAIV. which. as a MANOVA, yíelds information about the
influence of selected independent variables on the variabllity of the dependent variables under consideration.

/1.2.2. I The Mu/tivariate Desaiptivc Approach. In the basic matrix set for the Correspondence
Factorial Analysis -CFA-multivariate analysís. the behavioral units constitute the columns and the infant--
partner dyads. the rows. The freouency per 5-minute-focal sample were computed for each behavior over one
month. or longer. periods. Each row actually represents the interactions between a given infant with an age-
sex c1assof partners over a certain period of the infant's ontogeny. Each cell then contains the freouency per
unit of time of a given behavior observed during the dyadic interactions. The Correspondence Factorial
Analysis explored, in a descriptive way. the contingencies between the two sets of variables. behaviors. on one
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hand, and subject-partner-age, on the other hand. These contingencies are computed in a multidimensional
space and several factors explaining the variable under!ying structure. were determined (the first factors of the
analysis are determined in order to maximize the variance extracted from the set of data: more details are
available in Deputte & Goy 1991 and Deputte & Quris 1996. 1997). This kind of analysisyielded a graphical
representation of the results. In this representation the factors are the axes of the plot and the relationships
between and within the two sets of variables can be observed simultaneous!y.

As an exarnple, a behavioral differentiation is clear in ontogeny of rhesus macaoue infants. between 1
to 7 months. When rhesus infants initiated interactions with their partners (mother. adult females or other
male and female infants) four main clusters could be discriminated along the two principal axes. The first factor
(horizontal axis) could be called "Duration of social interactions" opposing long lasting contacts represented by
the cluster "Research of close contact" to brief and repetitive contacts including visual contacts and sex and
play interactions. The second factor is an "lntensíty of social contacts" factor. opposing absence of physical
contacts (visual contact) to extensive manipulations of partner's body (sex and play interactions). Other
behaviors which are not represented on the graph participated less to this differentiation whereas they might
be associated to one of the mentionned clusters. In this exarnple, only the behaviors. the columns of the
rnatrix, have been represented. However the infant-partners interactions. the rows of the rnatríx. could be
represented on the same graph. In that case. the proxímíty of the points featuring the infant-partners
interactions. rows. and those featuring the behaviors. the columns. indicates a correlation between these two
sets. Conseouently behavioral clusters could be associated to certain dyadic interactions. The social ontogeny
of 9 grey-cheeked mangabey infants. from birth to 2 years and a half. serves as another example. In this
analysís, it can be assumed that the behavioral differentiation is actually a conseouence of the nature of the
partner who is interacting with an infant. In addition the behavioral profiles of partner -to-infant interactions
change with time. The two main factors of the C.F.A. were, on the first horizontal axls. "Locomotor Activity

during interactions". opposing static (protective behaviors. grooming. reaching out, sitting in proxirnity, ete.) to
dynamic (running towards. wrestling. chasing. ete.) interactions along this axis ando on the second, vertical.
axis, "Regulation of social contact" opposing attraction (searching contact behaviors) to repulsion (aggressive
behaviors). It became apparent that the behavioral clusters characterized the different Partner-> Infant dyads
at different periods of the infants' ontogeny (Deputte 1986a. 1986b). Mother-> Infant and Adult Female-
> Infant behavioral profiles were very different until infants are 8 months old. Until this age. mothers are
rnostly protective while adult females rnostly search for contacting infants as mothers more or less prevent
adult females to have access to their infants. From 8 months on. Adult female-> and Mother->infant
behavioral profiles became Quite similar. including breaking contact and aggressive behaviors on the one hand
and grooming behaviors on the other hand. Quite similarly, Adult Male and Father interactions included the
same sets of behaviors until infants are 8 months old.

Then Fathers became progressive!y more and more aggressive towards infants (now juveniles. Deputte
1992) whereas Adult Males became more and more cautious in their attempts to interact with the infants.
Hnally, before infants are 3 months old, immature partners, Iike adult females. were attracted by and attempt
to interact with them. As infants'independence increased Immature-Infant interactions developped into playful
interactions. The same Behavior-Partner differentiation has been demonstrated in the study of rhesus social
development. The Behavior-Partner differentiation. demonstrated in that study. confirms and illustrates i- the
social role concept, ii- the importance of social organization. which imposes constraints on individual's social
network and conseouently on their behavioral expression in their interactions with other partners. in general.
and with infants. especíally. and iii- the differential role each group member is pl<!)'ing in infants' social
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development through interactions. In addition this Behavior-Partner differentiation confirms the usefulness of

the "Social Phenotype Approach" when social ontogeny is studied: in the course of his social ontogeny, an

infant becomes progressive!y aware of partners' both morphological characteristics and associated social

behavioral ones. In so doing an infant went through a so-called process of "Socialldentification".

1/.2.2.2 The Multivariale Anajytic Approach. From the previous descriptive ana!ysis, two major

socialization processes emerged: the acouísltion of a behavioral repertoire and the establishment of a network

of social relationships. As the previous ana!ysis suggested, these two processes are inter dependent as both

result from social interactions. This interactive feature has to be investigated, as well as the influence that

different independent variables might play on these processes. A similar, but more analytícal, multivariate

approach than that described previous!y was used in the study of social ontogeny in grey-cheeked mangabeys.

1/.2.2.2. I Influence of lhe social environmenl on socialization proces-ses.The hypothesis

assumed. here, that lf the infants' partners, the social phenotypes, have an ínfluence on the socialization

processes, then different social environments should yield different outputs or. at least, a different

developmental timing for the processes under consideration. In a given specíes. it can be hypothetized that

large and complex groups would provide ayoung with greater chances to acouíre a large behavioral repertoire

. rapídly. or, possibly. a larger one than young in smaller and less diverse groups. However an infant will acouire

a greater and/or more complex repertoire on!y lf he actual!y interacts with a large variety of partners having

different behavioral profiles. So the 8 grey-cheeked mangabey infants were born within three groups

representing dlíferent social environments (one UniMale/UniFemale, UM/UF, one UniMale/MultiFemale,

UM/MF, and one MultiMale/MultiFemale, MM/MF, groups to refer to the classification of Fedigan 1982).

Actual!y these social environments differed in many ways, their size, their demographic structure, their social

organization and the "personal hlstory" of each group member. Referring to Altmann's approach to behavioral

diversity (Altmann 1965), a rich and complex individual repertoire would include most if not ali of a priori

defined behavioral units and a high proportion of units would be observed with a comparable high freouency.

Constrasting!y, a rich, but simple repertoire, would include the same number of units as previous!y but on!y

few units would be observed most often. The cornplexíty of interaction patterns can be assessed in the same

way: a complex network of interactions will be the conseouence of a balanced levei of interactions with ali

available partners. In contrast, a simple network will be assessed if an individual interacts most of the time with

on!y one or few partners. These behavioral or interaction complexities were illustrated by the freouency

distribution of behavioral patterns and represented with synthetic parameters such as díversíty or uncertainty

indices, derived from Shannon's information theory (Altmann, 1965. As previous!y Behaviors-Partners

matrices were set per each month per each subject (85 rnonth-subjects). Six dependent, to-be-explalned.

variables are extracted from each month-subject matrix. 1- The Size of the social repertoire: the number of

different behavioral units observed, at least once. during a given month-subject, which reflects the overall

variety of infant's behavioral expression (or the variety of the social stimulation received by an infant; Deputte
et Quris 1996, 1997), 2- The Total freouency of behaviors, an expression of the intensity of social

interactions, 3- The Diversity of behavior refers to the structure of the observed behavioral repertoire. It

describes whether the behavioral expression, e.g. given by ayoung, is dominated by on!y few, often recurring,

behaviors (Iow diversity) or is balanced between a large number of behaviors (high díversíty; Deputte & Quris

1996, 1997), 4 - The Total freouency of looks, 5 - The Diversity of interaction which shows whether a

subject initiates interactions with or is contacted by vel)' few partners very often (Iow diversity) or distributes

even!y his interactions between or is contacted even!y by a large number of partners (high diversity; Deputte &
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Quris 1996, 1997), 6 - The Diverslty of attention which is like the diversíty of interaction but computed only
on sociallooking behaviors.

The flrst three variables described more specíílcally the acouisition of a social behavioral repertolre. the
last three the development of a social network. Three developmental periods were considered: from I to 6
months, from 7 to I2 and from I3 to I8 months.

The Principal Component Analysis with Instrumental Varlables, P.CAI.V. (ter Braak 1987, Sabatier et
aI. 1989, Lebreton et aI. 1991, and cf Oeputte & Quris 1996, 1997) was used here. This Multivariate
techníoue allowed to consider sirnultaneously several varlables. to measure the correlations between the
dependent variables. to evaluate an underlying structure of the data. This technioue combined the properties
of a Multiple Analysis of Variance and those of a Principal Component Analysís. The principie of this
multivariate analysís consists in computing the expected values of the matrix [O] in relation to the model as
expressed in the columns of the [M] matrix (cf Oeputte & Quris 1996, 1997). The [M] matrix is therefore
that of the independent variables. the Social environment, Infants' Age, Infants' Sex and the Infants'
lndívídualíty (for further details see Oeputte & Quris 1996). In addition in the P.c.A.I.V. techníoue. a
multivariate Fisher's F (explained variance I nonexplained variance) can be computed and the value of this
Multivariate F can be tested using a Monte Carlo techníoue (Ter Braak, 1992).

When infants initiated interactions, the size of the repertoíre. the díversity of interactions and the
freouency of looks are high~ positively correlated. The earliest stage of social ontogeny was clearly different
from later stages and it was characterized by an initial small size of repertoire, social interactions and
behavioral expression starting to dífferentlate only after 6 months. More írnportantly, for the purpose of the
hypothesis, the 3 social environments were clearly discriminated. Each social structure had a speciflc effect
on socialization processes, whatever the age of infants, the greatest varíety of social stimulations being found
in the UniMale/MultiFemale structure (Oeputte & Quris 1996). These influences of social environment
illustrate the social constraints imposed on individuais attempting to contact infants. Although a large
MultiMale/MultiFemale environment potentíally provide infants with a large diversity of social phenotypes. ali
this díverslty would be available to infants only if the social organization of the group allows partners to evenly
contact any infants. If it is not the case infants would be exposed to a partner diverslty not different from that
of UM/MF ar even UM/UF groups. Therefore the influences of Age, Social structure and Sex, to a much
lesser extent, affected significant~ more the two socialization processes under consideration, aCQuiring a
social behavioral repertoire and building-up a network of relationships, than Individual characteristics.

/1.2.2.2.2 /nfluence ofinfant's sex in socialontoge'!)l.
Definitions, Dimorphism and Diposotism, and general issue. Sex is determined by the genome,

and the infants are born within a group including individuais of the two genders. The individual phenotypes
were either male ar female. Many behavioral differences between male and female adult primates have been
described (e.g. cf Fedigan 1982, Deputte 1995). These differences are often referred as sex behavioral
dimorphism in reference to sexual dimorphism applied to weight, size, colar ar other physical features.
However when behaviors are concerned, two sets of phenomenons could be observed: the homologous
behaviors displayed by females are different in their patterns from those of the males, the vocal behavior being
a good example of that. In this case the terrn, and the concept, sex dimorphism is approprlate, especíally in
reference to "sonograms" (e.g. Oeputte & Leclerc-Cassan 1981). Contrastíngly many other differences
between females and males are related to consistent differences in freouencles of behaviors. the best example
being the grooming behavior. much more frecuently performed by females than by males. However in this
case the behavior has the same form, only his freouency is dependent upon the sex of the performer.
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So in arder to make more precise the nature of the differences, it will be more appropríate to use the
term "DIPOSOTISM" from the Greek, "Posas" which means in what Q!Jantio/, and "Di", two. Diposotisrn then
refers specifical!y to differences in frecuencies of behaviors. homologous, ar having the same "shape", in males
and females.

During ontogeny the genome determined an hormonal environment, yielding a sexed individual
phenotype. However. after blrth, the principal facto r influencing the social ontogeny is the social environment.
Then a ouestion arised "Is the social phenotype sexed ?" ar in other words "Is the sexual behavioral diposotism
fit the sexual dimorphism?". The alternative hypothesis is that, in contrast to the morphological phenotype. the
social phenotype is non-sexed since the social behavior develops through interactions with partners from both
sexes: the social phenotype would have a bí-potentiality (cf Deputte 1995). This would partly explaín the
dominance of a reversible. context-dependent, diposotism over a fixed behavioral dimorphism.

Origín of behavíara/ sex dí!ferentíatían ín rhesus mscsoue ínfãnts. The development of a
possible behavioral sex differentiation has been tested in rhesus monkey infants (Deputte & Goy 199 I ,
Goy & Deputte 1996). The prenatal influences of hormones on later behavioral development has been
demonstrated through different studies (Goldfoot et aI. 1984, Goy & Phcenix 1972, Goy & Resko
1972, Goy & Robinson 1982, Goy et aI. 1988). For example it has been demonstrated that virilized
females display some behavíors, such as play and mounting, with the same freouency that normal males
ar at least much more (high diposotism) than males castrated at birth and that normal females. Isosexual
rearing studies have emphasized the importance of an adeouate companion for the development of
some "diposotic" behaviors (Goldfoot et aI. 1984): females reared in an isosexual environment mounted
more and presented less than females reared in an environment including peers of both sexes, whereas,
syrnrnetrícally, "isosexual" males mounted less and presented more than males reared with both females
and males (Goldfoot et aI. 1984).

The study that investigated the influence of group partners (mothers, adult females and peers of both
sexes) on the development of behavioral sex differentiation, was completed on 20 rhesus infants, 8 fernales. 8
males and 4 DES-virilized females whose mothers has been lnjected with 100 mg of Diethylstilbestrol from
day I 15 to day 139 of gestation, hence a rather low total dose of that virilizing hormone. Infants live in 4
groups. Each group being composed of 5 infant-mother dyads, 2 male infants, 2 female infants and I DES
female infant-mother dyads. The development of infants was followed from month I until month 6. The
behavioral repertoire includes I 60 behavioral units. Partners - Behaviors matrices were set. The Partners , the
rows of the rnatrix, were actually a combination of the individual infant, his age, his sex and the partner he is
interacting with (Deputte & Goy 1991, Deputte & Quris 1997). The multivariate analysis was a
Correspondence Factorial Analysis with Instrumental Variables, C. F.A. I.V. , which is similar to the C. P.A. I.V. ,
but computed on a contingency matrix. The dependent variables were the behaviors of the repertoire. Five
independent variables were considered, Infant's sex, Partner of the interaction, Mother's rank, Age, and Social
group. The behavioral sex differentiatlon was investigated in asking the ouestion: Are the behavioral profiles
discriminated according to the infants' sex?

Again a clear behavioral and partner -differentiation emerged from this study. Infants were using
significant!y different sets of behaviors when interacting with their mother ar with adult females (mothers of
other infants) ar with other infants (Multivariate F(34, 1008) =8. 18, P < 0.00 I). Interactions with mother are
characterized by research of dose contact behavíors, those with adult females by only visual contact, and those
with other infants by sex and play behaviors. However the sex of the infant had a rather weak effect on this
differentiation. This result seems to contradict previous results on the effects of hormones on infant behavioral
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development showing a c1ear differentiation between male and female infants (e.g. Goy & Resko 1972. Goy &
Robinson 1982. Goy et aI. 1988). However the former study is concerned with the whole behavioral

repertoire whereas the latter one was concerned with only a rather discrete subset of behaviors. The apparent

difference does not exist if the CFAIV techníoue is applied to the same set of behaviors as those used in Goy
and coll.'s studies. When only infant-infant interactions are considered. when tactlle, mounting and pl'!]'

behaviors (12 exclusive behavioral units) are the dependent variables and age. partner and infant's sexo the

independent variables. infant's sex becomes the most important differentiating factor (57% of the overall

explained variation).

Conclusions

The complexíty of the social ontogeny can be addressed with appropriate multivariate technioues. from

MANOVAs to more geometrical!y oriented techruoues. CPAIV and CFAIV. Social environment has a powerful

influence on the development of social behavior for this development is dependent upon social interactions.

Within a social group the dyad is the basic subsystem. However it should be reminded that a dyad is actually

the interface of two social networks. The timing of the acouisition of a social behavioral repertoire is a function

of the nature of the interactions and conseouently a function of the partners involved in them. The social

network develops through an identification process of the social phenotypes.

Coming back to the Hailman's formula. it should be pointed out that the es component of E is

fundarnentally dynamic.This dynamic feature could be formalized in defining a "Systemic function" S.

representing the dynamic interactions between ali the social phenotypes in a group (through their social

networks). This function S controls the changes of the social environment es. during a time span from t-2 to t-

I . under the influence of the social phenotypes which composed the group and the rest of the environmental

variables E'. Ali the different studies presented in this paper have stressed the integrated iníluence of the social

phenotypes on the development of the new ones through the existence of social networks and through

interactions. Then the original Hailman's formula could be modified to account for the multi-Ievel dialectic

feature of primate social ontogeny. The outputs of the "Systemic function" (2) could be introduced within the

Hailman's Ontogenetic function which can be renamed a "Social Ontogenetic function". This function maps

the ontogenetic changes of one social phenotype, SPo. its genorype G. the initial social environment and

other environmental components E' to a new social phenotype, during an increment of time (from t-I to t). In

the same w'!]' the social group. the social networks. and conseouently the Social systemic function. are

íníluenced by the presence and the development of a new phenotype. To account for this, the "Social systemic

function" could be modified: SPO is the new social phenotype and n has conseouently increased. The Social

Systemic function could be viewed as a composition of Ontogenetic functions. It is worth reminding that the

ontogenetic function acts during the whole Iife of an individual. Hence the social phenotypes are not fíxed but

dynamic entities of the social systemic function. As Mason (1976) asserted "Individuais are both the products

and the producers of societies".
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INTERAÇÃO ORGANISMO-AMBIENTE,
PLASTICIDADE NEURAL E ADAPTAÇÃO.

Elenice A. de Moraes Ferrari I
Depto. de Fisiologia e Biofísica, IB - UNICAMP.

A presente análise considera Que o comportamento é multideterminado. resultando da
interação entre diferentes classes de eventos ambientais e classes de reações do organismo.
Os pontos levantados enfatizam a abordagem das interações organismo-ambiente por três
domínios do conhecimento científico: a Psicologia. a Etologia e a Neurociência. Os
processos Que constituem o alicerce conceitual e empírico dessas interrelações são a
aprendizagem. a plasticidade neural e a adaptação biológica/comportamental. A
plasticidade neural é analisada em referência a dados de estudos Que investigam os efeitos
de treinamento e aprendizagem sobre a neuroouimica e anatomia do cérebro. com
evidências de variabilidade. alterações morfológicas e funcionais Que ocorrem durante a
ontogenia. A Questão da adaptação é abordada em relação direta ao processo de
variabilidade e de seleção de características comportamentais. morfológicas ou fisiológicas
durante a evolução filogenética. A plasticidade neural seria um processo essencial Que
garante a adeouação do indivíduo ao ambiente com o Qual interage. A garantia dessa
adeouação é sinônimo de adaptação e determina o valor biológico e funcional de estímulos
e respostas. A plasticidade neural implica em adaptação. replicando processos Que
ocorreram ao longo da filogenia

Na presente análise será considerado um postulado geral de Q!.Ie o comportamento é
multideterminado. isto é. resulta da ínteração entre diferentes classes de eventos ambientais e

classes de reações do organismo. Questões do tipo "por Que o comportamento ocorre?" (Skinner.
1981) ou "por Que um animal faz isso. desse modo específico?" (Tinbergen. 1951) podem constituir
ou implicar uma multiplicidade de Questõessimultâneas ou secuencíais. Serão consideradas. também.
três premissas básicas Que fundamentarão a análise das relações entre os processos de plasticidade
neural e a adaptação. Essaspremissas podem ser colocadas como segue:

I . A ciência do comportamento tem como um princípio básico Q!.Iea interação organismo-
ambiente determina. fundamentalmente. a topografia e a função das reações do indivíduo aos eventos
físicos e sociais do ambiente. Tal asserção, Q!.Ietem um sólido conjunto de dados como base
experimental. traz implícito o enunciado de Q!.Ieo comportamento é função de estímulos do ambiente
(Skinner. 1981) e constitui um dos sustentáculos da análise experimental do comportamento. Essas
relações estão implícitas e definem as contingências de reforçarnento. ou seja. as relações condicionais
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entre classes de estímulos antecedentes e conseouentes ao comportamento. O conhecimento das

condições necessárias para a aculsíção e controle de comportamentos simples e complexos envolve.

necessariamente uma abordagem direta ou indireta às classes de relações estímulo-estímulo.

estímulo-resposta ou resposta-estímulo Que especificam tais comportamentos. Contudo. o

conhecimento dos processos e mecanismos subjacentes ao estabelecimento e manutenção dessas

relações envolve a análise de outros eventos. Que têm sido estudados por outras disciplinas científicas.

2. A multideterminação do comportamento. da forma como foi apreendida pela Etología é bem

expressa pelas Quatro Questões básicas oue caracterizam a pesquisa etológíca (Tinbergen. 1951;

Blurton-jones. 1972). (a) Qual a causa imediata do comportamento?; (b) ouals os fatores oue. durante o

desenvolvimento do organismo. permitiram Que ele se comportasse desse modo?; ( c) Qual a

importância. a função ou o valor de sobrevivência desse comportamento? e (d) por Que esse organismo

comporta-se desse modo específico para garantir a sua sobrevivência? De um modo mais sucinto

podemos colocar Que essas Questões básicas referem-se a controle. motivação. aprendizagem (ou

ontogenia) e função biológica (filogenia).

Enouanto Que a AEC tem como objetivo primordial a identificação. descrição e programação de

relações estímulo-resposta e. assim. das condições para o estabelecimento e controle da probabilidade

de ocorrência de comportamentos. a etologia. por meio de uma metodologia observacional orienta-se.

fundamentalmente. para a descrição e a análise de como o comportamento ocorre e Qual é a função

biológica. o valor de sobrevivência do comportamento observado. Dentre os interesses comuns

partilhados por essas duas disciplinas. serão destacados aoueles referentes à aprendizagem e à

adaptação biológica/comportamental.

3. Uma outra área de conhecimento. oue se relaciona com a ciência do comportamento. e Que

diretamente tem utilizado métodos. técnicas e conceitos da análise do comportamento. é definida por

uma abordagem multidisciplinar identificada como neurociência ou ciências neurais (Kandel. Schwartz

& jessell. 1991; 1995). Um dos princípios básicos da neurociência moderna enfatiza Que o sistema

nervoso influencia e organiza não somente comportamentos motores simples. mas também os

comportamentos mais elaborados. envolvidos na aprendizagem. nas emoções e nos pensamentos.

Assim. uma derivação lógica desse enunciado seria Que todo comportamento é função de atividade

neural. Temos. desse modo. a proposição explícita de um princípio oue se adiciona e complementa

aouele da ciência do comportamento.

Os pontos levantados enfatizam a abordagem das interações organismo-ambiente por três

domínios do conhecimento científico: a Psicologia. a Etología e a Neurociência. Tais conceítuações,
referentes a um objeto de estudo comum. fundamentam o interesse pela análise das interrelações entre

o organismo e o ambiente. Os processos Que constituem o alicerce conceitual e empírico dessas

interrelações são a aprendizagem. a plasticidade neural e a adaptação bíológíca/comportamental.
As ciências neurais teriam como um dos seus objetivos elucidar como o sistema nervoso. desde

suas unidades celulares específicas até intrincadas redes neurais. organiza e controla os comportamentos

durante a seoüência temporal do desenvolvimento ontogenético. Além disso. analisa também as funções

neurais em situações de lesões ou traumas. visto Que após tais eventos são observadas mudanças

estruturais e funcionais no Sistema Nervoso (Will et aI.. 1985). Como discutiremos a seguir. estas análises

fornecem os substratos para a plasticidade neural e cornportamental, especialmente as relacionadas com a

aprendizagem e memória (Cerutti & Ferrari, 1995a. 1995b; Cerutti. Clntra, Diáz-Miranda. 1997; Cerutti,

Ferrari & Chadi, 1997; Tsukahara. 1981).
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Plasticidade neural refere-se a mudanças morfológícas e funcionais no sistema nervoso.

o termo plasticidade foi introduzido por Albrecht Bethe, um fisiologista alemão, por volta de
1930, Quando descreveu plasticidade como uma habilidade do organismo em se adaptar às mudanças
externas e internas, através da mediação do sistema nervoso. O resultado desse processo seria uma
reação significativa e harmônica de órgãos individuais, com o objetivo de garantir a vida do indivíduo
(Pia, 1985). Em 1961, [erzy Konorski, propôs a definição de plasticidade neural como a capacidade
adaptatlva do sistema nervoso de modificar sua própria organização estrutural e funcional. Este
conceito foi complementado por [acoues Pailard (1976), Que enfatizou as mudanças funcionais e
estruturais da organização neural como decorrentes da lnteração com o meio externo e interno (Will et
zl., 1985).

Plasticidade neural pode ser definida como uma mudança adaptativa na estrutura e funções do
sistema nervoso, ocorrendo durante todos os estágios de desenvolvimento, como resultado de
experiências e aprendizagem, ou de injúrias, traumatismos e lesões no SN (Phelps, 1990).

A plasticidade neural, também chamada neuroplasticidade, tornou-se um tema relevante na
pesouísa neurobiológica contemporânea, sendo analisada tanto ao nível molecular e celular, como ao
nível de sistemas neurais e comportamental. com enfooues anatômico, blocuimico. genético, fisiológico
e cpmportamental. Os tópicos mais associados com a neuroplasticidade referem-se ao desenvolvimento
neural. recuperação de função, reorganização anátomo-funcional após lesões, aprendizagem e memória
(Weinberger & Diarnond, 1987).

A plastícidade neural ocorre em função da interação organismo-ambiente e envolve mudanças
adaptativas do sistema nervoso.

Como é muito bem colocado por Rosenzweig (1996), o interesse pelos efeitos da experiência,
do treino ou do exercício sobre o cérebro já aparece em relatos do século XVIII, em experimentos de
Bonnet e Malacarne (Bonnet 1779-1783; op. cito in Rosenzweíg. 1996). Cães e pássaros, nascidos
numa mesma ninhada, foram escolhidos em pares, sendo Que de cada par, um animal foi treinado
durante anos e o outro não recebeu treinamento especial. A análise post-mortem de seus cérebros
indicou Que os animais treinados tinham um cerebelo mais desenvolvido, com maior número de
circunvoluções.

No século XX, 180 anos após os estudos iniciais de Bonnet e Malacarne, um grupo de
pesouísadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, iniciaram uma profícua linha de investigações
oue constituía a continuidade desses estudos. Como afirma Rosenzweig (1995), "As we found
later... experímental design wassimilar to Malacarne's in the 18th centuty " (pp. 8).

Numa das vertentes desses experimentos, Rosenzweig e colaboradores (Rosenzweig, Krech,
Bennet & Diarnond. 1962; Rosenzweíg. Love & Bennet, 1968) expuseram ratos a diferentes condições
ambientais, especificadas como: (a)ambiente enricuecido. com uma grande variedade de objetos-
estímulos e arranjos ambientais para conseguir alimento; (b) ambiente padrão de uma gaiola viveiro,
contendo três animais em conjunto, e ( c) uma condição de alojamento individual ou isolado. A
ínteração com ambientes enriouecldos tem, consistentemente, em diferentes idades, produzido
alterações específicas em regiões corticais, tais como espessurada camada cortical. tamanho de corpos
neuronais, de núcleos dos corpos neuronais, número de slnapses, tamanho das zonas de contato
slnáptlco, número de dendritos e número de espinas dendríticas, aumento do volume e peso cerebral.
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alterações em neurotransmissores. Em resumo. todas as caracteríticas morfológicas e funcionais de

áreas corticais sofrem alterações importantíssimas em função da interação organismo-ambiente.

Embora esses dados tenham causado espanto e ceticismo no início de sua divulgação ( Rosenzweig.

1996). atualmente não há dúvida alguma sobre a sua importância. Como afirmam muito bem Bailey &

Kandel (1993. pp. 399). "The initial reports by Rosenzweig. Bennett. Diarnond. and their colleagues

provided the first evidence that enrichment of the environment could lead to structural changes in the

brain".

A plasticidade neural muda a srouitcturs corttcel.

Um outro conjunto de dados. proveniente de estudos de Kaas. Nelson e colaboradores (1979).

Merzenich. Kaas e colaboradores (1983). Kaas. Merzenich e colabordores (1983) demonstra de

maneira clara e elegante os efeitos do ambiente sobre arouítetura neural. A sua discussão permite

abordar relações entre plasticidade neural e adaptação. como proposto inicialmente. Esses estudos tem

usado primatas como sujeitos e as mãos como o sistema operacional sobre o ambiente externo e

interno.

O conhecimento das características evolutivas das mãos de primatas e humanos. permite identificar

algumas características da potencialidade funcional conseguida pelo desenvolvimento filogenético. O

refinamento de habilidades envolvendo o uso das mãos tais como escrita. desenho e pintura.

artesanato. leitura tátil. tocar instrumentos como o piano ou violão. entre outros. dependerá do

desenvolvimento ontogenético. ou seja. das relações de contingências entre movimentos da mão e

consecuêncías. Contudo. tudo isso pode ser prejudicado ou mesmo impossibilitado por traumatimos

ou lesões Que interrompam os canais sensoriais ou motores do SN. O substrato neural da função

manual é um elo fundamental para a integração entre os estímulos e as respostas adeouadas.
Nesse contexto é Q!..Ie se pretende colocar algumas considerações sobre evidências

experimentais de plasticidade neural e em Q!..Iemedida estas podem ser consideradas como processos

de adaptação do organismo. Adaptação será. então. considerada num espaço ontogenético e não

apenas filogenético.

A expansão de representações no Sistema Nervoso corre/acionam-se com a evolução
filogenética.

Considera-se Que essa discussão pode ser enriouecida com alguma colocações de estudos

(Connoly & Elliot. 1972) sobre a filogenia e ontogenia do uso das mãos. considerando primatas e

humanos.

A importância das mãos para os seres humanos e para a grande maioria dos primatas é indiscutível.

Uma das características universais de primatas é a diferenciação das mãos e dos pés como órgãos

manipulativos.Os vários grupos de primatas apresentam variações e especificidades anatômicas e funcionais

das mãos. Isso torna especialmente interessante considerar. como colocado por Connoly & Elliot (1972)

Que:

I . A distinção entre a descrição anatômica e funcional é importante. A anatomia refere-se tanto

à estrutura dos órgãos e às operações de Que são capazes: função refere-se às conseouências, aos

efeitos das operações no ambiente externo ou interno do organismo. A anatomia limita. mas não define

as funções.
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2. No homem o polegar obtém uma mobilidade maior do Q\.Iea possível para os dedos. em função

da natureza da articulação entre carpo e metacarpo. A superfície palma r do polegar é voltada para a palma

da mão; isso combinado com a articulação entre carpo e metacarpo, torna o polegar oposto aos dedos.

característica Que é fundamental para a mobilidade e destreza no uso da mão humana. Os movimentos

extremos Q\.Ie ocorrem nas articulações falange-metacarpo são descritos como de divergência (separação

dos dedos por meio de extensão e abdução) e convergência (aproximação das pontas dos dedos por flexão

e adução).
3. A mão humana pode ser usada para preensão, locomoção e outras atividades tais como

empurrar ou puxar objetos; os dedos podem ser usados para encaixar. pressionar. scratching. apontar,

entre outras funções. Primariamente. contudo. a mão sofreu modificações Q\.Iea tornaram eficiente para

a preensão: o esqueleto consiste de de três grupos de ossos (falanges, ou ossos dos dedos; metacarpos

ou ossos da mão; carpos ou ossos do punho). Os ossos dos punhos servem para fornecer um elo firme.

porém flexível. entre os ossos do braço e os da mão. Os metacarpos articulam-se com as falanges, de

modo especialmente relacionado com a eficiência e mobilidade dos dedos. A presença de cinco dedos

no membro representa uma condição ancestral em mamíferos (lones. 1941). Um argumento freouente
é de Q\.Iea condição primitiva de pentadactilismo foi mais preservada do Que outras características dos

mamíferos. A mão capaz de preensão é uma das mais típicas características de primatas e essa

capacidade manipulativa tem múltiplos usos (locomoção árborea: alimentação; auto-estimulação e

limpeza; uso e confecão de objetos/utensílios; proximidade de filhotes e mães.

Os mapas de representações somstossensorisis nos sistemas corticais demonstram a
p/asticidade neursl.

As evidências experimentais. forneci das por estudos pioneiros do grupo de Merzenich e Kaas

(1979; 1983) com primatas. serão relacionadas a duas classes de estudos. Uma. refere-se à
determinação genética vs. ambiental das características dos mapas somatossensoriais do córtex de

sujeitos normais, isto é. sem lesão no SNC. Para essa análise, os macacos foram treinados a obterem

alimento como conseouência de uma resposta de rotação de um disco; essa rotação deveria ser

realizada com os três dedos mediais. Após treino intensivo, com milhares de rotações do disco. foi

verificado. por métodos de mapeamento de áreas corticais, Que houve uma enorme expansão da área

cortical de representação do dedo médio. ouando comparada àouela dos dedos adjacentes. A prática e

a experiência resultaram em expansão e fortalecimento de circuitos das áreas de representação cortical

dos dedos Q\.Ieforam usados.

Outro conjunto de estudos demonstra também Que o uso ou o desuso prolongados resultam

em mudanças dramáticas em conexões e circuitos neurais. Durante mais de 10 anos. macacos Que

haviam sofrido completa deaferentação (lesão das fibras nervosas Q\.Ie levam informações para o Sistema

Nervoso Central) dos membros superiores foram estudados pelos pesoulsadores. Foi verificado Que

eles apresentaram uma modificação da representação da face no córtex somatosensorial. As áreas

representativas da face passaram a ocupar as áreas adjacentes de representação cortical da mão, de

modo Q\.Ie a estimulação da face evocava respostas em áreas normalmente representariam ou

processariam as informações transmitidas a partir das mãos.

Deste modo, considerando-se Que os organismos são expostos a diferentes situações de

interação arnbiental. a diferentes combinações de estímulos. a diferentes relações de contingência

estímulo-estímulo/ estímulo-resposta, pode -se considerar Q\.Ie a arouitetura de cada cérebro é
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•

modificada de maneiras especiais e características. Essas modificações características da circuitaria
cerebral, juntamente com uma bagagem genética única e individual. constituem as bases biológicas da
individualidade (Kandel. Schwartz & lessell, 1991; 1995).

o processo de adaptação depende da variabilidade e da seleção.

A Questão da definição.

A análise da literatura de ciências biológicas e comportamental indica Que a freouêncía do uso
do conceito de adaptação é muito maior do Que a preocupação de esclarecimento e precisão
conceitual. A própria definição de aprendizagem implica uma referência direta ou indireta à sua função
biológica ou adaptativa. Como colocado acima, o processo de plasticidade neural também traz em sua
conceituação a noção de mudanças adaptativas. A primeira Questão Que nos cabe, nesse contexto,
seria então, procurar especificar o Queé adaptação. Essaé uma tarefa aparentemente simples, mas Que
à medida em Que nela nos embrenhamos, revela-se com todas as suas nuances de desafios e
complexidades. Tal Qual o explorador da exuberância da mata tropical, entarernos, assim, seguir uma
trilha já bem delíneada. de modo a não nos perdemos na imensidão da floresta.
Stephen )ay Gould (1977) especifica três afirmações básicas Que definem e caracterizam, com
simplicidade e lógica, a teoria da seleção natural, proposta por Darwin:

I. Os organismos apresentam variações e, pelo menos, algumas dessas variações são
transmitidas aos descendentes;

2. Os organismos produzem descendentes em número maior do Que o adeouado para
garantir a sobrevivência de tôda a prole;

3. De um modo geral. os descendentes Que apresentarem as suas variações adequadas
00 ambiente serão capazes de sobreviverem e procriarem. A variação adeouada ou favorável
ao ambiente será mantida nas populações, por meio da seleção natural. Pela manutenção das
variações adeouadas. os organismos tornam-se melhor adaptados ao ambiente.

Seleção natural e variabilidade.

Na natureza, a seleção natural, processo central da evolução, ocorre a partir da variabilidade
ambiental e comportarnental. Gould (1977) considera Q!.Jea teoria da seleção natural ocorre a partir da
existência a priori de certas características morfológicas, fisiológicas e comportamentais Que tornam a
vida possível em novos ambientes.

Segundo Dawkins (1989), a teoria da seleção natural. é, muitas vezes, vista como uma asserção
de Que todos os animais são adaptados para seus ambientes, com características Que os tornam aptos
para a vida. Na realidade, a seleção natural enfatiza a sobrevivência de organismos Q!.Jelutam para
existir e reproduzir e o conseguem Quando são melhores Que os competidores. Isso está diretamente
relacionado com o êxito ou o fracasso dessa luta, ou seja, com as suas conseouêncías.

O problema de adaptação, segundo Dawkins (1989) relaciona-se às alternativas existentes para o
processo de seleção natural. ao porque e como uma alternativa foi melhor Queoutra. Uma adaptação,
em um animal vivo, significaria várias possibilidades e hipóteses sobre a sobrevivência desse animal e
sobre a não sobrevivência de competidores Que poderiam ter existido há milhões de anos atrás. A
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história natural pode ser caracterizada, em sua maior parte, como estórias de diferentes adaptações
para evitar predadores (Gould, 1977).

A construção dessa história natural tem sido possível graças a fragmentos fósseis, preservados
em rochas sedimentares. A maior parte de informações dos fósseis é proveniente da preservação de
dentes, a parte mais dura do corpo, e de alguns ossos. As partes macias, como o cérebro raramente
são preservadas. As informações sobre elas vêm de evidências preservadas nos ossos, tais como
cicatrizes, marcas, oríficios, cavidades. Quando um vertebrado morre, seu cérebro rapidamente se
deteriora, porém a cavidade resultante pode fornecer um molde, preservando seu tamanho, forma,
superfície e volume.

A evolução do cérebro corre/aciona-se com a encefalização das {unções.

É interessante notar Que as aves e os mamíferos têm cérebros Que preenchem completamente
suas cavidades cranianas (Gould, 1977). Essa possibilidade tem fundamentado a análise sobre a
evolução do cérebro e da inteligência realizada por Ierlson (1973), caracterizada por uma visão
funcional oue relaciona a Quantidade de cérebro aos reouerlmentos específicos do modo de vida da
espécie. Jerison acredita cue os mamíferos evoluíram com grandes cérebros para atender às exigências
funcionais específicas de sua existência original como organismos peouenos, competindo, na periferia,
num mundo dominado por dinossauros. O mais antigo cérebro de primata ( Tetonius homunadus i já
possuía o maior cérebro cérebro de sua época, considerando o coeficiente de encefalização (razão
volume cerebral! peso corporal: [erison, 1973).

As proposições de lerlson (1973) estão em acordo com as colocações de Connoly & Elliot
(1972) e de Biegert (1964) sobre as correlações entre a evolução das mãos e do cérebro, em
primatas. As tendências adaptativas de mãos de primatas ocorrem independentemente das relações
filogenéticas dos gêneros envolvidos. As capacidades táteis e motoras da mão do primata são
acompanhadas por uma ampliação e diferenciação de áreas motoras e sensoriais do córtex,
concomitante a multiplicidade de interconexões. Assim, a evolução da mão foi concomitante com a
evolução do cérebro (Biegert, 1964) e, a maior destreza manual correlacionou-se com maior
complexidade neural.

Conclusões

A análise de todas essas considerações, dados e conceitos coloca a Questão da adaptação em
relação direta com a variabilidade (variação) e adeouação (significado funcional ou biológico) de
características comportamentais, morfológicas ou fisiológicas, numa perspectiva de milhões de anos e
sob o enfocue longitudinal da evolução filogenética.

Por outro lado, os dados provenientes de estudos de plasticidade neural tais como os de
Rosenzweig e colaboradores (1963: 1968: 1996) e de Kaas, Merzenich e colaboradores (1979:
1983), evidenciam variabilidade, alterações morfológkas e funcionais Que ocorrem durante a
ontogenia e oue replicam processos oue ocorreram ao longo da filogenia. A plasticidade neural.
fundamento biológico da plasticidade comportamental ou aprendizagem, seria um processo essencial
Que garante a adeouação funcional do indivíduo ao ambiente com o Qual interage. A garantia dessa
adecuação é sinônimo de adaptação e serve de marca registrada para a avaliação do valor biológico ou
de sobrevivência, do valor funcional de estímulos e respostas.
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Da mesma maneira em Q!..Ieo ambiente diferencia e modela a forma e a função das respostas de
um organismo, a interação organismo-ambiente também diferencia e molda circuitos e redes neurais.
Cada indivíduo tem um padrão comportamental característico, resultante de sua história pessoal de
reforçamento, assim como tem um sistema nervoso com características próprias, resultantes também de
sua história de interação com o ambiente externo. A propriedade plástica e dinâmica do sistema
nervoso garante ao organismo uma individualidade neural e, conseouenternente, comportamental (
Kandel & Hawkins, 1992).

The present analysis concedes that behavior is multidetermined and results from the
interaction between different classes of environmental stimuli and responses of the
organismo The arguments emphasize the approach of the relationships between stimuli and
responses by three different scientific disciplines: Psychology, Ethology and Neurosciences.
Learning, neural plasticity and adaptation are seen as the empirical and conceptual
processes describing those kind of interactions. Neural plasticity is analysed concerning
data relating effects of training on the variability and functional changes on the brain
neurochemístry and anatomy during ontogeny. The ouestion on adaptation is approached in
relation to the processes of variability and selection of behavioral, morphological or
physiological characterisitics, during the phylogenetic evolution. Neural plasticity may be
seen as an essential process for the individual fltness to the environment. The guaranty of
such fltness means adaptation and determines the biological value of stimuli and responses.
Neural plastlclty in such a way implies adaptation and provides replication of processes
which occur during phylogeny.

Key-words: adaptation. behavior, learning, neural plasticity.
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A INFLUÊNCIA DO ESTADO REPRODUTIVO DA
FÊMEA NA COMPETIÇÃO POR ALIMENTO NO
SAGÜI COMUM (CALLITHRIX JACCHUS).

Fívia Araújo Lopes ', Maria Emília Yamarnotof, I1za Sandra de Medeíros ' e
Kaline V. C. Delgado'

Depto. de Fisiologia, UFRN

Entre os calitriouídeos a reprodução acarreta alto custo energético para as fêmeas, pois
além do desgaste associado a gestação e lactação, estas fêmeas tem filhotes gêmeos, de
alto peso relativo e enfrentam a possibilidade de uma nova gravidez até duas semanas após
o parto. Em conseoüêncía, a demanda nutricional das fêmeas reprodutoras é maior do Que
a dos outros animais do grupo, especialmente nos momentos mais críticos da reprodução.
Isto sugere, e foi demonstrado em alguns estudos. Que elas deveriam ter acesso
preferencial ao alimento para enfrentar o desgaste da reprodução. Este estudo investigou.
em grupos cativos de Ca//ithrix jacchus. I. a influência do ciclo reprodutivo das fêmeas no
acesso prioritário ao alimento: 2. os mecanismos através dos ouaís essa preferência é
assegurada: 3. a influência da idade no acesso preferencial ao alimento em animais não
reprodutivos: 4. a existência de mecanismos de compensação utilizados por animais com
acesso não prioritário. Acompanhamos I I famílias de sagüis comuns do Núcleo de
Primatologia da UFRN. Em cinco dessas famílias as fêmeas não estavam grávidas nem
tinham filhotes dependentes (fase I). Nas outras seis as fêmeas estavam grávidas e as
famílias foram acompanhadas imediatamente antes e após o nascimento dos filhotes (fases 2
e 3 respectivamente). Nossos resultados mostraram Que há diferenças no acesso prioritário
ao alimento nas diferentes fases do ciclo reprodutivo da fêmea. Esta mostrou crescente
prioridade ao alimento da fase I para as seguintes. O mecanismo através do Qual essa
prioridade foi mantida foi a agressão. Não houve diferenças no acesso preferencial ao
alimento entre animais não reprodutivos e também não foi possível verificar a ocorrência de
mecanismos de compensação. Estes resultados sugerem Que fêmeas reprodutoras em C.
jacchus possivelmente experimentam uma demanda nutricional aumentada no período
reprodutivo Que é enfrentada através da monopolização de fontes de alimento e a agressão
a possíveis competidores.

Há cerca de 30 anos os calítríouldeos, peouenos primatas neotropicais, vem despertando o
interesse de pescuísadores do comportamento e ecologia animal. Isto está provavelmente

relacionado às características de comportamento e organização social destes animais, peculiares entre
os primatas (Rylands. 1996).

A família Callithricidae. é composta por Quatro gêneros: Cebue//a, Ca//ithrix, Saguinus e
Leontopithecus (Stevenson & Rylands, 1988). Estes gêneros apresentam uma grande variação entre si.
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desde o habitat Que ocupam, até tamanho e peso corporal dos animais. No entanto, de uma forma
geral, são conhecidos na literatura por vida em grupos, geralmente com alto grau de parentesco, um
sistema de acasalamento variável (Goldizen, 1990), adeouando-se às exigências do ambiente, sua
diferenciada morfologia dentária, apresentação de proles múltiplas, onde a ocorrência mais freoüente é
a gemelar, podendo esta prole atingir até 25% do peso corporal da fêmea, e estro pós-parto
(Yamamoto, 1993). Além disso, apresentam uma forma bastante peculiar de cuidado à prole, com
participação intensa de outros membros do grupo, o chamado cuidado cooperativo (Em1en, 199 I).

A participação de outros animais além da mãe no cuidado à prole tem se mostrado eficaz para
amenizar os custos energéticos da fêmea reprodutora (Abbott, 1984), visto Q!.Ie,nestas espécies, além
dos custos com a gravidez e a lactação, há a possibilidade de uma nova gravidez até duas semanasapós
o parto (estro pós-parto). No entanto, mesmo recebendo ajuda de outros membros do grupo, a fêmea
pode apresentar necessidades alimentares consideradas superiores às dos outros animais do grupo
(Goldizen, 1987; Tardif et sl; 1993). Isto se justifica em função do investimento concomitante em
duas proles, além da lactação. Q!.Ietornam o desgaste energético da fêmea reprodutora maior do Queo
de seus ajudantes. Em conseoüêncía. sua demanda nutricional é maior, o Que poderia conduzir a um
aumento na disputa pelo alimento ou no acesso ao alimento pela fêmea reprodutora nos momentos
mais críticos da reprodução.

São poucos os dados na literatura Quanto à prioridade de acesso alimentar, porém os estudos
realizados nesta área apontam para uma diferença inter-sexos, apresentando a fêmea uma tendência ao
acesso preferencial aos itens alimentares (Tardif & Richter, 1981; Petto & Devin, 1988; Box, no prelo);
no entanto, pouco se sabe a respeito dos mecanismosQuepermitiriam à fêmea esseacesso prioritário.

A emissão de comportamentos agonistas por parte da fêmea tem sido apontado como um
provável mecanismo regulador desse acesso preferencial (Cirne et aI., 1995), chegando a ser
denominado comportamento de defesa de alimento por Tardif & Richter (1981). No entanto, estes
mesmos autores chamam atenção para o fato de Q!.Ieos comportamentos agonistas, Que refletem uma
clara competição pelo alimento, tendem a ser minimizados Quando o alimento é ofertado de forma a
diminuir a monopolização por um único animal, o Que nos leva a pensar Que a composição do grupo
ou mesmo a forma como o alimento é oferecido aos animais, sobretudo em cativeiro, podem influenciar
significativamente a competição. Um outro fator Q!.Iepode atuar como regulador do acesso preferencial
da fêmea aos itens alimentares é o seu estado reprodutivo. O Que tem sido estudado até o presente
momento tem como base apenas o status de fêmea reprodutora (Tardíf & Richter, 1981), e não o seu
estado reprodutivo. A presença de filhotes em um grupo tende a modificar toda sua dinâmica,
sobretudo pela forma cooperativa como os filhotes são cuidados, podendo afetar diretamente o
comportamento alimentar dos animais (Oliveira, 1996).

Dessa forma, procuramos observar se o estado reprodutivo da fêmea exerce alguma influência
sobre a competição por alimento dentro de grupos familiares cativos de sagüi comum (Ca//ithrix
jacchu5). Nossas expectativas giram em torno das seguintes hipóteses:

I. A fase do ciclo reprodutivo da fêmea influencia o acesso prioritário ao alimento. É nossa
expectativa Q!.Ieo acesso prioritário seja sempre do casal reprodutivo em relação aos outros animais do
grupo. No entanto:
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a. Quando a fêmea não está grávida e não tem filhotes dependentes (fase I) essa prioridade é
pouco acentuada. tal como proposto por Cirne et aI. (1995);

b. Quando a fêmea está grávida (fase 2) sua demanda nutricional aumenta (Goldizen. 1987) e
esperamos oue aumente sua prioridade de acessoaos alimento;

c. imediatamente após o nascimento de filhotes (fase 3). o desgaste energético da fêmea é maior
do Que em oualouer outro momento da reprodução. Esperamos Que neste momento a prioridade de
acesso ao alimento pela fêmea seja maior do Que nos dois outros estágios. e Que as diferenças em
relação aos outro animais sejam mais acentuadas.

2. O mecanismo através do Qual esse acesso preferencial é assegurado é a agressão. Nesse
sentido. os níveis de agressão. principalmente da fêmea. devem aumentar à medida em oue aumentam
os custos reprodutivos. isto é. da situação de ausência de gravidez. para gravidez e para a presença de
filhotes. respectivamente.

3. Esperamos Que. em função da idade. os animais do grupo sejam mais ou menos tolerados
pelos animais reprodutores ouando do acesso ao alimento. com animais mais novos recebendo menos
agressão do Queos mais velhos.

4. Esperamos ainda Que os animais subadultos e adultos apresentem mecanismos Que
poderíamos chamar de compensatórios ouanto à alimentação. visto Que seriam os maiores alvos dos
comportamentos agonistas apresentados pelos animais reprodutores. sobretudo Quanto à ingestão de
alimentos no comedouro.

Materiais e métodos

Animais:

Utilizamos onze famílias de Ca//ithrix jscchus do Núcleo de Primatologia da UFRN. As famílias
variaram em sua composição. como é possível observar na Tabela I. e também em outra característica
fundamental à nossa investigação: cinco dessas famílias possuíam apenas o casal reprodutor e pelo
menos uma prole na faixa etária mínima de juvenil (idade superior a cinco meses. de acordo com
Yarnamoto, 1993). e as outras seis foram acompanhadas no período reprodutivo. sendo observadas
nos períodos anterior e imediatamente posterior ao nascimento de filhotes. As famílias foram
classificadascom relação ao estado reprodutivo a partir de examesde apalpação do abdômen feitos nas
fêmeas reprodutoras de cada grupo a fim de detectar a gravidez.

Para a análise dos dados. classificamosos animais da seguinte forma:
PAI: macho reprodutor do grupo;
MÃE: fêmea reprodutora do grupo;
SUB: animais subadultos, com idade entre I I e 15 meses (Yarnamoto. 1993);
JUV: animais juvenis. com idade entre 5 e 10 meses (Yarnarnoto, 1993).
Apesar de alguns grupos contarem com a presença de animais adultos (idade superior a 15

meses -Yarnarnoto, 1993). estes animais foram agrupados à categoria SUBo pelo fato de termos uma
amostra muito peouena para justificar o acréscimo de mais uma categoria. e ainda pela semelhança nos
padrões comportamentais apresentados pelos animais adultos Quando comparados aos subadultos. .
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FAMíLIA
SITUAÇÃO

COMPOSIÇÃO
REPRODUTIVA

CASAL
ADULTO SUBADULTO JUVENIL FILHOTE

REPRODUTOR

001/95 S.F. 1M; IF - - 2 F -

003/95 S.F. 1M; IF - - I M; I F -

O 11/95 S.F. 1M; IF - - 2 F -

003/97 S.F. 1M; IF - 2M - -

005/97 S.F. I M; I F I M; I F - - -

O 17/95 C.F. 1M; IF - I F 1M 2M

001/96 C.F. 1M; IF - - I M; I F I M; I F

O 17/96 C.F. 1M; IF I F 1M 2M 2M

O O 1/96b C.F. 1M; IF - I M; I F I M; I F I M; I F

O 17/97 C.F. 1M; IF - 2M 2M 1M; I F

O 15/97 C.F. 1M; IF 1M I F 2 F I M; I F

Tabela I: Composição dos grupos familiares acompanhados neste trabalho. S.F. : família com fêmea reprodutora

não-grávida e sem filhotes dependentes; C.F.: família com fêmea reprodutora grávida. com posterior

presença de filhotes dependentes. M para machos. e F para fêmeas. Faixas etárias de acordo com

Yamamoto. 1993

Procedimento

O acompanhamento dos dois tipos de grupos familiares se deu de forma diferenciada. Nas

famílias fora do período reprodutivo as observações tiveram a duração de Quatro semanas. Três das seis

famílias acompanhadas durante o período reprodutivo foram observadas por duas semanas anteriores

ao nascimento dos filhotes. Nas outras três famílias este período variou de zero semanas (uma família) a

uma semana antes do nascimento dos filhotes (duas famílias). A partir do nascimento dos filhotes. estas

mesmas famílias foram acompanhadas até a décima segunda semana de vida, com exceção de duas

famílias QUe tiveram as observações interrompidas na Quarta e sexta semanas após o nascimento dos

filhotes. Chamamos o período de observação no Qual as fêmeas não tinham filhotes e nem estavam

grávidas de fase I; o período imediatamente anterior ao nascimento de fase 2; e o período

imediatamente após o nascimento de fase 3.

As condições de manutenção dos animais eram semelhantes para todas as famílias: os animais

foram mantidos em suas gaiolas-viveiro compostas por duas gaiolas de alvenaria de 2 x 2 x I m com
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portas de ferro pelas ouals havia contato visual dos animais com outros grupos", interligadas por uma
peouena abertura de 0.3 x 0.2m. Cada gaiola continha uma caixa-ninho. plataformas de cimento e de
madeira. alguns galhos. balanços e piso de areia. As observações eram feitas nas próprias gaiolas. tendo
os animais sido habituados ao contato visual com o observador antes de iniciadas as observações.

As observações eram iniciadas imediatamente após a colocação do alimento. sendo respeitados
os horários de alimentação dos animais. pela manhã e na parte da tarde. e introduzido o horário
denominado por nós de complementação alimentar (final da manhã). Esta nova refeição foi introduzida
antes do início das observações. permitindo Que os animais se habituassem a ela. Também respeitamos
o local de colocação dos alimentos nas gaiolas. sendo essa colocação feita em uma das portas de ferro.
num prato de alumínio Q!.Ie era introduzido no comedouro. Procuramos distribuir as observações
durante toda a semana evitando mais de duas observações diárias.

Os alimentos oferecidos. levando em consideração os três horários de observação. tinham a
seguinte composição: na primeira refeição (manhã) eram colocados frutas da época: na
complementação (final da manhã) os alimentos oferecidos variavam. consistindo de itens considerados
preferidos pelos animais (de acordo com testes anteriores) e Q!.Ienão estavam disponíveis em outras
refeições; à tarde era colocada uma papa de leite enriouecida.

Todas as famílias foram observadas em seis sessões semanais de 10 minutos cada uma. A
duração do período de observação foi determinada através de um projeto piloto Q!.Ieindicou Que após
esse período havia uma tendência dos animais a se engajarem em outras atividades. Todo o período da
observação era gravado em fitas cassete. sendo posteriormente os dados transcritos para fichas de
observação. Utilizamos também cronômetros para os registros temporais.

Definimos as categorias comportamentais da seguinte forma:

I. Comportamento alimentar

a. Prioridade: identificávamos o primeiro animal a ingerir o alimento oferecido.
b. Alimentação: anotávamos a frecüêncía do comportamento alimentar. e se os animais comiam

o alimento no comedouro ou o pegavam e saíam. ou ainda se comiam alimentos Que haviam sido
deixados por outros animais em oualouer outra parte da gaiola.

c. Roubo: Quando um animal era bem sucedido em apoderar-se de alimento em posse de outro
animal. "comportamento iniciado por um indivíduo não-possuidor de alimento. Q!.Iepode resultar em
transferência de um item alimentar defensável (Q!.Ie o animal tinha condições de carregar) de um
indivíduo para outro" (Feistner & McGrew. 1989):

d. Tentativas de roubo de alimento: Quando um animal não obtinha sucesso em apoderar-se de
alimento em posse de outro animal:

e. Partilha: "transferência de um item alimentar defensável de um indivíduo motivado a comê-lo
para outro. excluindo o roubo" (Feistner & McGrew. 1989). ou seja. Quando um pedaço de alimento
era consumido simultaneamente por dois animais. sem objeções aparentes.

Os animais foram previavente habituados à presença dos observadores.
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/I. Comportamentos agonísticos:

Eram feitos registros temporais (com registro do tempo decorrido desde o início da observação)
das freqüências dos seguintes comportamentos:

a. Agressões: Quando um animal agredia outro fisicamente através de mordidas ou tapas
(Stevenson & Poole, 1976);

b. Vocalizações: do tipo "erh-erh". caracterizadas por um trepidar de sons intercalados.
podendo ocorrer com a boca fechada ou semi-aberta (Stevenson& Poole. 1976);

c. Perseguições: ouando um dos animais perseguia outro indivíduos. sobretudo afugentando-o
do comedouro ou de algum item alimentar;

d. Exposição da genitália: Quando o animal levantava sua cauda. expondo sua genitália a outro
indivíduo.

Nas situações de agonismo. tentativa de roubo. roubo e partilha os animais envolvidos eram
identificados e também a direção em Queos comportamentos aconteciam.

As observações foram distribuídas nos horários da manhã. final da manhã e tarde (com duas
observações semanais para cada horário). Pela manhã. a observação era realizada entre 8:00 h e
9:30h; no final da manhã. entre I0:30h e 12:00h; e à tarde. entre 13:00h e 14:30h.

As comparações entre os resultados foram feitas através de ANOVAs de dois fatores. Para os
testes específicos foi utilizado o teste LeastSouare Means (LSM).

Resultados

I. Influência do ciclo reprodutivo da fêmea no acesso prioritário ao alimento

Nossos resultados mostraram diferenças no acesso prioritário ao alimento nas diferentes fasesdo
ciclo reprodutivo da fêmea (Fig. I). Na fase I (Quando a fêmea não está grávida e não tem filhotes
dependentes) não houve diferenças significativas entre as freqüências com Que os diferentes animais
tiveram acesso preferencial ao alimento. Na fase 2 (fêmea grávida) os animais reprodutores mostraram
acesso prioritário ao alimento em relação aos animais não reprodutivos. Finalmente. na fase 3 (após o
parto) a fêmea mostrou acesso prioritário ao alimento significativamente mais frecüenternente do Que
todos os outros animais do grupo. Também as comparações entre as fases mostraram algumas
diferenças interessantes. A fêmea reprodutora foi a única a mostrar um aumento consistente na
prioridade de acesso ao longo das fases. alcançando diferença significativa da fase I para a fase 3. Os
animais não reprodutivos mostraram tendência oposta à da fêmea. diminuindo a prioridade ao longo
das fases. A única seoüêncía a mostrar significância. no entanto. foi a dos animais subadultos. com
diminuição da prioridade da fase I para a fase 2. A tendência de diminuição da fase 2 para a fase 3 é
evidente. embora não tenha havido diferença significativa.
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PRIORIDADE
.fase 1

Dfase 2

IIIIIfase 3

Figura I - Média semanal e erro padrão da freoüêncla com Que cada animal obtinha a prioridade de acesso ao
alimento nas três fases do ciclo reprodutivo. Fase I - fêmea não está grávida e não tem filhotes
dependentes; Fase 2 - período imediatamente anterior ao nascimento; Fase 3 - período imediatamente
posterior ao nascimento.
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11.Mecanismos de manutenção da prioridade de acesso ao alimento

Os níveis gerais de agressão nas famílias observadas (Fig. 2) mostram Que estes aumentaram de
forma consistente ao longo das três fases. Só encontramos diferença significativa, no entanto, da fase I
para a fase 3. Os níveis individuais de agressão (Fig. 3) também mostram essa mesma tendência, pelo
menos para os animais reprodutores. Subadultos e juvenis não mostraram diferenças nos níveis de
agressão entre as fases e são os animais a mostrarem os menores níveis de agressão no grupo. A mãe,
por outro lado, é Quem mostra os maiores níveis de agressão, oue, ouando combinados, são
significativamente maiores do oue o de todos os outros animais do grupo. O pai vem em seguida, com
níveis combinados maiores do Queos dos animais subadultos e juvenis.

Diferentemente do Que esperávamos, porém, a idade dos animais não alterou a freoüêncla com
oue receberam agressão dos animais reprodutores (Fig. 4). Os animais reprodutores receberam
significativamente menos agressão do Que os não reprodutivos, porém não encontramos diferenças
significativas entre estes últimos. A notar a tendência oposta entre a mãe e todos os outros animais do
grupo: enouanto a ouantidade de agressão Queela recebe diminuiu da fase I para as seguintes, todos
os outros animais mostraram um crescimento dos índices de agressão recebida.

o
MÃE SUB

FAIXA ETÁRIA

JUVPAI
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Figura 2 - Média e erro padrão dos episódios de agressão nas três fases do ciclo reprodutivo. As médias representam
as medidas combinadas de todos os animais do grupo. Fases tal como definidas na Figura I .
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Figura 3 - Média e erro padrão da freoüêncía de episódios de agressão apresentados pelos animais nas três
fases do ciclo reprodutivo. Fases tal como definidas na Figura I.
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Figura 4 - Média e erro padrão dos episódios de agressão recebida pelos animais nas três fases do
cilco reprodutivo. Fases tal como definidas na Figura I.

ANIMAIS/ FASES ALIMENTAÇÃO NO MECANISMOS DE

COMEDOURO COMPENSAÇÃO

PAI (Fase I) 7.39 4,95

PAI (Fase2) 7.55 5,30

PAI (Fase3) 6,20 6.13

MÃE (Fase I) 7,77 7.18

MÃE (Fase2) 8,14 6,41

MÃE (Fase3) 9,20 7,46

SUB (Fase I) 9,44 8,25

SUB (Fase2) 7.23 6,56

SUB (Fase3) 4,29 4,74

)UV (Fase I) 8,02 6.66

)UV (Fase2) 7.80 5,49

)UV (Fase3) 6.24 4.26

Tabela 11:Médias dos comportamentos de alimentação dos grupos familiares. Chamamos
de mecanismos de compensação o somatório entre as médias das categorias:
roubo, receber partilha e comer fora do prato. Fases de acordo com o descrito
no método.
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111.Mecanismos de compensação

Esperávamos oue. com exceção da mãe, a Quantidade de episódios de alimentação no prato
estivesse diminuída para os animais da fase I para as seguintes. No entanto, como pode ser visto na
Tabela 11, isto não aconteceu. Não observamos diferenças significativas entre os episódios de
alimentação no prato para todos os animais do grupo. Da mesma forma, não foram observadas
diferenças estatísticas entre os animais para os comportamento chamados de compensatórios (roubo,
partilha e comer fora do prato). Ocorreu uma tendência a Queos comportamentos variassem na mesma
direção, com os animais reprodutivos mostrando tendência a aumento dessescomportamento ao longo
das fases e os animais não reprodutivos tendência a diminuição.

Discussão

Os resultados deste trabalho sugerem oue, tal como proposto em nossa primeira hipótese, a fase
do ciclo reprodutivo em Quese encontra a fêmea influencia o acesso prioritário ao alimento, não apenas
dela, como dos outros animais do grupo. Além disso, nossa hipótese também foi confirmada em
relação à direção das mudanças, com a fêmea reprodutora assumindo mais claramente a prioridade de
acesso à medida em Queaumentavam os custos da reprodução, isto é, da fase I para as seguintes. Essa
prioridade é aparentemente conseguida às custas dos outros animais da família, pois estes, com exceção
do macho reprodutor, mostram diminuição no acesso preferencial ao alimento da primeira para as fases
seguintes. Chama a atenção o domínio absoluto do acesso ao alimento pela fêmea reprodutora na fase
3, Quando ela apresenta níveis de prioridade acima do de todos os outros animais do grupo.
Poderíamos justificar esse domínio pelo fato de nesse momento os custos com a reprodução
encontrarem-se rnaxírnízados para a fêmea (Tardif et ai, 1993). tentando a mesma, através da
alimentação, suprir a sua demanda nutricional, bastante elevada nessemomento.

Nossa segunda hipótese sugeria Que o mecanismo através do Qual o acesso prioritário ao
alimento seria assegurado era a agressão. Novamente, nossos resultados confirmam esta hipótese. Isto
é evidenciado, em primeiro lugar, pelo aumento nos níveis gerais de agressão da fase I para as
seguintes, sugerindo oue a competição por alimento aumenta nessadireção. Porém, o mais interessante
é Que essa agressão está concentrada principalmente na mãe, Que apresenta na somatória geral do
comportamento mais agonismo do Que todos os outros animais do grupo, sendo essa tendência
também observada por Tardif & Richter (I 98 I). O pai também apresenta níveis de agressão mais altos
do Que os animais não reprodutivos, porém, uma vez Que ele não se beneficia desses altos níveis de
agressão com aumento da própria prioridade no acessoao alimento, supõe-se Queas conseoüênclas de
sua agressão beneficiem sua parceira (Box. no prelo). Dietz et aI. (1994) em estudo com
Leontopithecus rosa/ia selvagens, relatam oue fêmeas reprodutoras não perdem peso durante a
lactação, mas Que, por outro lado, machos não ganham peso durante o período, vindo a ganhá-Io após
a independência dos filhotes. Estes resultados sugerem Queo macho, de alguma forma, está assumindo
parte dos custos da reprodução em favor da fêmea, e isto poderia estar ocorrendo através da defesa do
alimento Queela pode consumir, tal como observado em nosso estudo.

O agonismo dos animais reprodutores é dirigido principalmente aos animais não reprodutivos,
sem diferenças aparentes entre os subadultos e juvenis. Este resultado não confirma nossa hipótese,
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pois esperávamosgraus diferentes de tolerância em função da idade. Talvez uma análise mais detalhada
do tipo de agressão dírígída aos animais subadultos e juvenis permita estabelecer essasdiferenças.

A fêmea reprodutora é Quem recebe menos agressão, conouanto seja a mais agressiva. Embora
não tenha havido diferenças significativas, ela tende a receber menos agressão da fase I para as
seguintes. Isto leva a supor Que ela não apenas mantém a prioridade de acesso através da agressão,
como também Queela não é contestada em sua dominância no acessoao alimento.

Esperávamos, finalmente, Que em função de mudanças na prioridade de acesso ao alimento,
animais não reprodutivos tivessem menos acesso aos itens alimentares no prato, e precisassem recorrer
a mecanismos compensatórios. Isto, no entanto, não ocorreu. Uma possível explicação pode estar
relacionada ao tempo Que um único animal consegue monopolizar o prato. Como a observação era
feita por 10 minutos, outros animais, além da mãe poderiam ter acesso ao prato após esta ter se
servido. Poderíamos ter resultados diferentes em situação de escassezde alimento. O estudo de Tardíf
& Richter (1981) reforça a idéia de Q!.Iea monopolização do prato é um fator importante no acesso ao
alimento, pois essa relação mudou no momento em Q!.Iedois pratos se tornaram disponíveis. Além
disso, análises da prioridade de acesso e da monopolização do prato nas diferentes refeições podem
também fornecer dados interessantes em função da preferência por determinados tipos de alimentos.
Finalmente, observações assistemáticassugerem Q!.Ieo sexo do animal não reprodutivo pode influenciar
o grau de agressão Que ele recebe de outros animais e o acesso ao alimento, com fêmeas como alvos
preferidos de agressão em relação a machos. Outros trabalhos tem sugerido Que a competição sexual
em C. jscchus é mais acirrada entre fêmeas do Que entre machos (Sousa, 1996). Infelizmente nossa
amostra não permite uma análise mais detalhada dos efeitos do sexo nesta ouestão.

Em conclusão, nossos resultados sugerem Quefêmeas reprodutoras em C. jscchus possivelmente
experimentam uma demanda nutricional aumentada no período reprodutivo Queé enfrentada através da
monopolização de fontes de alimento. Essamonopolização é asseguradaatravés da agressão, Queestá
aumentada nos períodos de maior desgaste energético. O aumento da agressão pelo macho
reprodutor, dirigida principalmente aos animais não reprodutivos sugere Que ele, de alguma forma,
colabora com a fêmea na monopolização do alimento. Porém, os dados de prioridade sugerem Que
ouem mais se beneficia dessacolaboração é ela.
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COMMUNICATION IN PRIMATES:
ONTOGENETIC AND COGNITIVE ASPECTS

Communication is the necessal}' counterpart of social behavior. Whereas a great deal of
analysís was done on describing signals. especíally vocal signals. less research has been
conducted on the others. and as important. part of the communicative processo This talk
will address three issues: I - The rnultlmodality of communication and its development
during ontogeny. It will be shown that actually signals in the strict sense of the terms are
Quite rare although the information an individual is sending could be vel}' rich by means of
the combination of "true" signals and much less stereotyped behaviors. This issue will be
illustrated with the case of social development in the grey-cheeked mangabey. 2 - The
communicative feed-back in a vocal interaction. This issue will be illustrated by the analysís
of duets in white-cheeked gibbons. It will be shown the two-way influence of vocal behavior
of each partner and the control the male has on his own vocal output. 3 - The intergeneric
communication: the case of humans-capuchins communication. The issue addressed here
will be that of the coding and decoding in two different genera of primates that could Iive
together in very particular situations.

Communication can be used as a synonym to interaction and subseouently as Stuart Altmann
suggested as a central phenomenon in the maintenance. and even in the mere existence, of social

groups of primates.
The famous schema appearing in the Shannon and Weaver's book is actually high[y schernatíc.

and could even look like an oversimplification. for those interested in the communication in the
framework of a social group of primates (humans included). It is an oversimplification for at least two
reasons:

- it illustrated one channel of communication and one kind of signal sent along this
channel.

- it presented a coding on the sender's side as well as on the receiver's side.
Nevertheless this schema is an excellent starting point to develop ideas on communication even

those that it does not adress satlsfactorily.
Until recently and still now a great emphasis was put in describing the signals. essentíally vocal

and sometimes visual that monkeys send to partners in the course of interactions. There has always
been much more research on the sender's side than on the receiver's side. However it can be assumed
that in primates the receiver is doing a great deal of processing. essentially making inferences. of
information that have not been coded in a strict sense of the termo For example repertoires of social
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behaviors in the primate litterature include behaviors such as wa/ks towsrds, runs towards, Iooks at, ete.
whereas other papers which c1aimedto deal specífically with communicative behaviars failed to mention
them. However for a monkey within a social group, ali these informations might be eQual\)' important
whether they are called communicative or not. In addition, a receiver is also very active in receiving what
is not sent to him, that is when he is scanning his group partners, monitoring them, he is looking for
information essential to make appropriate decisions.

In my talk 1will develop three issues:
- the multimodality of communication, this will deal mainly with the sender's side of the
process;

- the special case of a vocal duet, a vocal interaction that illustrates the feedback of
information between the sender and the receiver, meaning that both play both roles
during the interaction; and, flnally,

- the special case of perception in interspecific communication within primates, the caseof
humans-capuchins relationships.

Multímodallty of communication

Commmunication is often referred as vocal. visual. tactile, olfactory or chemical depending on
the sensory or motor channel signals are sent and/or received. This situation is a convenient shortcut
for analytical purposes but surely not the real description of primate interaction. As Marler pointed out
as early as 1965, during social interactions, individuais send and process multichannel messages: this
means that signals are sent sirnultaneously through different motor channels. Copulations are one of the
best examples of high\)' multichannel communicative processes, involving chemical, tactile, visual, vocal
channels.

What does the multichannel communication change in the cornrnunicative process?
Visual and tactile information could be potentíally associatedwith any kind of vocalizations as the

motor outputs of ali three systems are independent. Gaze could be a potential component of any
gestural ar tactile behavior. A silent gaze allows an organism only to receive information and a
vocalization which is not associated with a directional cue is símply broadcasted. Contrastíngly. when
an individual vocalizes while looking at a partner, he sends multichannel information and, in addition,
receives visual information. 50 addressing here means to give directional cues. Approach behavíors,
such as walks toward someone, also include a directional cue. When a vocalization is associated with
either a look ar an approach, it is selectively addressed to someone in particular, therefore increasing
the probability that the selected partner will pay attention to his companion.

Generally speaking we can state that vocalizations Qualify the behavior they are associated with,
in a way similar to how an adverb oualifies a verb in our language. Hence calls can Qualify gaze,
approach or contact behavior. To state that one single channel of information is Qualifying information
from another channel relates to the concept of tonic versus phasic information, phasic information
modifying tonic information. Visual information is basically tonic but sometimes phasie. The gestural.
vocal and tactile information 1'm talking about, are basically phasíc information.

How does this multichannel communication change during ontogeny?
Let consider first the production phase. During the first month, an ínfant. here I, is in almost

permanent contact with his mother, here M. Therefore the information he delivers is multichannel.
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vocal. visual. tactile and olfactory, and, Iike the human mother, the monkey mother may guess her
infant's need by processing multichannel redundant or complementary information. Later on, the infant
becomes more independent. The information he sends to his mother is less multichannel, and the
mother can perceive information through fewer sensory modalities.

Thus, during ontogeny, some vocal signals become emancipated from their initial rnultirnodality.
We can hypothesize that the meaning of the vocal signal is prlmarlly redundant with that of a visual-
gestural signal which provided the basic information. In the single channel situation, here. the vocal
signal. even though it is emancipated from the gestural signal. retains the meaning of the initial
multichannel signal.

The infant being more independent from the mother also means that he interacts with a variety of
other partners sending to them either single-channel or multidlannel messages.To address the general
ouestion of the development of multimodality, in grey cheeked mangabeys, I used a repertoire of 156
so called Primary Behavioral Units which are rnaínly looks, postures, gestures, as here "Reaching out
one arrn". ANO a repertoire of 26 vocalizations. Vocalizations have a special status. When they are not
addressed to a partner, they are considered a second set of Primary Behavioral Units and when they are
associated with a behavior. and then somehow addressed to a partner, they are considered as
Associated Behavioral Units. Then an A.B.U. plus a P.B.U. yields a New Behavioral Unit. The same
primary behavioral unit associated with 2 different calls thenyíelds two different New Behavioral Units.

I used a so called "open repertoire": this means that the two independent sets of Primary Units,
P.B.U.I and P.B.U.2, are defined a priori but that the New Behavioral Units were defined only when
they occured. If ali the combinations of gestures and calls would be possible I would have to define a
priori 156 times 26 units, thus more than 4000 theoretical units. What is not very practical. The
observed open repertoire actually included about 700 units (687). This repertoire represents 17% of
ali the possible combinations but this is an almost 4 fo/d increase of the lnltial repertoire of social
behaviors. This first result already illustrates that the multichannel communication yields a significant
increase in the variety of social information and that ali the theoretical combinations of gestures and
calls were not possible. In gray-cheeked mangabeys until young are one year old, 4 age classescan be
defined, based on morphological features. Newborn from birth until 1 month, Infant 1 from 1 up to 3
months, Infant 2 from 3 to 8 months, and luveníle 1 from 8 months to one year. The vocal repertoire
of the grey-cheeked mangabeys includes 9 types of calls, type 11 and type 12 being restricted to
mature individuais, females and males respectívely. 1also defined rnixed seouences, which include in the
same temporal seouence, calls from different types. These seouences started with seouentíal grunts
which merged into either barks or geckers.

Based on an extensive knowledge of grey-cheeked mangabey calls, in this study. the calls were
not tape recorded but sampled with a shorthand writing.

Throughout ontogeny, the percentage of calls which were associated with a non-vocal behavior
changed depending on the different call types. Chorus grunts were always associated with a non-vocal
behavior. On the contrary, barks were never associated, thus yielding a O association rate. It is worth ,
mentioning that rnultlchannel. vocal-visual communication peaked between 3 to 8 months. In addition
some calls such as the purring grunt, the geckers and the screams, the freouency of which decreased
during ontogeny, malnly belong to multichannel messages.Some other calls. such as the coos and the
grunts become more emancipated from other non-vocal behaviors. Finally two calls which only first
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appear after six months either remain high[y multichannel such as the harsh grunts. or beco me almost
totally emancipated from other behaviors such as the barks.

The proportion of calls associated to behaviors is not necessarily the same as that of behaviors
associated to calls. If 4 behavioral categories. Looks. Approaches. Manual contacts. and so-called
Posturo-Tactíle behaviors (which include large bodlly contacts with or without complex postura I
adjustments from one or both partners) are considered. one notices that most of the visual and gestural
behaviors are silent. and the rnultimodallty is maximum during the first month of life. However the
posturo-tactile behaviors offer an interesting exception. These behaviors tend to decrease with age while
becoming more freouently involved in multichannel communication.

50. when associated with a category of behaviors. calls potentially modified the meaning of these
behaviors which otherwise had the same basic meaning. due to their general lack of variabillty. For
exarnple. there is no way to tell íf an infant approaches his mother sirnilarly to how he approaches his
father before looking at the calls associated to approaches. After one month. although infants approach
their father much less than their mother. when they approach their father. some of them do it with
extensive vocalizing. and after 8 months infants vocalize significant[y more when they approach their
mother than their father. This is a clear first clue to partner differentiation.

Let us ask a second ouestlon: Are the calls infants address to their mother different from those
they address to their father?

Except between 3 and 8 months. the repertoire of calls infants associate to their approaches to
their mother or their father díffer significant[y. When approaching their mother. young mangabeys use
either coos or gecker-screams. When approaching their father. they use more seouentlal fast grunts
within mixed seouences.

In this study of captive groups. calls belonged to 3 different categories: (I) some are rnaínly
broadcasted. (2) some are multichannel and (3) some are both single and rnultichannel. This latter
category suggests that vocal information may be redundant with the gestural information and that its
meaning is preserved when only the call is produced. Only one category of positive behavior becomes
high[y rnultichannel. This turns some interactions in which these behaviors are displayed from private to
public interactions. Other behavioral categories are rnostly silent. The variety of calls that could be
associated to them convey more subtle information about the exact nature of the subseouent
interaction.

Vocalizatíons associated with non-vocal behaviors emphasizes the development of partner's
differentiation. Multichannel communication insures that. anytime. social information can be available to
and understood by any individual in any environmental conditions. Visual obstacles exist for any monkey
species. either arboreal or terrestrlal, forest or savannah dwelling. Being exposed to initial multichannel
communicative contexts is a prereouísíte for an infant monkey to have time to develop cross-rnodal
perception of social information and therefore the possibillty of cross-rnodal recognition. Social specíes.
like primate specíes, are characterized by the lack of specíflctty of social information. Besides specíes-
specífíc signals such as the calls and few specles-speciflc postures, most of the information is extracted
and processed by each individual in a private way. The multichannel communication allows an individual
to store a large amount of social knowledge which can be recalled by using many different keys.

Nonhuman primate communication is rnaínly inferential: an individual extracts a huge amount of
private information beyond the specles-speclflc signals. In humans. the emergence of language makes
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the communication a lot more referential than lnferentlal. Verbal communication is largely emancipated
from cues from other channels. However it remains in it a significant amount of multichannel
communication and inferential communication.

Both help to claríty verbal messagesand to solve the problems of misunderstanding and to infer
about what is thought but not said.

Duets in white-cheeked gibbons: influence of reception on emission.

The second aspect of communication 1 would like to present here is the duet in the white-
cheeked gibbon. This species of gibbon is monogamous like other gibbons. The structure of the duets
depends on the structure of both male and female songs. When sexual differences in song are slight. like
in siamangs. male and female contributions to duet tend to overlap. Contrasting\y when strong sexual
differences are observed male and female songs in a duet tends to be antiphonal. The research 1'11
present deal with 12 white-cheekde gibbons but on only one mated pair.

Structarc ot' lhe fema/e sang

Three phasesm'!)' be distinguished in the female song. In the first one. the introduction. the female
only utters "whôô" calls with moderately linear increasesin freouency over time. A repetition of 6 units. on
average. composed this phase. The second phase is called the "bulldíng-up" phase. It is composed of the
repetition of 25 units of "whuit" calls which present a gradual increasein rising inflection. The rate is about
2 units per second. This phaseends up in a clímax.After the clímax. the last phase. "ending". is composed
of about 10 "thiô" calls uttered at a decreasing rate. The wholé song lasts anywhere from 11 sec to more
than 5 minoOne or severalsongs (up to 15) constitutes a song bout.

Structure ot lhe ma/e sang

It progresses through a succession of calls of increasing cornplexity. When a certain levei of
structural complexity is reached. the song develops by repeting these calls or more precisely these
secuences of calls. The song starts with long monotonous unitary call then bínary "whôô" calls. Then
starts the typical series of song calls which includes an alr-filling sac sound. one to several short "ha"
sounds and a seouence of more or less modulated long calls. The whole duration of a male song lasts
about IOmin (6 to 14 min).

Now we may ask the ouestion: when a male and a female sing together. what are the mutual
influences. if al"!)'oof the songs of the two partners ?

The influence of the female song on the male is first to induce him to sing. Several other effects
are noticeable. After 98% of the female songs in a female song bout the male utters a long whôô call or
a secuence of high\y modulated calls after the female song. An analysls of the temporal patterning
between female songs and series in male song shows that this is a true response of a male to female
songs. This "response" is both oualltatively different from what could be expected from the male to sing
at that particular moment of his song. being much more complex. and is ternporarlly adjusted to the end
of the female song after a sílent period when the female is singing. The complexity of the male
"response" is associated with the occurence of locomotory display.
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The influence of the male song on the female song is much less spectacular líkely because of the
particular structure of her song which is uttered without any pause. However it can be noticed that when
the male [oin the female in a duet the female sings five times more songs in a song bout than if the male
failed to support her.

50 there are mutual influences of the partners on their vocal performance when they are
duetting. One influence is to increase the partner's excitment leading him and her to sing more. The
second influence is more e1aborate: it concerns the male. When listening to the female. he interrupts his
series of calls which is otherwise produced in a Quite stereotyped way and resumes it [ust after the end
of the female song. This indicates that he can have some motor control on his vocal production.
something that is noticeable in monkeys and apes.

Therefore. in terms of communicative processowe have a nice feedback between the sender and
the receiver with a continuous reversal of roles during ali the duet.

Perception of vocal signals in interspecific interactions: the case of humans and capuchins
monkeys

The last issue I want to raise is that of the perception of vocal signals. This has become lately a
more studied issue in the communciative processo But perception is still in infancy compared to the
huge amount of Iitterature published on vocal signals analysís. Many of these studies made inferences
on how the partners might use ali the subtle cues and large amount of information that spectrographic
analyses help us to discover. 50 far only few studies have shown in a convincing way that monkeys are
actually able to draw information from some of the cues ar variation that have been extracted with our
technology. Cheney and 5eyfarth are the pioneers who introduced experiments on auditory perception
in the field and still do so. But it is a tricky issue.

The studies I would like to present now are rather different from the 5eyfarth and Cheney studies
and from other studies on audítory perception although we used the c\assical play-back technicue.
These studies concern intergeneric vocal perception. that between brown capuchins and humans.

I will start with "How brown capuchins react to their calls and to human words". It is cornmonly
assumed that some of the functions of acoustic signalling in primates are to attract attention of group
members and to maintain a certain levei of awarenessamong group members. Magnitude of reactions
ranges from obvious locomotion to less obvious head ar gaze orientation. Specíes-specíflcvocalizations
have been selected during evolution to be processed through high!y efficient specialized neural
mechanisms.This insures that these species-specificsignalswill remain meaningful during subject's life and
will be less easíly habituated than other acoustic signals. Then we can expect that species-specific signals
will remain the most attractive stimuli even if an individual has been raised by a different species. This
cross-fostering occurs for capuchin monkeys who are raised for the purpose of "Helping Hands" projects
such as the French one conducted in Kerpape in Brittany. in the far west of France.Capuchins are weaned
at 2 months old and then raised in human foster families until puberty. around 4 years of age.

Then they are trained to perform certain tasks intended to increase the autonomy of the
cuadrtplegíc person. 50 although these capuchins always Iive in a social environment. they received a
much greater amount of human stimulations than of species-specific ones. In "Helping Hands" project. it
is very important for the ouadríplegíc to have contrai on his capuchin when he wants his capuchin to
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stop doing something ar to do something for him. 50 a study was designed to find out the most
effícient acoustic stimuli which can attract capuchin's attention whatever his ongoing behavior.

We asked 2 ouestions: (I) which are the most efflcient acoustic stimuli to attract the attention of
a capuchin? and (2) is this attractiveness dependent on the capuchin's ongoing activity ?

Three adult female capuchins were the subjects of this study. The experiments were conducted in
the roam the capuchins used to relax and play before their training session. The test roam was therefore
full of toys. rapes. branches. etc. The loud speaker was hidden in a sleeping box. The experimenter
sitted next to the hidden tape recorder. started the playback and recorded on a check sheet the
behavior of the capuchin subjects. A session lasted 40 minutes. I I acoustic stimuli. each one belonging
to a different category. were played back in a random arder. The capuchin's responses were recorded
during S seconds before and after the playback. indicated by the vertical line. The intervals between 2
playbacks varied from I to 3 minutes in different combinations. During the 2 and 3 minute intervals.
the capuchin's behavior was also recorded S sec. before and after time marks. the open triangles. on!y
perceived by the experimenter. Therefore we could assess that after a playback a change in behavior is
actually induced by the acoustic stimulus and is not a spontaneous change in actívíty.

We played back 4 different types of capuchin's alarm calls. 3 natural (lon. Krekre, Ti Kraon) and
one synthetic. 2 kinds of scream. one natural. one synthetic and contact calls. We also played back
alarrn calls of another primate species (the well known. for me. grey-cheeked mangabey). human speech
NO and yes given both by a woman and by a mano and miscellaneous noises ar sounds. I've no time to
detail. We set up for each acoustic stimulus ar for ali the sessions. a matrix with capuchin's behaviors
before and behaviors after the playback. Eleven behaviars were recorded before and the same behaviors
are recorded after. On this matrix, we differentiated cells that correspond to no-changes in behavior
after the playback. ar a change that could not be considered as an attraction due to the acoustic
stimulus. cells that correspond to an lrnposslbílíty to asse 55 whether the change result from an
attraction by the stimulus ar to something else ando flnally. cells indicating that the capuchin has payed
attention to the loudspeaker ar stopped his ongoing activity to pay attention to the loudspeaker ar
walks towards the loudspeaker.

Which are the most elfícient acoustic stimu/i to attract the attention of a capuchin?

50 the variable we will be dealing with is the probability that a subject shows a positive respanse
to a playback. We called this probability the "Attractiveness" of the acoustic stimuli. Attractiveness af ali
the acoustic stimuli is much greater than the positive changes which have occured after a time marks.
Therefore ali the stimuli have been efficíent to some extent. In addition attractiveness is much greater
for Screarns, Alarm calls. synthetic and natural. and for the miscellaneous category than for human
vocalizations and other primate call categories. When we consider the variablllty of the responses. it's
worth to mention that ali the capuchin's calls are more consistent!y attractive than non-specifíc acoustic
stimuli. On!y one subject reacts to humans "NO" and to miscellaneous sounds. whereas the reactions of
the 3 subjects are more similar for the specles-specíflc calls.

S3

/s the attractiveness dependent on capuchin's ongoing activi!y?

When considering the S more frecuent behaviars recorded before a playback. we showed that
he 3 females behave very dífferently in the test roam. One is more freouently interacting with the
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experlmenter, anather ane is manipulating and the 3rd ane, which high!y reacts to the playbacks rnostly
laaks autside ar paces. When the average attractiveness, for the I I acaustic stimuli is platted against
the behaviar af the 3 subjects befare the playback, we shawed that for ali the subjects, the
attractiveness does nat significant!y change accarding to the actívlty af the capuchin prior to the
playback.

To canclude, 5creams and alarm calls are the mast cansistent!y attractive stimuli even for horne-
raised capuchins and this attractiveness is nat dependent an the capuchin's activity. These results lead
us to design a playback device, placed an the electric wheelchair that the ouadriplegic cauld trigger
when in extreme situatians he needs to regain cantrol af his capuchin campanian.

One important phase af the "Helping Hands" pragram is the sacializatian af the yaung infant
capuchin in a human farnlly. This phase is cansidered to be impartant for the capuchin to learn haw to

react to ather primates wha are very skillfull in sending multimadal infarmatian althaugh they think they
are rnaínly re!ying an verbal cammands. Hawever this phase is alsa very impartant for humans to learn
haw to understand, and to cape with, a develapping mankey and haw to give him what he needs that is
alsa campatible to the life in and af a human famíly. Therefare it is impartant for humans to understand
their capuchins and especíally to infer what the mankey feels when he is calling. As human caretakers
have no experience af mankeys befare they get ane as a foste r famíly. it is impartant for the persans
respansible af the pragram to knaw wether an intensive learning af mankey behaviar is necessary ar nat
for foste r families befare sharing their life with a capuchin.

50 we designed a study in which ali the vocal repertaire af the brawn capuchin is played back to

human subjects, males and females. The subjects were instructed to tell the experimenter what the
capuchin was feeling, experiencing, ar "saying" when he was calling a particular call rype.

Forty-one subjects (20 wamen and 2 I men) partícípated to this study. Nineteen persans had a
previaus experience with capuchins and twenty-two had no previaus experience at ali with a capuchin ar
with a mankey. Each subject was tested five times. During each testing sessian, the capuchins' call were
played back in a randam arder. The huge number af different wards used by the different subjects to

Q!.Ialif)rthe capuchins's behaviar have to be restricted to a manageable set an the basis af the synanymy

between the terms ar their semantic proxírnlty. We canstructed a rnatrix where the rows represented a
cambinatian af the call type. the levei af experience (experienced ar not) and the sex af the subject and
the calumns the different ouallflcatíves. The cells included the freouency with which a particular
cualíflcatlve was mentianed by a particular subject in relatian with a particular call type. This matrix was
subjected to a multifactarial analysis called the Factarial Carrespandence Analysís. The results af this
kind af analysis are displayed in a graphical way. On a plane the paints featuring the rows (call type.
subject -sex-experlence) were projected simultaneaus!y with thase representing the oualiflcatives. The
proxímlty between 2 paints indicated a strong relatianship between what ídentlfy the raw and the
oualificative. The more the paints are distant fram the center af the graph the more is their influence in
determining the factars under!ying the structure af the data. On a first interpretatian af the results we
projected the call rypes and the oualificatives. Three different c1usters are clearly identified. One graup
paints featuring calls which have been identified as expressing anger, aggressiviry, threatening attitude.
Anather c1uster, appased to the first ane, groups calls that have been ídentifíed as expressing mild
depressian, feeling af separation. asking for cantact. These twa c1usters include calls the meanings af

which seem to raise no ouestíon to the subjects. Cantrasting!y the third c1uster cantains calls the
meaning af which was nat identified by the subjects. The 2 principal factars af the analysís cauld then
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be named after the nature of these 3 dusters. The first, and principal. factor, on the horizontal axis
could be named "Emotion", opposing high excitment and anger to distress and loneliness. The second
factor, on the vertical axis, could be named "Age-Assertiveness" opposing distress calls generallJ'
attributed to young subjects (even lf it is not necessarlly true) to calls associated to confldent individuais
generallJ' considered as males. The second factor of the analysis could also be called "Inference of
meaning" which is possible over the horizontal axis and not possible under this axís.

On what structural features of the capuchins'call human subjects make inferences on the
capuchins' behavior? We now substitute to the meanings of calls given by the subjects the sonograms of
the calls themselves. The first factor is a "Modulation" factor that now opposed highlJ' modulated
complex calls. generallJ' loud with a pure to noisy structure, (on the left of the axis) to poorly
modulated, tonal. long to seouential calls. The second factor is a "Pitch" factor, opposing high pitched
calls, above the axis, to low-pitched ones.

There is a general agreement between women and men about the information that the call only
conveys: the points featuring women and men and corresponding to a given call are generallJ' dose to each
other and to the respective call. If experience plays a role one would expect that the points featuring the
non-experienced subjects will be grouped around the center. Quite surprising is the general agreement
between experienced and non experienced people. The levei of agreement between unexperienced men
and women is similar to that of experienced subjects and the degree of disagreement is not larger between
unexperienced and experienced subjects than between women and men in both cases of experience. Only a
comparison of the 5 sessions for each subject showed that experienced subjects are more consistent in
their answers over the 5 sessions than the non-experienced ones. Aggressive signals are very well
interpreted by both sets of subjects whatever their sexo Non-experienced subjects seem to insist more on
distress and sadness than experienced ones. The long isolation call induces more different interpretations
than aI"!}'other calls. One call. type I2, is very consensual among experienced subjects but is perceived
very differently by unexperienced women and men.

This general lack of influence of experience on the interpretation of calls raises the issue of the
reference human subjects used to assert a meaning to the call of the capuchins. One interesting thing is
that no subject mentions that the capuchin was giving an alarm call. The alarm calls which are very well
perceived by students of animal behavior are not interpreted as such by subjects who have no visual dues
to associate to the call. However experienced subjects could be considered as skilled as students of primate
behavior. It seems that although subjects consider that the calls convey emotional contents these contents
are induded in a strict so-called conversational framework. It could be assumed that subjects consider that
the capuchin is always "meaning" something. What is interesting is that ali subjects correctly dassify calls
according the two main functions of social behavior, research of contact, associated with pleasure and
satisfaction, and aggressive calls. Human subjects very líkely react to capuchin calls as they react to
inflections and non-verbal cues of spoken language. More importantly is that these cues seem to have a
ouas] universal meaning as it has been already mentioned by Morton in 1977.

To connect this last study to the first one, one could say that having visual cues associated to
vocal. even verbal ones, migh help to solve some ambiguities and then make the communicative process
more efflclent.

A good meeting is much more fruitful than telephone calls.
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USO DE FERRAMENTAS EM PRIMATAS
NÃO-HUMANOS

Eduardo B. Ottoni
Depto. de Psicologia Experimenta!, Instituto de Psicologia - USP

o uso de ferramentas. em seu sentido mais amplo, é bastante comum entre os animais, mas
o uso não-estereotipado e criativo de ferramentas parece estar restrito a alguns primatas
antropóides: os Quatro gêneros de hominóides iHomo. Psn, Caril/a, Panga) e um macaco
do Novo Mundo (Cebus). Todos os pongídeos parecem bastante proficientes em cativeiro;
em condições naturais, porém, apenas com relação a Pan trog/ocfytes e Cebus há relatos de
uso de ferramentas (num sentido mais restrito). As habilidades cognitivas subjacentes à
aprendizagem individual e social de comportamentos mediados por ferramentas
provavelmente não são as mesmas em todas estas espécies. A ocorrência de imitação
verdadeira em primatas não-humanos ainda está em discussão, assim como até Que ponto
as diferenças regionais nos "kits" de ferramentas dos chimpanzés na natureza podem ser
rotuladas como tradições culturais.

OS estudos experimentais e, mais recentemente, as observações naturalísticas acerca da confecção e
uso de ferramentas por antropóides não-humanos puseram por terra uma série de concepções

tradicionais ouanto ao caráter "único e exclusivo" das capacidades tecnológicas humanas. Além dos
clássicos experimentos de solução de problemas com o uso de ferramentas em laboratório (desde Kõhler
1927), estamos hoje familiarizados com toda uma gama de casos em oue os chimpanzés se utilizam, na
natureza, de ferramentas tais como varetas para a captura de cupins ou formigas, esponjas de folhas para
retirar água de ocos de árvores, ou "martelos" e "bigornas" de pedra para Quebrar nozes.

Dada a proximidade filogenética entre humanos e chimpanzés, a "superioridade tecnológica"
destes últimos sobre os outros pongídeos e macacos do Velho Mundo não chega a causar espanto -
mas a descoberta de Que o terceiro gênero prlmata ouanto à diversidade na manipulação (natural) de
ferramentas é um macaco do Novo Mundo, cujo ancestral comum com os demais antropóides data
provavelmente do final do eoceno, complica razoavelmente a elaboração de modelos sobre a história
filogenética do comportamento em ouestão.

Os problemas teóricos começam na própria definição do objeto de estudo. O Que é (ou não é)
uma ferramenta? Goodall (1986, apud Visalberghi & Limongelli I 994b) considera Que um objeto, para
ser classificado como ferramenta deve ser seguro na mão (boca, pé) e usado de maneira a permitir ao
operador a consecução de um objetivo imediato.

Beck (1980, apud Chevalier-Skolnikoff 1990) se refere ao "uso externo de um objeto ambiental
solto para alterar de modo mais eficiente a forma, a posição ou a condição de outro objeto, outro
organismo ou o próprio usuário, Quando o usuário segura ou carrega a ferramenta durante ou
imediatamente antes de seu uso e é responsável pela orientação efetiva e adeouada da ferramenta". Esta
definição é ampla o suficiente para incluir casos como o de um chimpanzé Que atira fezes em alguém ou

Anais de Etoiogi». /997, /S:p.S7-70.
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o do peíxe-aroueíro cuspindo água, mas Chevalier-Skolnikoff (op.cit.) a amplia mais ainda, para incluir o

"chacoalhar (arrancando) ramos na direção de outro indivíduo" e "urinar em outro indivíduo (de uma

posição mais elevada)", Quando seria o caso de se estabelecer uma categorização mais detalhada, em

termos, por exemplo, da complexidade hierároulca na manipulação combinatória (v. Greenfield 1991,

Westergaard & Suomi 1994c).

Há um limite um tanto nebuloso entre uso de ferramentas, manipulação sofisticada de objetos e

outras formas de interação com o meio físico Que, embora muito complexas na forma, não exigem, para

sua explicação, capacidades cognitivas especiais por parte dos atores - como no caso de certos

comportamentos "típicos da espécie".

Estereotipia versus plasticidade

A seleção (ou fabricação) e utilização de objetos extra-corporais como mediadores na interação

com o ambiente não é privilégio dos primatas: o mundo animal está repleto de ninhos, tocas e teias,

muitos dos cuaís extremamente elaborados; aves-do-paraíso e "bowerbirds" (Borgia 1995) constroem

cenários impressionantes para cortejar as fêmeas; aranhas de deserto (Ariadna; Henschel 1995)

montam um anel de pedrinhas de ouartzo em torno de seus refúgios, aparentemente para otimizar a

detecção de presas; os corvos da Nova Caledônia usam - confeccionam, guardam e carregam - dois

tipos de ferramentas (galhos com ganchos e "espátulas" recortadas de folhas; Hunt 1996) para capturar

insetos e assim por diante - sem esouecer os dioues dos castores.

Estes comportamentos, porém, são via-de-regra bastante estereotipados, não envolvendo

processos muito complexos de aprendizagem individual ou social e sugerindo uma grande participação

de fatores geneticamente determinados.

Por outro lado, um dos aspectos mais relevantes no uso de ferramentas por certos antropóides é

a sua plasticidade, revelada nas idiossincrasias individuais e nas variações entre diferentes populações

Quanto à finalidade do uso, ao conjunto e à composição das ferramentas utilizadas - a mesma

variabilidade observada em certos gestos de comunicação (v. adiante) ou em estratégias particulares de

comportamento cooperativo (como a caça aos colobos em Gombe e em Tãi: Boesch 1994).

Não parece haver uma correlação clara e simples entre uso de ferramentas e filogenia ou fatores

socioecológicos, e as lacunas nos dados aumentam as dificuldades inerentes a estas comparações: para

McGrew (1989), a única relação aparente, entre os horninóides. seria com o grau de faunivoria. lá

Essock-Vitale & Seyfarth (1987), analisando todas as ocorrências registradas entre antropóides, vêem

uma maior tendência ao uso de ferramentas entre as espécies terrestres Que entre as arbóreas.

Outro fator complicador está nas circunstâncias de vida dos animais: como veremos adiante, há

diferenças enormes entre o desempenho manipulatório na observado na natureza (com ou sem

influência humana) e em cativeiro (espontâneo ou experimentalmente induzldo).

Hominóides e cercopitecóides

Essock-Vitale & Seyfarth (1987) registram alguma ocorrência natural de ferramentas em 18

espécies de antropóides, em três contextos básicos: ameaça ou ataoue. aculsição ou preparação de
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alimento e cuidado corporal (limpeza e construção de ninhos e abrigos). Entre os prossímios, não há
observações naturalísticas.

O uso natural de ferramentas por macacos do Velho Mundo é lnfreoüente e parece ir pouco
além do lançamento defensivo de pedras (selecionadas?) observado em babuínos chacma (Hamilton,
Buskirk & Buskirk 1975) cujo caráter de "armas" ou simples exibições é discutível: Goodall (1968,
apud Essock-Vitale & Seyfarth, op.cit.) observou chimpanzés atirando (e às vezes acertando) pedras em
babuínos - mas estes nunca foram vistos retribuindo as pedradas dos chimpanzés.

Macacos do Velho Mundo podem ser experimentalmente treinados a usar ferramentas, mas a
aprendizagem costuma ser lenta: após um longo treino, macacos japoneses (Macaca fuscata; Tokida et
aI. 1994) aprenderam a retirar maçãs de dentro de tubos transparentes usando varas ou pedras
lançadas com razoável precisão na aplicação da força (maçãs lançadas muito longe eram roubadas por
outros indivíduos). Algumas fêmeas passaram a se aproveitar dos filhotes, capazes de entrar no tubo, e
uma delas os usava ativamente, introduzindo um filhote no tubo, puxando-o de volta pela cauda e
tomando-lhe a maçã: filhotes um pouco maiores eram rechaçados das imediações do tubo.

Os registros de uso naturalístico de ferramentas entre macacos do Novo Mundo se restringem às
espécies do gênero Cebus, cu]a extrema proficiência manipulatória e suas implicações teóricas serão
discutidas adiante.

Quanto aos hilobatídeos, há apenas relatos de lançamento de galhos sobre observadores
humanos e de uso de esponjas de folhas para a extração de água de ocos de árvores (Baldwin & Teleki
1976, apud McGrew 1989): em cativeiro, registrou-se somente um caso de uso de uma esponja de
pano e de uma corda como balanço (McGrew, op.cit.) - como seria de se esperar, já Que a anatomia da
mão dos gibões não favorece a manipulação de objetos.

É entre os pongídeos Que se observam as diferenças mais intrigantes entre o desempenho natural
e o artificialmente induzido. Praticamente não há casos registrados de uso natural de ferramentas por
gorilas (Gari//a gari//a), orangotangos (Panga pygmaeu5) ou - surpreendentemente - bonobos (Pan
paniscu5), à parte o lançamento de galhos e a construção de ninhos (Fruth & Hohman 1994). Note-se,
entretanto, Que a manipulação de diversos itens alimentares por gorilas da montanha envolve
procedimentos bastante complexos, havendo evidências de aprendizagem observacional pelos infantes
(Byrne 1995).

Em cativeiro, no entanto, gorilas (Gomez 1993), orangotangos (Russon & Galdikas 1993, apud
Byrne 1995: Lethmate 1982, apud McGrew 1992) e bonobos (Savage-Rumbaugh & Lewin 1994:
Walraven et aI. 1993, apud McGrew 1989) exibem, espontânea ou experimentalmente, manipulação
sofisticada e uso de ferramentas análogo ao observado em chimpanzés em condições semelhantes.
Orangotangos (Wright 1972, idem) e bonobos (Jordan 1982, idem) foram bem sucedidos em tarefas
envolvendo a produção de lascas de pedra para cortar cordas. Lembremos Que, como os chimpanzés
(Gardner, Gardner & Van Cantfort 1989), gorilas (Patterson & Cohn 1994, apud Byrne 1995) foram
capazes de aprender em algum grau o uso de uma linguagem humana (gestos de surdos-mudos), e Que
os bonobos aparentemente superaram os chimpanzés no domínio de uma linguagem artificial
(lexigramas: Savage-Rumbaugh et aI. 1989).

Mas nenhuma das outras espécies de pongídeos se compara aos chimpanzés na diversificação do
uso naturalístico de ferramentas, com um "tool kit" oue inclui varetas para a captura de cupins ou
ormígas ou para a extração da medula de ossos, varas para perfurar ninhos de cupins, esponjas de
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folhas para retirar água de poças ou ocos de árvores, galhos como armas, folhas na auto-limpeza,

"martelos" e "bigornas" de pedra (ou pedras e pedaços de madeira) para Quebrar nozes; neste último

caso, bem como na técnica de extração de mel relatada por Brewer & McGrew (1990, apud McGrew

1992), observamos o uso seoüenclal de um conjunto de ferramentas ("tool set").

Vários materiais diferentes podem ser utilizados para a produção de um tipo de ferramenta e

várias ferramentas diferentes podem ser feitas com o mesmo material (McGrew 1994), e as variações

regionais parecem refletir mais do Que causas ecológicas, apontando para a ocorrência de invenção

individual. tradições locais e, talvez, mecanismos de transmissão cultural (v. adiante).

Dentre os casos de uso induzido de ferramentas em ambiente natural. destacam-se os

experimentos de campo de Matsuzawa sobre transmissão cultural (Yamakoshi & Matsuzawa 1993; v.

adiante) e inovação individual. onde encontramos o único caso registrado (em ambiente natural) de uso

de uma "metaferrarnenta" (uma terceira pedra calçando uma "bigorna" torta para a Quebra de nozes;

Matsuzawa 1994).

Em situações de cativeiro e laboratório, há uma longa tradição de pesouisa sobre a manipulação

de objetos por chimpanzés, dos experimentos sobre solução de problemas de Kohts & Kóhler (1925,

apud Kóhler 1927) aos estudos de Savage-Rumbaugh e colaboradores, oue incluiram tarefas

envolvendo a manipulação integrada de símbolos e de ferramentas (Savage-Rumbaugh, Rumbaugh &
Boysen 1978).

Uso de ferramentas por macacos-prego

Embora a intensa propensão manipulatória do macaco-prego - sem paralelo entre as espécies do

Novo Mundo - seja um elemento fundamental em seu comportamento exploratório de espécie

generalista e oportunista, são escassos na literatura os relatos acerca do uso de ferramentas ou outros

comportamentos envolvendo manipulação sofisticada de objetos em condições naturais; estas

observações, em geral, se dão em situações de forrageamento (Chevalier-Skolnikoff 1990) tais como a

abertura de frutos (Izawa & Mizuno 1977; Struhsaker & leland 1977; Rocha, Reis & Sekiama 1996;

Mannu & Ottoni 1996) ou na extração de ostras de mangue (Crassostrea; Fernandes 1991). Alguns

casos envolvem o uso de objetos como "armas" (Boinski 1988; Chevalier-Skolnikoff 1990), outros se

dão em contextos de exploração de objetos novos ou brincadeira, incluindo-se aí a manipulação

exploratória de animais de outras espécies (Chevalier-Skolnikoff 1990; a ocorrência de

comportamentos exploratórios dirigidos a capivaras [f!ydrochoeru~ foi observada em semi-cativeiro por

Savastano, comunicação pessoal).

As capacidades manipulatórias de pregos em cativeiro foram objeto de relatos anedóticos como

o de Cooper & Harlow (1961), Que observaram o uso de uma vareta como arma (um levantamento de

outros relatos anedóticos na literatura pode ser encontrado em Visalberghi 1990). Os estudos

experimentais sistemáticos, no entanto, começaram a surgir na literatura apenas mais recentemente.

Westergaard & Fragaszy (1987) observaram experimentalmente o uso e/ou modificação de

varetas como sondas para a obtenção de xarope e de esponjas de papel-toalha para beber água,

estabelecendo algumas comparações com comportamentos similares em chimpanzés e assinalando a

importância do contexto social (caso do filhote com sua mão sobre a da mãe enouanto esta extraía o

xarope). Ao contrário do oue se verifica em outros macacos, os autores observaram a ocorrência de
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diferentes formas de manufatura das ferramentas, às vezes ocorrendo a alguma distância e sem contato

visual com o local de utilização, além de estratégias de enganação para evitar o "roubo" de uma

ferramenta por outros indivíduos, concluindo Q!1e "os comportamentos relacionados a ferramentas
foram similares em forma, função e ontogenia aos Que têm sido previamente descritos para chimpanzés
(...) e apoiam a hipótese de Que uma história evolutíva do forrageamento onívoro se corre/aciona
positivamente com a expressão de extensivas habilidades scnsortomotorss', Em artigos subseoüentes.
Westergaard & Suomi enfocaram uma série de comportamentos manipulatórios experimentalmente

induzidos, como o uso seoüencíal de pedras e varetas para Quebrar nozes e extrair a semente ou a

modificação e o uso combinado de ferramentas de pedra (como "cinzel" e "martelo") ou de osso

(Westergaard & Suomi 1993, 1994a, 1994b, 1994c).

Ao discutir o experimento envolvendo a obtenção de xarope de uma caixa por meio de palitos,

Westergaard (1994) tem o cuidado de assinalar Que o desempenho de seus sujeitos pode ter sido

facilitado pelas condições do cativeiro, onde a pouca variedade da estímulação ambiental (social

inclusive) poderia favorecer uma exploração mais intensa e continuada do aparato. Este aspecto é

particularmente importante se levarmos em conta as diferenças entre a manipulação de ferramentas por

orangotangos, gorilas e bonobos no cativeiro e em seus ambientes naturais.

No entanto, em uma versão modificada do referido experimento (perondi, Izar & Ottoni 1995),

um grupo de macacos-prego em serni-cativeiro (numa ilha arborizada de 4000 rrr) foi exposto a um

aparato constituído por uma plataforma sobre a Qual foi fixada uma caixa metálica, através de cujos

orifícios era possível - com o uso de ferramentas adeouadas - obter o melado em seu interior. Alguns

palitos de madeira eram oferecidos ao lado da caixa, sobre a plataforma. Três juvenis solucionaram a

tarefa até a 25a sessão, passando a freoüentar a plataforma para obter melado do aparato, enouanto
Que alguns indivíduos (outros juvenis) adotaram uma estratégia de "parasítismo" basicamente similar à

observada nos estudos em cativeiro, lambendo os orifícios da caixa, Que retinham parte do melado

extraído por um "rnanipulador".

Anderson (1990) observou o desempenho de macacos-prego numa tarefa de Quebra de nozes

em laboratório e supôs Que eles não usariam pedras como martelo na natureza em função do hábito

arbóreo. Entretanto, o uso espontâneo de pedras na Quebra de cocos ou no "amolecimento" de outros

frutos têm sido recentemente registrado em situações naturais e de serni-cativelro (Mannu & Ottoni

1996; Rocha, Reis & Sekiama 1996; Ferreira, Cavalcanti & Souto 1996).

O grupo de Cebus estudado por Mannu & Ottoni (op.cit.), apesar do provisionamento, passa

boa parte do dia forrageando diversos itens vegetais e animais, uma atividade Q!1eenvolve uma série de

formas bastante elaboradas de manipulação de objetos - seja na exploração em busca de alimento ou

em sua "preparação" para o consumo. Um comportamento digno de nota, na atividade exploratória, é

o de bater os dedos em troncos com o aparente propósito de perceber se o súber está descolado

(possível presença de larvas de insetos), de maneira bastante semelhante ao observado por Perondi,

lzar & Ottoni (op.cit.) na exploração do dispensador de melado.

A manipulação Que precede o consumo do endosperma dos cocos de ~agrus varia de acordo

com o grau de rnaturação dos frutos: cocos verdes são furados com os caninos e seu conteúdo é

bebido. mas o consumo dos frutos maduros reouer procedimentos bem mais elaborados: os cocos

duros são geralmente Quebrados com o auxílio de duas pedras, uma apoiada no substrato

-' ·oorna'·) e outra nas mãos ("martelo"). usada para golpear o fruto sobre a "bigorna". Em algumas
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ocasiões a "bigorna" utilizada foi uma raiz ou um pedaço de piso cimentado: em outra, um pedaço de

madeira foi usado como "martelo". Os sítios de ouebra utilizados pelos animais em geral se

caracterizam pelos ajuntamentos de pedras, alguns bastante estáveis (sistematicamente reutilizados),

enouanto Que outros desapareceram (ou surgiram) ao longo do período de observação.

Em sua forma observável, a ouebra de cocos pelos macacos-prego se assemelha ao descrito para

os chimpanzés, mas em se tratando de uma categoria de comportamentos onde as descontinuidades em

relação à filogenia são tão evidentes, a idéia de Que a convergência adaptativa comportamental encubra

mecanismos cognitivos subjacentes bastante distintos não pode de forma alguma ser ignorada. Por

outro lado, é interessante assinalar outras convergências no comportamento das duas espécies, como a

a ocorrência de partilha de alimento (fora do par mãe-filhote) e, talvez, a caça coordenada (Perry &

Rase 1994, apud de Waal 1996).

Uso de ferramentas e cognição

Visalberghi & Trinca (1989) submeteram macacos-prego a um experimento envolvendo a

extração de amendoins de um tubo horizontal transparente com o uso diferentes objetos (adecuados ou

não) para empurra-Ias. Os sujeitos eram capazes de modificar as ferramentas - mas apenas diante do

insucesso inicial. Embora os erros no desempenho da tarefa diminuíssem com o tempo, não

desapareciam por completo - o oue. para as autoras, aponta para uma diferença entre o nível da

performance e o da compreensão do problema: os sujeitos aprenderiam por meio da exploração ativa

(tentativa-e-erro), sem uma representação mental do problema.

Obtiveram-se resultados análogos no experimento seguinte (Visalberghi & Limongelli 1994a),

onde os sujeitos se deparavam com uma tarefa similar à anterior, mas onde o tubo era dotado de uma

"armadilha" - um compartimento rebaixado na região central do tubo onde o amendoim cairia (e não

poderia mais ser extraído) caso a ferramenta (haste para empurrar o amendoim) fosse introduzida pelo

lado errado do tubo (o mesmo lado do amendoim em relação à armadilha). Os sujeitos não atingiram

um nível de desempenho isento de erros, e na situação subseoüente - onde o tubo era girado de

maneira a Que a armadilha ficasse para cima (tornando-se inoperante), continuavam a empurrar o

amendoim muito lentamente ouando este passava pela região central do tubo - um resultado Que

parece corroborar a hipótese de Que faltaria a estes animais a compreensão dos mecanismos de causa-

e-efeito envolvidos no problema. Tal compreensão estaria restrita, possivelmente, aos pongídeos,

conforme sugerido por experimentos comparativos envolvendo a aplicação dos testes com os tubos a

macacos-prego, chimpanzés, bonobos e um orangotango (Visalberghi, Fragaszy & Savage-Rumbaugh

1995) onde, ao contrário dos macacos-prego, aoueles se mostraram capazes de modificar os

instrumentos disponíveis (tornando-os adeouados à tarefa) antes mesmo de tentar utiliza-Ias.

Este tipo de comparação, porém, deve ser avaliado com algumas restrições, levando-se em conta

os prováveis viéses produzidos ao se aplicar condições experimentais iguais a espécies diferentes.

Considerações análogas, mas no plano conceitual. podem ser feitas com relação aos estudos Que

tentam classificar o desenvolvimento cognitivo de primatas não-humanos de acordo com o paradigma

piagetiano de "estágios" (para Chevalier-SkolnikofT 1989, p. ex., só Cebus e os pongídeos atingem os

Estágios 5 e 6 da inteligência sensoriomotora).
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Mecanismos sociais na aprendizagem

Uma determinada característica comportamental pode se manter constante em uma população,
ao longo das gerações, através de características predominantemente endógenas (transmitidas
geneticamente), como resultado de histórias similares de interação com o ambiente ou pela transmissão
interindividual de padrões comportamentais. Galef (1976) define operacionalmente a transmissão social
como envolvendo apenas casos em Que a interação social é su!Jciente para a aoulslção do
comportamento (mas não necessária - como em certas interações fundamentais para o desenvolvimento
ontogenético normal da espécie), constituindo uma via alternativa à interação direta entre o indivíduo e
o ambiente, e promovendo uma maior homogeneidade comportamental, oue se prolonga no tempo
para além do período de interação receptor-transmissor.

Aproveitar-se da experiência alheia constitui uma estratégia altamente eficiente para contornar a
necessidade de se repetir individualmente a descoberta por tentativa-e-erro de cada novo
comportamento, mas o tipos de mecanismos cognitivos envolvidos no processo e o grau em oue eles
efetivamente ocorrem nas sociedades animais, no entanto, é bastante discutido (v. discussões recentes
sobre a difusão da lavagem de batatas e trigo entre macacos japoneses; Kawamura 1959, apud Nishida
1987, Byrne 1995) - e a terminologia usada na categorização destes fenômenos também está longe de
uma efetiva padronização.

Visalberghi & Fragaszy (1990a) subdividem a "aprendizagem social" em três instâncias básicas:
facilitação social. "stlrnulus enhancernent" e imitação. Por facilitação social designa-se o aumento na
probabilidade da emissão de um comportamento (já presente no repertório do indivíduo) diante da
presença de outros indivíduos exibindo o mesmo comportamento. A facilitação aumentaria a
homogeneidade comportamental ao aumentar a homogeneidade motivacional. e não por influenciar o
desempenho de atos motores específicos (um exemplo estaria no "rnobbíng" contra predadores).

O termo "stlmulus enhancernent" (ou "local enhancernent" - Thorpe 1956, apud Tomasello
1990) se refere aos processos em Que a atenção de um indivíduo é atraída para determinados
elementos do ambiente em função da atividade de outros indivíduos, o oue aumenta a probabilidade de
interação do observador com o estímulo ambiental em cuestão. Whiten & Ham (1992) fazem uma
distinção entre o "enhancernent" e o condicionamento observacional: enouanto oue no primeiro o
observador aprende uma orientação particular em relação a determinado elemento do ambiente, no
segundo o observador aprende algo a respeito do signi!Jcado do estímulo ao associar uma resposta
incondicionada a um estímulo novo.

Galef (1988, apud Visalberghi & Fragaszy 1990a) reúne a facilitação e o "enhancernent" sob o
rótulo de "social enhancernent". e Heyes (1993) divide a aprendizagem social em não-imitativa
(aprendizagem sobre eventos ou estímulos do ambiente) e imitativa (aprendizagem de respostas
comportamentai5).

A imitação é o termo mais problemático desta classificação, tendo sido utilizado com diferentes
sentidos por diferentes autores. No sentido mais restrito, designa apenas as situações em Que um
comportamento novo no repertório de um animal é copiado a partir da observação do comportamento
de um outro indivíduo. Tal definição dificulta a caracterização de casos de imitação em estudos
naturalísticos, uma vez oue exige Quese conheça em detalhe a história ontogenética de cada indivíduo;
assim, em certos casos, torna-se interessante o recurso a outro conceito próximo, mas menos restritivo,
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o de transmissão social de informação (King 199 I, 1994), cu]a definição envolve apenas o aumento na

homogeneidade comportamental entre os indivíduos em conseoüência da interação e a persistência

desta homogeneidade no tempo.

Uma processo mais "restrito" Que a imitação seria a emulação. O termo se refere à cópia de uma

parte muito especial do comportamento do modelo: a culminação de uma seoüêncía dirigida para uma

finalidade, o resultado final do comportamento. Tomasello et aI. (1987, apud Whiten & Ham 1992)

verificaram Que chimpanzés juvenis Q!.Ie tinham assistido a modelos utilizando varetas para alcançar

objetos inacessíveis foram mais rápidos em utilizar as mesmas ferramentas na solução do problema do

Que os animais do grupo controle (sem modelo), mas cada indivíduo "inventava" sua própria forma de

utilizar as varetas. ao invés de reproduzir a topografia específica do comportamento observado.

Resta ainda mencionar o ensino, a mais sofisticada das modalidades de transmissão social de

informação por implicar, em seu sentido mais estrito (ensino deliberado), na atribuição de estados

cognitivos a outros indivíduos (ausência de conhecimento a ser modificada).

Fragaszy & Visalberghi (1989) estudaram os processos de aprendizagem em macacos-prego na

solução de problemas envolvendo a manipulação de ferramentas: os indivíduos aprendiam prontamente

a relação entre a ferramenta e a comida, mas provavelmente não haveria imitação do comportamento

manipulatório do modelo.

Visalberghi & Fragaszy (1990b) induziram experimentalmente a disseminação do comportamento

de lavagem de comida em um grupo de macacos-prego e outro de Macaca tsscicuiuis ("crabeating

macaoues"): só alguns indivíduos aprenderam a lavar o alimento sujo de areia e não se observaram

evidências de imitação; algumas situações de "parasitisrno" (tomar o alimento lavado por outro) foram

registradas. Processos sociais parecem afetar o aparecimento de comportamentos inovadores de

maneiras opostas, havendo o "social enhancernent". por um lado, e, por outro, efeitos sociais

irnbidores (Fragaszy & Visalberghi 1990). como restrições no acesso ao aparato por parte de animais

mais dominantes e o "roubo" de ferramentas por outros. Efeitos inibidores ou disruptivos da presença

de adultos sobre a atividade exploratória dos juvenis foram também registrados por Perondi, Izar &

Ottoni (1995).

A fim de examinar a influência da atividade exploratórla dos indivíduos mais velhos sobre a dos

mais novos (em duas tarefas, uma de ouebra de nozes, outra de obtenção de iogurte por meio de

palitos), mas evitando Q!.Ie os mais velhos impedissem o acesso dos jovens ao mesmo, Fragaszy, Vitale

& Ritchie (1994). construíram uma situação onde dois aparatos iguais eram oferecidos, um na área

central do cativeiro e outro em uma área protegida, à Qual apenas infantes e juvenis tinham acesso.

Verificou-se Que a atividade dos juvenis era pouco coordenada com a dos adultos - e cuando havia

sinais de coordenação, isto se dava entre os juvenis mais jovens - mas apenas juvenis mais velhos

solucionaram adeouadarnente a tarefa.

A influência de modelos experientes na abertura seoüencial dos vários fechos de uma tampa para

obter uma passa (Adams-Curtis & Fragaszy 1995) pareceu se restringir a um efeito de "local

enhancement" - e apenas sobre os juvenis (mais tolerados socialmente, mais coesos como grupo etário

e, aparentemente, mais curiosos). Em se tratando de uma tarefa envolvendo uma seoüêncía de

operações (abertura dos fechos), foi possível comparar o desempenho dos "rnanlpuladores". não tendo

sido constatado cualcuer aumento gradual no "matching" entre o comportamento de "modelos" e

"observadores", o Q!.Ieseria um indicador de imitação.
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A variabilidade individual observada na forma de manipulação dos palitos para extração de
melado (Perondi, Izar & Ottoni 1995) parece apoiar a idéia de Que embora os sujeitos aprendam
observacionalmente a relação entre o uso da ferramenta e a obtenção do recurso (emulação), os
"detalhes" motores do procedimento resultam, em grande parte, de processos individuais de tentativa-
e-erro (pudemos observar diferentes gestos idiossincráticos no uso dos palitos por cada um dos
sujeitos manipuladores) - um mecanismo Que, embora mais "modesto" Que a imitação em termos
cognitivos, pode se mostrar extremamente funcional e adaptativo em espécies com grande propensão à
manipulação exploratória.

Processos culturais em primatas não-humanos?

As discussões em torno da propriedade de se designar como culturais os processos de
transmissão social de informação entre os primatas não-humanos esbarram, antes de mais nada, em
problemas conceituais. As definições tradicionais da antropologia cultural tendem a restringir a cultura,
aprioristicamente, ao Q!..Ieé tipicamente humano. McGrew chama a atenção para a necessidade de uma
definição operacional - e encontra um esboço na formulação de Kroeber (1928, apud McGrew 1992),
Quedestaca seis características básicas nos processos culturais: inovação, disseminação, padronização,
durabilidade, difusão e tradição.

Uma vez Q!..Ietodos estes aspectos parecem ser observados (em algum grau) em certos
comportamentos dos chimpanzés, uma parte da literatura primatológica recente vem abolindo as aspas
ao aplicar os termos cultura e tradição - inclusive poroue o uso de expressões como "subcultural" ou
"protocultural" não costuma ser bem definido operacionamente pelos autores Q!..Ieos empregam.

Algumas das variações comportamentais entre as diversas populações de chimpanzés podem ser
mais parcimoniosamente expllcadas por coerções ecológicas, mas nem todas, como no caso das
diferenças (na forma e no uso) entre as varetas para captura de forrnlgas-correíção ("ant-dipping") em
Bossou e em Tãi (Níshida 1987). O mesmo pode ser dito sobre certos gestos comunicativos como o
"leaf-cllppíng", um rasgar de folhas com a aparente finalidade de chamar a atenção de outros
indivíduos, observado em Mahale e Bossou, ou o "handclasp grooming", em Q!..Ieindivíduos sentados
frente a frente apertam-se as mãos erguida~nQ!..lanto, com as mãos livres, executam "grooming" nas
axilas um do outro, um gesto observado apenas em Mahale, em Kibale e na colonia de cativeiro do
Centro Yerkes de Primatologia (Atlanta, USA).

Enouanto autores como Nishida (1993, 1994) se referem liberalmente a tradições culturais em
primatas não-humanos, outros, como Tomasello (1990, 1994), assumem uma postura mais restritiva,
por considerarem escassasou ausentesas evidências de imitação e ensino.

Por outro lado, a propensão dos primatas juvenis para a aprendizagem observacional parece
inegável (King, 1994), e, mesmo entre humanos, esta tendência parece ser mais relevante na
aprendizagem social Que o ensino deliberado por parte dos adultos (McGrew 1992). Em um
experimento de campo realizado em Bossou (Guiné) foram oferecidas aos chimpanzés nozes estranhas
região (Cou/a edu/iS), as ouais foram ignoradas até Queuma fêmea adulta, supostamente oriunda de

uma comunidade familiarizada com aouelas nozes, passou a ouebra-las (com pedras) e as consumir -
DÓS o Que o comportamento se difundiu entre alguns dos juvenis (Yamakoshi & Matsuzawa 1993,
atsuzawa 1994).
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Em laboratório, Whiten et aI. (1997) acreditam ter obtido evidências de imitação em
chimpanzés, em uma tarefa de manipulação seoüencial de objetos para a abertura de uma caixa.

Para Heyes (1993), porém, embora tanto a aprendizagem social (não-imítatíva) QUanto a
imitação possam mediar a transmissão social de informação e de comportamentos, nenhuma das duas
pode ser o veículo suficiente de tradições culturais, se se entender QUe os processos culturais se
caracterizam por uma "acumulação progressiva de modificações" (uma noção importante para um
modelo evolutivo das mudanças culturais). Isso poroue mesmo a imitação não isola a informação
socialmente transmitida das interferências da aprendizagem individual - e as idiossincrasias individuais
resultantes são incompatíveis com a transmissão fiel de comportamentos ou informações - necessária
para a acumulação progressiva de modificações culturais. Um exemplo estaria na difusão da lavagemde
alimentos em macacos japoneses, Que poderia ser considerada como o estabelecimento de uma
tradição, mas não como um processo cultural.

Ao nosso ver (mas não para Heyes, op.cit.). o ensino (deliberado) por parte de indivíduos mais
experientes pode constituir a base de tradições verdadeiramente culturais, já QUeenvolve a modelagem
do comportamento dos "aprendizes" pelos "instrutores" e, eventualmente, a manipulação (facilitadora)
das condições ambientais a Que os "aprendizes" são expostos, o QUedeterminaria um maior grau de
isolamento informacional e, conseoüenternente. maior fidelidade na transmissão.

No Que se refere às capacidades cognitivas necessáriaspara QUeum animal ensine algo a outro
de forma deliberada, os resultados experimentais sobre atribuição de conhecimento parecem indicar
QUeestes comportamentos não estão fora do alcance dos chimpanzés (Povinelli & Eddy 1997).

Em laboratório, o caso mais impressionante de ensino foi registrado Quando a "mãe adotiva"
Washoe e o coetâneo Dar, treinados por humanos no uso da linguagem gestual dos surdos-mudos, a
ensinaram ao jovem Loulis: Washoe foi inclusive observada "moldando" um gesto para o corrigir
(Fouts, Fouts & van Cantfort 1989). Poder-se-ia argumentar QUe as capacidades cognitivas destes
chimpanzés foram "elevadas" para além dos padrões típicos da espécie em função das condições de
criação, mas as observações naturalísticas de Boesch em Tãí parecem apontar para a existência efetiva,
ainda QUe restrita, de ensino deliberado em chimpanzés: as mães parecem não apenas manipular a
situação de modo a facilitar a Quebrade nozes pelos filhotes, como também, eventualmente, corrigir os
movimentos destes e realizar os movimentos adeouados de uma forma particularmente lenta, como se
os demonstrassem (Boesch 1991).

Considerações finais

Há uma tradicional demanda por "definições definitivas" do ser humano, pela identificação de
características exclusivas QUenos coloouern (favoravelmente) à parte do mundo natural. Mesmo para
um evolucionista convicto como Sir Thomas Huxley, o grande defensor de Darwin, o lado "natural" do
nosso comportamento era algo a ser "domesticado" pelas virtudes superiores do intelecto e da ética
humanos. Entretanto, como acontece em outras frentes (comunicação, aprendizagem social. estruturas
sociais complexas), o estudo do comportamento e da cognição primata vem borrando as linhas
divisórias e relativizando epítetos como "Man the toolmaker" (Kenneth Oakley). A fabricação e uso de
ferramentas por primatas não-humanos, assim como as sutilezas "políticas" da vida social dos
antropóides (de Waal 1996) ou o ensino de uma linguagem "humana" por chimpanzés experientes a
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um infante. lançam uma nova luz sobre a gênese da natureza humana e a colocam numa perspectiva
mais condizente com uma visão evolutiva do comportamento e da cognição.

Abstract: Tools, in the broadest sense of the word, are widespread among animais, but

non-stereotyped. creative tool use seems to be restricted to a few anthropoid primates, the

four hominoid genuses (Homo. Pan, Gori//a. Pongo) and one New World monkey (Cebu5).
Ali pongids are Quite skillful under captlvíty: in natural conditions, though, only Pan
trog/0o/tes and Cebus have so far been reported to use tools (in a more strict sense). The

cognitive abilities underlyíng the individual and social learning of tool-mediated behaviors

are probably not the same across these species. The occurrence of true imitation in

nonhuman primates is still under debate, as well as the extent to which the regional

differences in the tool kits of wild chimpanzees can be labeled as cultural traditions.
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PROBLEMAS E VANTAGENS DE SE USAR
COMPORTAMENTO PARA O LEVANTAMENTO

DE CARACTERES FILOGENÉTICOS

Carlos C. Alberts I
Depto. Ciências Biológicas, FCLAs-UNESP, Assis, SP

o principal problema para se usar o comportamento como caractere comportamental, ao
contrário das técnicas tradicionais, é a coleta de dados com animais vivos. Animais vivos
podem ser observados no ambiente natural ou em cativeiro (zôos e assemelhados). As
principais dificuldades para trabalhos no campo são de ordem logística e tentativas de
minimiza-Ias podem alterar o comportamento de interesse. Ainda assim, é possível levantar
dados filogenéticos no campo, principalmente com uma escolha criteriosa do
comportamento de interesse. Outra possibilidade é usar dados levantados no campo por
outros pesouisadores. reunidos na literatura. Com os dados comportamentais a serem
levantados em zôos o problema principal é com a acuidade da informação taxonômica a
respeito da espécie de interesse. A disponibilidade da espécie desejada, o local de coleta, a
procedência dos pais e a possibilidade de ter havido inbreeding são apenas parte das
preocupações do pesoulsador. Outro problema são as possíveis alterações
comportamentais devidas às condições de cativeiro. Apesar dos problemas, vale à pena
tentar usar caracteres comportamentais poroue as manifestações de um animal vivo sempre
serão maiores Que de suas partes (esoueleto, cromossomos, moléculas, etc.), e assim, o
número de caracteres também será maior.

A maior parte dos problemas enfrentados por Quem usa animais vivos para o levantamento de
caracteres filogenéticos é semelhante aos problemas enfrentados por oualouer etólogo. No

entanto, existe um problema adicional. A não ser por aqueles Que vão trabalhar com algumas espécies
de roedores, de insetos e outros poucos tipos de animais, não será possível usar das facilidades de um
biotério. Mesmo nestes casos existem problemas. Se, por exemplo, alguém estivesse interessado em
conhecer as relações filogenéticas entre as três espécies de roedores mais comuns em biotério, entre
elas, Mus muscu/us (camundongo), Rattus rattus (rato) e R. norvegicus (ratazana), a primeira coisa a
fazer seria decidir Qual cepa ou variedade de cada espécie usar. Depois, seria necessário comparar o
comportamento com outras variedades das mesmas espécies para verificar se existem diferenças. Em
caso afirmativo, o trabalho já estaria praticamente condenado. Do contrário, seria importante decidir se
a forma de armazenamento dos animais deveria ser igualou diferente entre as espécies testadas, uma
vez Q!.Ieé desejável uma certa uniformização do ambiente de biotério, sem esouecer. no entanto, Q!.Ie
as espécies tem tamanhos corporais diferentes. Além disso, seria interessante comparar o número de
gerações em Que os animais de cada espécie estão confinados em biotério, principalmente se entre as
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espécies testadas houvesse aouelas há pouco tempo confinadas. como alguns cricetídeos neotropicais

(Ca/omys csllosus, por exemplo).
Em outras palavras. é melhor não usar o biotério. Se não é possível usar o biotério. também o

laboratório fica restrito. A não ser Que se possa capturar o animal no ambiente natural e levá-lo ao

laboratório. como o Que se faz com algumas abelhas. vespas e formigas (Ridley. 1986). ou então. levar

o laboratório ao zoológico. como fez Leyhausen (1965) com os peouenos felinos. Na verdade. as

alternativas mais comuns são: observar o animal em seu ambiente natural ou observá-lo em seu recinto

no zoológico. Mas aoui também há problemas.

No ambiente natural

Ainda QUe seja no ambiente natural onde se espera Que hajam menores chances do animal alterar

seu comportamento e. portanto. o mais desejável. existem problemas logísticos muito importantes.

Levar ao campo eouíparnento para estudos ecológicos e/ou autoecológicos já é difícil e caro. Levar

eouíparnento para estudos etológicos talvez seja pior. É muito comum. nos estudos etológicos (ou.

como em nosso caso. filogenético-etológicos) de campo. o uso de material de filmagem (câmeras.

filmes. spotlights. ete.) e/ou de vídeo (câmeras. aparelhos de videocassete. monitores de TV. fitas. ete.)

e/ou fotográfico (cârneras, filmes. lentes tele ou macro, filtros. ete.) e/ou acústico (microfones.

parábolas. gravadores. fitas. ete.) e/ou óptico (binóculos. lunetas. lentes infra-vermelhas. de

magnificação de luz. ete.) e/ou de registro (computadores. laptops, notebooks. handhelds.

transmissores e receptores de telemetria, cronômetros. ete.). Todo este eouíparnento depende de

outros para seu funcionamento, como geradores, baterias. containers antitérmicos para armazenamento

e transporte, ete. Além disso, existe todo o eouíparnento logístico para levar e manter o(s) cientista(s)

no campo. como viaturas. barracas. alimentação. vestuário. ferramentas. instrumentos de "gps". mapas.

instrumentos de análise física do ambiente (termômetros, higrômetros. altímetros). ete. (veja em Lehner.

1979, para uma revisão sobre métodos e aparelhos para trabalhos etológicos).

Imaginando Que se possa resolver estes problemas com uma boa bolsa ou outra verba, outros

problemas podem se colocar.

É preciso ver o animal

Para oualouer estudo do comportamento é imprescindível QUe se veja o animal ou Que, pelo

menos, se possa registrar sua presença de alguma forma (neste último caso. somente uma peouena

parte de seu comportamento poderá ser analisado).

omeio-ambiente égrande: nem sempre o animal está onde o pesouissdor Quer
Somente animais grandes como alguns mamíferos e/ou conspícuos como algumas aves podem

ser vistos à distância. É importante manter distância poroue a proximidade do pescuísador pode alterar

o comportamento do animal. Mesmo com animais grandes e/ou conspícuos nem sempre é possível a

visualização. Somente ambientes abertos como campos, cerrados abertos ou savanas são próprios para

a observação à distância. O ambiente florestal dificulta muito a observação. Além disso. outros fatores

pioram a situação. Dois exemplos.
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Fclinos são invisíveis no campo
Como animais predadores de topo. os felinos são naturalmente raros. e1usivos.discretos e bem

camuflados. Em mais de Quinze anos trabalhando com felinos. muitas vezes no campo. eu pessoalmente
nunca vi um felino silvestre na natureza.

Macacos podem ser vistos
Por viverem em bandos. serem barulhentos (mas nem sempre) e poderem tolerar a presença

humana. os macacos podem ser seguidos e seu comportamento observado. ainda Q!.Ieo grau de
dificuldade para este tipo de trabalho não seja peoueno e varie de acordo com as espécies

Esperas
As esperas consistem em cevar o animal. ou seja. deixar alimento para ele durante vários dias no

mesmo local. e. em outra oportunidade. ficar esperando até Queele venha se alimentar. Apesar de ser
um método Que aproxima o animal do observador. pode alterar o comportamento. pois o animal
poderá não estar forrageando como normalmente faz.

Nem sempre o animal fàz o Que deve Quando deve
Ás vezes. mesmo Q!.Ieo animal seja conspícuo e esteja em campo aberto fica difícil observar o

comportamento de interesse.

o caso das aves de rapina
Tentar observar o cuidado parental das aves de rapina pode ser um desafio difícil de sobrepujar.

Os seus ninhos ficam em locais inacessíveise de observação muito difícil; geralmente nidificam apenas
uma vez ao ano; geralmente geram apenas um ou dois filhotes por vez; podem abandonar o ninho
Quando percebem estar sendo observados.

Estratégias para a observação podem alterar o comportamento

Para tentar contornar estes problemas. podem ser utilizadas estratégias Q!.Ie permitam a
observação. Duas das mais populares são as esperase capturas

Capturas
Capturar o animal e depois levá-lo a um outro sítio para poder observá-lo é outro método Que

facilita a vida do pescuisador. No entanto esta pode ser uma técnica ainda mais intrusiva. poroue soma-
se o trauma da captura e a colocação em um ambiente diferente de onde costuma viver para uma Quase
certa profunda alteração comportamental.

Mas é possível

No entanto. apesar das dificuldades. alguns pesoulsadores conseguiram reunir dados
comportamentais Q!.Ie levaram a propostas de filogenia. Pode-se simplesmente ir para o campo e
observar ou utilizar a observação de outros. reunidos na literatura. e propor uma filogenia.

73



Car/os C Alberts

Observando diretamente
Quando as condições no campo são especialmente difíceis. talvez a escolha do tipo de

comportamento observado possa facilitar as coisas.

O caso dos cangurus
Schürer (1978) tentando. entre outros objetivos. reconstruir a filogenia dos cangurus

(Marsupíalía. Macropodidae). estudou um comportamento bastante visível e com grande incidência
nestes animais. O comportamento de descanso. Observando os horários. os ciclos. os tipos de locais
escolhidos. a sociabilidade e a postura durante o descanso de 35 espécies de cangurus. pôde fazer
inferências de sua posição filogenética. ainda Que não tenha utilizado nem o método c1adístico. nem o
fenético.

Usando literatura
Outra possibilidade é usar o conhecimento levantado por outros pesoulsadores e reconstruir a

filogenia dos taxons em Questão.

O caso das aves marinhas
Paterson. Wallis & Gray (1995) reuniram. na literatura dados eco-comportamentais de aves

marinhas: albatrozes. petreis (Procelariformes) e pingüins (Sfeniciformes). alem dos grupos externos oue
foram as gaivotas e Pelicaniformes. Com estes dados. utilizando a metodologia c1adística. puderam
propor um c1adograma com suas relações filogenéticas. Comparando com um c1adograma produzido
com dados de genética molecular. puderam concluir oue não havia diferenças significativas entre os
dois tipos de dados.

No cativeiro

Depende dos zoológicos

Alem de uma peouena parcela de trabalhos usando ambiente semi-natural. ou seja. uma área de
ambiente natural cercada e alterada para a conveniência dos pesoulsadores. a única alternativa Que resta
aos interessados em filogenia comportamental são os zoológicos (incluído aí os aouários. terrarios p/
repteis e anfíbios. insetários. etc.). Ainda Que o ambiente do zoológico não seja o de um laboratório ou
o de um museu. facilita sobremaneira a vida do pescuísador. A principal vantagem é a de Que o
pesouísador não precisa procurar o animal como faria no campo. O animal está à sua espera e não
existem os problemas logísticos do ambiente natural. No entanto. existem outros problemas.

Nem sempre as espécies de interesse estão disponíveis
Como era de se esperar. e ao contrário dos museus. nem todas as espécies são mantidas em

zoológicos. Ainda Que isto possa vir a mudar no futuro. inclusive devido ao potencial dos zôos de se
tornarem reservatórios da diversidade zoológica (Alberts. 1989). os motivos Que levaram estas
instituições a manterem certas espécies. e não outras. não são de cunho científico. Assim. entre os
mamíferos. por exemplo. frente a sua diversidade. roedores e morcegos estão pououlsslmo
representados em zoológicos. Na verdade. seria muito difícil abrigar toda a diversidade faunística nos
zôos. Desta maneira somente aoueles animais Que possam interessar ao público. uma das funções dos
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zoológicos, estarão representados. Somente animais "belos", "exóticos", "engraçados", "estranhos" ou
"fofos" estão disponíveis. Alguns grupos são mais afortunados e estão mais representados. Entre as
aves, os Psitaciformes (papagaios, araras, cacatuas e aparentados), os Falconiformes (falcões, águias,
gaviões e abutres do novo mundo) e os Sfeniciformes (pingüins) estão mais presentes. Entre os
mamíferos os Artiodactilos, Perissodactilos, Primatas e representantes da Ordem Carnivora (ursos,
martas, mangustos, hienas, focas, leões marinhos, etc.), principalmente os canídeos e os felinos, são os
mais encontrados. Mas mesmo entre um grupo bem representado há problemas .

.t

o caso dos fefinos
Dependendo do autor, existem entre 38 e 42 espécies de felinos. A maioria delas está presente

nos zoológicos. O problema é Que nem todos os zôos apresentam todas as espécies. Na verdade, fora
aouelas espécies indefectíveis como o leão, o tigre, a onça, o leopardo e o puma, é difícil encontrar
dois zoológicos com o mesmo elenco das espécies restantes. Assim, uma revisão da Familia Felidae
reouererla passagens por muitos zoológicos, em diversos países. No Brasil, por exemplo, há uns
poucos anos não estavam representadas nos zôos brasileiros todas as espécies brasileiras, ainda Que as
Q!1efaltavam pudessem ser encontradas em outros países (Alberts, 1996).

Ambiente diferente do natural: nem sempre todos os comportamentos são exibidos
AQueles comportamentos Q!1e dependem de condições somente encontrados no ambiente

natural dificilmente são exibidos no recinto do zoológico. Comportamentos dependentes da densidade
populacional, dependentes da falta ou abundância de certo item alimentar somente presente na
natureza, dependentes de variações climáticas ou sazonais inexistentes em um zôo em particular,
costumam inibir a expressão de alguma categoria comportamental.

Um exemplo: a corte
A corte poderia ser uma grande fonte de caracteres filogenéticos uma vez Que é, por definição,

diferente em cada espécie (Lorenz, 1954). No entanto, entre os animais para os ouais ainda não se
conseguiu a reprodução em cativeiro, um dos maiores problemas é, por motivos desconhecidos, a não
deflagração da corte. Pode ser difícil oferecer ao animal o alimento, o espaço, o stress climático ou
variação sazonal Q!1eestimulam as alterações hormonais geralmente iniciadoras da corte. Se a corte não
ocorre, não há reprodução e sem ela, todos os comportamentos ligados ao cuidado parental (nas
espécies onde existe) também deixam de ser exibidos.

oproblema com a taxonomia dos animais
No entanto, um problema muito mais sério, poroue anterior, se coloca para o filogeniticista

comportamental: será Que a espécie desejada é aouela efetivamente observada? Nem sempre a
identificação das espécies nos zoológicos é feita por especialistas e, dessa maneira, é comum haver
espécies com identificação errônea. Certa vez, por exemplo, fui convidado a demonstrar, para uma
platéia de pessoas responsáveis por zoológicos, o método de diferenciação das Quatro espécies de
gatos pintados do Brasil, a saber, Fe/isparda/is, F. wiedii, F. tigrina e F. geofTro/ii (Alberts, 1993). O
problema da identificação pode levar a outros problemas ainda maiores. Entre eles estão a hlbrídízação
e a pasteurização das espécies. Um indivíduo híbrido pode (e deverá) apresentar uma estrutura
comportamental híbrlda (Leyhausen, 1965), podendo prejudicar completamente um estudo
filogenético. A pasteurização ocorre Quando animais da mesma espécie mas de subespécies ou de
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populações diferentes são cruzados. Além de serem perdidas as diferenças produzidas por adaptações
regionais, um animal "pasteurizado" não representa uma variedade real de uma espécie e, portanto,
não representa nenhuma espécie. Assim um estudioso da filogenia comportamental deverá, antes de
recorrer aos zoológicos para observar o comportamento dos animais de seu interesse, levar em conta
algumas ouestões.

Onde foram co/etados?
Quando os animais não nasceram em zôos, é imprescindível saber a localidade de coleta. Hoje

em dia, no Brasil. devido às leis oue combatem a caça, muitos animais vivos são apreendidos e ouando,
depois de uma ouarentena. não são soltos em algum fragmento de área natural (infelizmente sem os
devidos cuidados), são trazidos aos zoológicos. No entanto, os dados referentes à localização exata da
coleta ouase nunca estão disponíveis.

Qual a procedência dos pais?
Quando o animal é nascido em zoológico, as mesmas preocupações anteriores são transferidos

para os pais ou para gerações ainda anteriores do indivíduo. Os leões em cativeiro, por exemplo,
dificilmente poderiam ser usados em estudos filogenéticos, poroue a maioria deles deve ter algum grau
de pasteurização devido a grande facilidade de reprodução e devido a sua presença em circos e outros
tipos de shows itinerantes, de onde muitas vezes acabavam indo para os zoológicos. A exceção aou:
fica por conta de populações raras como os leões indianos, Panthera /eo persica, (Blaskiewitz, 1992).

Existe inbreeding?
Quando são tomados os cuidados citados acima, outro problema pode ocorrer. Em algumas

oportunidades os indivíduos de uma espécie, ou de uma subespécie presente em zôos pode ser
descendente de apenas uns poucos animais iniciais, propiciando a endogamia. Assim a variabilidade
normalmente existente dentro desta espécie ou subespécie estará ausente e ela também não
representará nenhum taxon válido (Morgante, 1993).

Com todos os problemas levantados para o uso do comportamento como caractere filogenético,
em ambiente natural ou em cativeiro, sem entrar na polêmica inicial oue discute se o comportamento
pode ou não ser usado desta forma, será Quevale a pena propor mais este método filogenético ao lado
do estudo morfológico, dos estudos citogenéticos e dos estudos moleculares? Será oue existe alguma
vantagem em usar o comportamento?

Principal vantagem

Além do fato de Queo animal estudado permanece vivo e íntegro, algo cada vez mais importante
para alguns grupos com problemas de conservação de suas espécies (Alberts, 1989). o uso do
comportamento como caractere filogenético aproveita manifestações do animal como um todo, com
todas as partes Que o compõem, com sua história evolutiva e com sua história de vida agindo ao
mesmo tempo. Ou seja, o animal vivo tem muito mais manifestações a oferecer Que a soma de suas
partes separadas.

Maior número de manifestações => mais caracteres possíveis
Um maior número de manifestações significa mais caracteres disponíveis e talvez mais facilmente

reconhecíveis. Ainda Que seja virtualmente inesgotável o número de caracteres "escondidos" nas
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estruturas esoueléticas. na estrutura dos cromossomos ou na estrutura das moléculas Q!.Jecompõe a

parte física de um animal. cada vez fica mais demorado ou mais caro descobrir novos caracteres. Além

disso, ainda Que estas manifestações estruturais possam refletir adaptações ao meio ambiente de uma

espécie, o comportamento é o resultado da combinação de todas estas adaptações e também a

comprovação de Que foram bem selecionadas.
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Abstract: The main problem to use behavior as filogenetic character. unlike the traditional
technloues. is data collection with Iive animais. Live animais can be observed in the natural
environment or in captlvity (zoos and similar). The main difficulties for researches in the
field are logistic and attempts to minimize them can alter the behavior of interest.
Neverthelles, it is possible to collect data in the field. Another posslbility is to use data
collected in the field by other researchers, gathered in the Iiterature. With the behvioral data
collected at zoos the main problem it is with the acuíty of the taxonomic information
regarding the species of interest. The avallability of the wanted specíes, the collection place,
the parental origin and the possibility to have had inbreeding are just a part of the
researcher's concerns. Another problem is the possible behvioral alterations due to captivíty
conditions. In spite of the problems, it is worth to try the use of behvioral characterses
because the manifestations of a live animal will always be larger than of its parts (skeleton,
chromosomes, molecules, etc.). and thus. the number of characterses will also be larger.
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SISTEMÁTICA FILO GENÉTICA E O ESTUDO DO
COMPORTAMENTO EM PEIXES
SUBTERRÂNEOS: PROBLEMAS E

PERSPECTICAS

Troglóbios - especies restritas ao meio subterrâneo - apresentam especializações
(autapornorflas) relacionadas à vida em um ambiente bastante particular (permanentemente
afótico, em geral com escassez alimentar). as ouaís proporcionam excelente oportunidade
para o estudo da evolução de caracteres comportamentais, entre outros. O grau de
modificação dessas espécies dependeria, pelo menos em parte, do tempo em isolamento
nesse ambiente, podendo ser encontradas desde populações troglóbias interférteis com as
epígeas aparentadas (caso dos lambaris cegos mexicanos, gênero As!Jtan3X) até relictos
f1Iogenéticos, para os ouaís não se conhece grupos epígeos próximos (caso do bagrinho
cego da Chapada Diamantina, BA); entre os troglóbios brasileiros "recentes", pouco
modificados, pode ser citado o bagre cego de Iporanga, SP (Píme/ode//a kronei, Essas
espécies representam diferentes problemas do ponto de vista sistemático, em grande parte
devidos à ausência de propostas de f1Iogenias para os grupos Que incluem os troglóbios e a
abordagens gradísticas em seu estudo, Que levam a interpretações ouestlonáveis do sentido
das modificações evolutivas observadas nesses grupos. Assim, a análise de séries de
transformação, ou seja, a determinação do estado primitivo ou derivado dos caracteres, é
muitas vezes prejudicada pela falta de f1Iogenias Que embasem a seleção desse grupo
externo. Além disso, no caso do comportamento, freoüentemente não há dados disponíveis
para as espécies epígeas aparentadas, Quando estas podem ser identlficadas. Dessa forma,
muitas vezes é difícil distinguir entre as autapomorfías dos troglóbios, ou seja, os estados
de caráter adouiridos após o isolamente no meio subterrâneo e Que podem ser
interpretados no contexto das pressões seletivas característkas desse ambiente, e os
estados pleslornórflcos, já presentes na espécie epígea Que colonizou o meio hipógeo.

o problema da sistemática dos táxons subterrâneos

Os troglóbios, organismos especializados para a vida subterrânea e só encontrados nesse
ambiente (Holsinger & Culver, 1988), constituem excelente material para estudos comparativos
abordando diversos aspectos biológicos como o comportamento, de modo a proporcionar boa
oportunidade para o teste de modelos evolutivos (Culver, 1986). O meio subterrâneo é bastante
particular, apresentando características ecológicas muito distintas das observadas no ambiente epígeo,
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superficial - ausencia permanente de luz e. conseoüenternente. de fotoperíodos e de organismos
fotoautotróficos. o oue freoüentemente resulta em uma situação de escassez alimentar; tendência à
estabilidade arnbiental. configurando uma situação de "refúgio" evolutivo (no sentido de hábitat
favorável à sobrevivência de populações durante períodos de estresse climático - Holsinger. 1988).
Como resposta a pressões seletivas particulares (ou à ausência destas). as espécies exclusivamente
subterrâneas são em geral muito diferenciadas morfológíca-. fisiológica- e comportamentalmente em
relação a seus aparentados epígeos. facilmente levando a uma abordagem gradística. Que agrupa
organismos Que compartilham alguma(s) característica(s) adaptatívats) em "grades" (grupos
freoüentemente não-monofiléticos - ver abaixo -. os ouais se supõe representar algum progresso
evolutivo. um nível de organização ou um nível adaptativo). Entre as características mais evidentes dos
troglóbios. estão a redução total ou parcial das estruturas visuais e da pigmentação melânica cutânea.
ou seja. os troglóbios mais especializados são anoftálmicos (sem olhos visíveis externamente) e
despigmentados (Holsinger & Culver. 1988. entre outros).

A importância do método filogenético. c1adístico (baseado nos conceitos de homologia.
parcimônia e similaridade especial. ou seja. sinapomorfias sensu Hennig. 1966). no estudo comparado
do comportamento de organismos hipógeos. recentemente enfatizada (Trajano, 1993). está longe de
ser amplamente reconhecida pelos grupos de pescuisa em fauna subterrânea. oue em geral se atêrn
(embora não explicitamente) a conceitos da escola de sistemática evolutiva, ou gradista. No caso dos
peixes. são geralmente feitas comparações com espécies epígeas oue se assume serem aparentadas às
subterrâneas. ou poroue pertencem à mesma ordem. família ou gênero. com freoüencía mal definidos
taxonomicamente ou sabidamente parafiléticos (não-monofiléticos). simpátricas ou não com as espécies
troglóbias em estudo (e.g .. Ercolini & Berti, 1975. 1978; Thinês & Capon, 1975; Berti & Masciarelli.
1993; Langecker & Longley. 1993). ou poroue são interférteis com estas. constituindo. epígeos e
subterrâneos. exemplos didáticos de uma única espécie dentro do conceito biológico (ver caso de
Astysn»; abaixo) (Wilkens. 1988). No entanto. em nenhum desses casos há hipóteses de relações
filogenéticas para as espécies do táxon Que inclui os troglóbios. nem seouer a definição de grupos
monofiléticos (grupo oue inclui uma espécie ancestral e todos os seus descendentes) dentro do mesmo.
Que possam embasar um estudo evolutivo.

Entre os peixes troglóbios. podemos encontrar exemplos de diferentes problemas sistemáticos.
desde populações troglóbias e epígeas interférteis (caso de Astysns« abaixo) até relictos filogenéticos.
para os ouais não foram identificados aparentados epígeos próximos (ver "Os bagre pimelodídeos no
Brasil. Podem ser encontrados. ainda. diferentes estados de carateres distribuídos nas populações
troglóbias na forma de intermediários Quanto ao grau de regressão dos olhos. da pigmentação. de
comportamentos como o hábito de entocar e o tipo de reação à luz. e vários outros caracteres.

o caso dos lamba ris cegos mexicanos, gênero Astyanax
Com cerca de 20 populações troglóbias conhecidas para cavernas da Sierra de EI Abra. entre

Tarnaullpas e San Luís Potosí. este é o grupo de peixes cavernícolas mais estudado. principalmente
Quanto ao comportamento e à genética dos caracteres relacionados à vida subterrânea (Mitchell et al.,
1977; Wilkens. 1988). No entanto. não dispomos de estudos filogenéticos. não só para as populações
subterrâneas como também para outras espécies do gênero. Que é amplamente distribuído na Região
Neotropical. Além disso. as decisões taxonômicas tomadas até hoje contribuem para o manutenção do
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desconhecimento sobre as relações entre as espécies. por ocultar Questões filogenéticas evidentes
como a própria identidade dessas espécies.

Inicialmente descritos em gênero à parte. Anoptichthys, em função da tendência gradista da
época. de se enfatizar taxonomicamente a regressão dos olhos e da pigmentação. logo se descobriu a
existência de híbridos férteis. tanto naturais como experimentais. entre populações cegas e populações
da espécie epígea. oculada e pigmentada. encontrada na região (Peters & Peters. 1973).
Conseoüenternente. a aplicação do conceito biológico de espécie (agrupamentos de populações
naturais intercruzantes. reprodutivamente isolados de outros grupos com as mesmas características -
Mayr. 1977) levou à decisão taxonômica oposta. de se considerar troglóbios e epígeos como uma
única espécie. Que recebeu. por prioridade. o nome da espécie oculada. A. mcxicenus (ou A. fascíatu5).

Além dessas populações híbridas. existem outras populações com intermediários (ou seja. com
variação individual) Quanto ao estado de regressão dos olhos e da pigmentação. entre outros
caracteres. Que corresponderiam a troglóbios isolados por pouco tempo no meio subterrâneo. para os
ouais não teria havido tempo evolutivo suficiente para a fixação. em toda a população. dos genes
responsáveis pelos caracteres regressivos (Wilkens. 1988). A distinção entre estes dois tipos de
populações com intermediários. oue correspondem a processos evolutivos completamente diferentes. é
muito difícil. exigindo estudos genéticos detalhados. Que foram possíveis no caso de Astysn»: pelo fato
das populações cavernícolas não terem atingido isolamento reprodutivo em relação aos epígeos.
reproduzindo-se facilmente sob condições experimentais.

Chama a atenção o fato de um gênero com tão ampla distribuição na Região Neotropical, incluindo
as áreas cársticas. ter derivados cavernícolas apenas em uma região do México. A explicação mais
plausível é a de Que apenas a espécie epígea mexicana seria pré-adaptada para a vida subterrânea.
sobrevivendo aos eventos vicariantes Que isolaram as populações oculadas em cavernas. levando à
especiação. Tal explicação tem encontrado base nos estudos comportamentais. pois verificou-se oue A.
mexícanus (ou pelo menos a população encontrada na região de EI Abra) tem atividade noturna a meia-
água (Erckens & Martin. 1982) e preferência por intensidades luminosas em torno de 1 lux (Langecker.
1989). e Que o comportamento de corte nessa espécie é mediado por estímulos ouímkos (Parzefall.
1993). A espécie epígea mexicana seria. portanto. capaz de alimentar-se e reproduzir-se no ambiente
afótico das cavernas. ao contrário da maioria das outras espécies de Astysnsx, Que tendem a ter atividade
basicamente diurna e corte visual. Efetivamente. é raro encontrar-se lambaris em cavernas brasileiras e.
ouando isto ocorre. geralmente tratam-se de animais em más condições. subnutridos (obs. pess.).

Os lambaris troglóbios mexicanos constituem exemplo didático dos diversos tipos de problemas
taxonômicos e das consecüências de decisões eouívocadas. Vemos aoul as duas decisões extremas: de
um lado. considerar os troglóbios um gênero à parte. mascarando a proximidade genética com a
espécie epígea: de outro. considerar troglóbios e epígeos uma única espécie. ignorando um processo
evolutivo Que ocorreu de fato. Que foi o isolamento de populações oculadas em um ambiente bastante
distinto do epígeo. seguido de modificações afetando um grande número de caracteres. tanto
morfológicos como fisiológicos e comportamentais. Tanto uma decisão como outra produzem
classificações pouco informativas dos processos e padrões evolutivos no grupo.

A atribuição do nome da espécie epígea ?4. mexícanus ou A. fascíatu5) aos troglóbios tem
aspectos negativos à medida oue apenas simula a resolução do problema taxonômico. ou seja. se o
problema não existe. não é investigado. Conseoüentemente. as relações das populações hipógeas entre
si e com a epígea permanecem desconhecidas. o Que é surpreendente em se tratando de um grupo tão
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bem estudado do ponto de vista genético. Além disso, há muito demonstrou-se Que as diferentes
populações troglóbias são resultado de eventos independentes de colonização e isolamento no meio
subterrâneo (Alvarez, 1946; Mitchell et aI., 1977), constituindo, portanto, espécies filogenéticas
distintas, o Que foi refletido na descrição, entre as décadas de 30 e 40, de três espécies diferentes de
Anoptkhtbys, para cada uma das cavernas mais conhecidas na época. Infelizmente este, Q!.Ieseria o
caminho correto, foi abandonado Quando se deu início aos experimentos de hlbrtdação entre lambaris
epígeos e troglóbios.

A melhor alternativa no caso dos lambaris cegos mexicanos é resgatar os nomes das espécies
descritas anteriormente e, se necessário, eriglr também novos nomes para cada um dos conjuntos de
populações troglóbias Que foram resultado de eventos separados de isolamento no meio subterrâneo e
posterior dispersão para cavernas vizinhas. Esta decisão taxonômica baseia-se na aplicação do conceito
filogenético de espécie: "the c1asswhose members are the smallest historical individuais within which
there is a parental pattern of ancestry and descent " (Kluge, 1990).

Ambliopsídeos norte-americanos: diferentes graus de especialização ao meio subterrâneo

Os Arnblyopsldae constituem uma família peouena mas muito importante bioespeleologicamente,
com seis espécies reconhecidas, sendo uma exclusivamente epígea, uma troglófila (espécie com
populações encontradas tanto no meio epígeo como no subterrâneo - Holsinger & Culver, 1988), e
Quatro troglóbias (Fig. I), cujas relações filogenéticas não foram estudadas. De acordo com a visão
tradicional, as espécies troglófila e troglóbias representariam diferentes níveis de adaptação à vida
subterrânea, em uma progressão Q!.Ieiria do troglófilo (Ch%gaster agassíz~ para os troglóbios menos
especializados (7)tph/íchto/s subterraneus, Amblyopsis spe/aea), e destes para os mais especializados
(Speop/atyrhínus poulsonh, de acordo com o grau de regressão de caracteres como olhos (Poulson,
1963, 1985; Bechler, 1983).

A falácia dessa visão é evidenciada pela dificuldade, altamente previsível. em se estabeler uma
seouêncla exata de progressão entre as espécies, em virtude de aparentes inconsistências entre estudos
abordando diferentes caracteres, onde ora T. subterraneus, ora A. spe/aea, aparecem como o troglóbio
menos especializado. Por exemplo, Quando comparados à espécie troglófila, A. spe/aea parece ser a
espécie menos modificada Quanto ao repertório agonistico e às taxas metabólicas (caracteres
possivelmente correlacionados), ao passo Que T. subterraneus seria a menos modificada no Q!.Iediz
respeito à pigmentação, à ritmicidade circadiana e ao ciclo de vida; já A. rosae, considerada a mais
especializada dessas três espécies ouanto aos troglomorfismos tradicionais .(redução de olhos e de
pigmentação), seria a menos modificada no Que diz respeito ao número de neuromastos (poulson,
1963, 1985; Culver, 1982; Bechler, 1983). Aliás, a própria utilização da espécie troglófila como
grupo-irmão imediato para polarização dos caracteres nas troglóbias pode ser Questionada - embora
muitos modelos assumamQuea maioria dos troglóbios origina-se de populações troglófilas isoladas no
meio subterrâneo (Trajano, 1995), faz-se necessário um estudo sistemático de parentesco Queembase
a escolha dos grupos mais adeouados para comparações (ou seja, os mais próximos).

A existência de espécies bastante próximas, cujos comportamentos são plenamente comparáveis,
as ouais provavelmente originaram-se independentemente a partir do(s) ancestral(ais) epígeo(s),
proporciona excelente oportunidade para se estudar a evolução do comportamento, analisando-se os
possíveis fatores históricos e ecológicos envolvidos. No entanto, a interpretação evolutiva é prejudicada
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pela falta de hipóteses de filogenia para as espécies de Amblyopsidae. sendo ainda dificultada pela
existência daoueles diferentes "graus" de modificação dos caracteres, Que correspondem a caracteres
com estados múltiplos.

Figura I. Ambjyopis spe/aea, peixe ambliopsídeo troglóbio encontrdo em cavernas dos Estados Unidos (extraído
de Mohr & Poulson, 1996: 94)

Concluindo, o estudo dos ambliopsídeos tem constituído outro caso de abordagem evolutiva
eouívocada. baseada em conceitos gradistas de evolução progressiva. Esta é uma abordagem comum na
etologia (em outras disciplinas da Biologia também), onde peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos
são colocados nessa linha de progressão, dos "menos evoluídos" para os "mais evoluídos", a oual
fornece as bases para comparações e inferências evolutivas. Obviamente, esta abordagem leva a
conclusões sem base teórica (Que podem até estar corretas por acaso), pois a sistemática filogenética já
demonstrou claramente o caráter em mosaico dos processos evolutivos, produzindo táxons terminais
caracterizados por uma combinação de caracteres em estado primitivo, plesiomórfico (presente em
outros grupos), e derivado, apomórfico (exclusivo do grupo em Questão). Consecüenternente. a análise
de séries de transformação (ver abaixo) deve ser feita caso a caso, não se podendo, a priori, estender a
hipótese de estado de um caráter (p. ex., a extrema redução de olhos como estado derivado) para
outros (p. ex., grau de agressividade).

Os bagres pimelodídeos no Brasil

Das nove espécies de peixes cavernícolas troglóbios conhecidas para o Brasil (Trajano. no prelo),
três são pimelodídeos da subfamília Heptapterinae (= Rhamdiinae), constituida principalmente por
bagres generalistas, de porte peoueno a médio, muitos com atividade noturna.
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Figura 2. Interações agonísticas em Píme/ode//a kronci, bagre troglóbio do Vale do Ribeira. São Paulo (extraído de
Trajano. 1991: 119).
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Entre as espécies de peixes troglóbios brasileiros, a mais estudada é o heptapteríneo Pime/ode//a
kronei (Ribeiro, \907, Fig. 2), encontrado em seis cavernas do Alto Ribeira, sul de São Paulo. Além de

ser o primeiro troglóbio conhecido no país, trata-se de um bagre de porte médio, relativamente fácil de

se coletar e manter em laboratório. Na mesma região, são encontrados bagres P. transitoria, oculados

e pigmentados, ocorrendo inclusive em síntopía (no mesmo habítat) com P. kroneí nas cavernas. O

estudo morfológico indica QUe essas espécies são parentes próximos: há poucas diferenças QUanto aos

caracteres taxonômicos usuais, restritas aos olhos e pigmentação, reduzidos em P. kroneí, e ao

comprimento do espinho dorsal. menor nesta última espécie provavelmente devido à ausência de

predadores no habltat cavernícola (Trajano & Britski, \992).

P. kroneí caracteriza-se pela variabilidade individual. tanto em caracteres morfológicos (e.g.,

grau de pigmentação), como comportamentais (hábito de se entocar, tipo de reação à luz e a odores de

coespecíficos etc.) (Trajano, \987). Na ausência de evidências de hibridação com P. trsnsitoris (Trajano
& Britski, \ 992), a existência de intermediários indica Que P. kronei é um troglóbio pouco

especializado, isolado por um tempo relativamente curto no meio subterrâneo ("troglóbio recente"). A

ocorrência desses intermediários favorece estudos evolutivos, pois os mesmos podem dar indicações de

passos evolutivos, correspondendo a rnulti-estados de caracteres.

Conforme mencionado, Quando se excluem olhos e pigmentação, observa-se uma grande

semelhança morfológica entre P. kroneí e P. trsnsitoris, maior QUe entre esta última e outas espécies do

gênero. Esta similaridade, aliada à lnexlstência, pelo menos atualmente, de outras espécies de

Pime/ode//a na Bacia do Rio Ribeira, sugere QUe essas duas espécies são grupos-irmãos, ou seja, são

filogeneticamente mais próximas entre si do Que em relação à ouaiscuer outras espécies do gênero.

Portanto, P. transitoria é o grupo mais adequado para comparação imediata com a espécie troglóbia,

configurando-se uma situação semelhante à dos lambaris cegos mexicanos, para os ouals se conhece o

parente atual mais próximo. Por outro lado, Pime/ode//a é um gênero taxonomicamente complicado,

mal-definido e necessitanto de revisão, e não há propostas de relações filogenéticas QUe índíouern as

espécies mais apropriadas para a análise de séries de transformação (ver abaixo) nas duas espécies do

Vale do Ribeira.

Curiosamente, o comportamento de P. transitoria é menos conhecido Que o de P. kronei. e só
agora dois estudos de cunho naturalístico, realizados no Rio Saibadela por Sabino e col. e no Rio Betari

por P. Gerhard, começam a esclarecer alguns aspectos, tais como o comportamento social ao longo do

ciclo diário no meio epígeo (estudos anteriores foram realizados em condições de livre-curso, em

cavernas ou em laboratório - Trajano, \989a, \99\: Trajano & Menna-Barreto, \995).

As outras duas espécies de heptapteríneos troglóbios brasileiros, ambas de cavernas da Bahla e

ainda não descritas, correspondem à situação oposta, de troglóbios "antigos", apresentando uma

condição mais extrema de modificação em relação aos ancestrais epígeos, com populações

homogeneamente troglomórficas, ou seja, todos os indivíduos são anoftálmicos e totalmente

despígmentados. A espécie encontrada em Campo Formoso, norte da Bahia, pertence ao gênero

Tsuneyis, anteriormente monotípico, com uma única espécie epígea restrita ao rios do Alto Paraíba e

Alto Tietê, em São Paulo. Trata-se, portanto, de um caso de relicto geográfico ("distributional relict" -
Holsinger, \988), ou seja, espécie pertencente a um grupo com distribuição anteriormente mais ampla

e QUe, devido a extinção local no meio epígeo, encontra-se restrita a sistemas subterrâneos situados em

áreas disjuntas em relação às áreas de ocorrência atual de seus parentes epígeos. Em vista do alto grau

de diferenciação morfológica sugerindo um longo tempo de isolamento no meio subterrâneo, não é de
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se estranhar a ocorrência de comportamentos especializados na nova espécie de Teunsyis. como o

canibalismo (obs. pess.), não registrado, assim como a piscivoria em geral, em oualouer dos membros

do subgrupo de Heptapterinae a Que pertence esse gênero (F. Bockmann, comun. pess.).

A espécie troglóbia de Tsuneyi» é a Q!1emenos apresenta problemas na escolha dos grupos mais

apropriados para comparação: o gênero contem apenas duas espécie reconhecidas, uma epígea e a

cavernícola, e sua posição filogenética dentro dos Heptapterinae está sendo determinada em estudo da

filogenia da subfamília, em fase de conclusão por F. Bockmann. Assim, a partir da árvore filogenética

obtida por este pesouísador, será possível escolher o melhor grupo externo para análise dos caracteres

dentro de Tauné}Yia.
O mesmo não pode ser dito do heptapteríneo troglóbio da Chapada Diamantina, tão modificado

morfologicamente Que a própria alocação genérica é duvidosa (a espécie já foi incluída em Rhamde//a-
Trajano, 1993 -, e em Imparflnis - Trajano, 1995; Mendes, 1995) e sua posição sistemática dentro

dos Heptapterinae é de difícil determinação (F. Bockmann, comun. pess.). Isto provavelmente deve-se

ao longo tempo de isolamente aliado à extinção, não apenas local, dos táxons próximos. Essa espécie

constituiria, assim, um exemplo de relicto filogenético (grupo sem parentes próximos atuais - Holsinger,

1988) em cavernas. Conseoüenternente, tem sido muito difícil interpretar o comportamento observado

nesses peixes, incluindo o baixo grau de agressividade e a ausência de fotofobia (Mendes, 1995), em

um contexto evolutivo.

A intensa atividade a meia-água e superfície exibida pelos bagres cegos da Chapada Diamantina

é comportamento comum a outras espécies de peixes troglóbios brasileiros estudados, incluindo os

outros pimelodídeos e o tricomicterídeo Trichomycterus ifacarambiensis (Trajano, 1989, 1993;

1997a), em contraste com o observado na maioria dos representantes epígeos desses grupos, em geral

animais com atividade predominantemente bentônica. Esse comportamento poderia ser uma apornorfía

das espécies cavernícolas, como adaptação a um ambiente caracterizado pela escassez alimentar, com

alta competição intraespecífica (portanto, seria vantajoso explorar todo o espação disponível) e sem

predadores (logo, sem o risco de permanecer por longos períodos longe dos abrigos).

Deve-se ressaltar Que o estado de caráter presente no provável grupo-irmão epígeo não é
necessariamente plesiomórfico - assumir tal condição, sem comparação com um terceiro grupo, é um

erro recorrente nos trabalhos sobre evolução de organismos subterrâneos. No entanto, aparentemente

existe uma certa homogeneidade na biologia das espécies epígeas Que, ocorrendo no mesmo tipo de

ambiente, provavelmente manteriam a condição plesiomórfica dos caracteres adaptativos (Hoenen &

Trajano, 1995). Pode-se dizer Q!1eo meio subterrâneo constitue o habitat apomórfíco para esse grupo

de espécies e, portanto, é mais provável Que os estados de caracteres Que se assume serem adaptativos

sejam estados derivados nas espécies troglóbias. Esta é uma hipótese inicial de trabalho, a ser testada

através dos métodos discutidos abaixo.

Sistemática e evolução do comportamento em organismos troglóbios

Um problema básico no estudo da evolução dos caracteres em táxons com derivados troglóbios

é a distinção entre os estados de caráter já presentes nas populações epígeas Q!1e deram origem às

subterrâneas (portanto, plesiomorfias destas) e os estados adouirldos após o isolamento e especiação

no meio epígeo (portanto, autapomorfias das espécies troglóbias). Os primeiros podem tratar-se de

caracteres pré-adaptatívos (Parzefall, 1986, 1993), ou seja, caracteres Que possibilitaram ou facilitaram
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o estabelecimento de populações subterrâneas viáveis. constituindo o oue denominamos de troglófilos
(espécies capazaes de viver e reproduzir-se tanto no meio epígeo como no hipógeo): ou caracteres
neutros em relação à adaptação ao novo ambiente. Exemplos dos chamados caracteres pré-adaptatlvos
seriam as adaptações relacionadas à vida noturna. os hábitos criptobióticos e uma dieta onívora.
oportunistica. observados em bagres pimelodídeos epígeos (Trajano, 1989a). É importante ressaltar
Que não há. nesta abordagem. oualouer conotação determinística: tais caracteres seriam encontrados
em grupos epígeos Que se adaptaram a condições coincidentemente semelhantes às observadas no
ambiente subterrâneo. como é o caso da fauna encontrada no solo. em fendas em rocha. no fundo de
grandes rios etc., oue também enfrentam os problemas associados à vida em hábítats com pouca ou
nenhuma luz.

Interessa-nos investigar sobretudo as autapomorfias (caracteres derivados únicos. exclusivos do
táxon terminal). oue podem ser interpretadas como respostas evolutivas a pressões seletivas (ou à
ausências destas - ver Wilkens. 1988. para uma discussão sobre as teorias neutralistas na origem dos
caracteres regressivos) presentes apenas no meio hipógeo e em geral facilmente identificáveis em
função da relativa simplicidade dos ecossistemas subterrâneos (Culver. 1986) - daí a oportunidade de
se utilizar organismos troglóbios no teste de modelos evolutivos gerais (ver Trajano & Menna-Barreto.
1995. 1996. para uma discussão sobre seleção externa versus seleção interna de ritmos circadianos.
baseada no estudo da ritmicidade locomotora em peixes troglóbios).

Por outro lado. o estudo dos caracteres pré-adaptatívos contribui para a compreensão dos
problemas de colonização do biótopo subterrâneo e formação de população troglófilas Que. uma vez
isoladas por algum evento vicariante (p. ex., desaparecimento das populações epígeas devido a
mudanças climáticas - Trajano, 1995). podem dar origem aos troglóbios pela aoulslção de apomorpías.

A não-distinção entre condições plesiomórficas e apomórflcas dos caracteres das espécies
subterrâneas pode levar a erros de interpretação em estudos de cunho evolutivo à medida Que as
pressões seletivas provavelmente envolvidas na evolução de tais caracteres são incorretamente
identificadas.

Métodos de estudo da evolução de caracteres comportamentais

Para um determinado táxon terminal (p. ex .. uma espécie troglóbia). a análise das séries de
transformação de seus caracteres. ou seja. a determinação dos estados primitivo ou derivado desses
caracteres, passa necessariamente pela comparação com pelo menos dois outros táxons, idealmente o
seu grupo-irmão imediato e o grupo-irmão destes dois (Watrous & Wheeler. 1981: Maddison. et al.,
1984). Portanto. torna-se clara a necessidade de hipóteses de filogenia oue apontem esses dois grupos.
as ouais infelizmente não estão disponíveis para a grande maioria dos táxons Que incluem as espécies
troglóbias cujo comportamento vem sendo estudado.

É interessante analisar essa carência de estudos filogenéticos abordando os grupos mais
freoüentemente encontrados em cavernas. Que constitue um empecilho mesmo para os poucos
bioespeleólogos Que. reconhecendo a necessidade de uma base filogenética mais sólida para suas
inferências evolutivas. não podem contar com a mesma no momento.

Diversos grupos de peixes da Região Neotropícal. onde se encontra um número expressivo de
espécies troglóbias. foram ou têm sido objeto de revisão sistemática (ver. p. ex.. International
Symposium on Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. 1997). Não entanto. entre os
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principais grupos de peixes neotropicais com representantes troglóbios (Thinês & Proudlove, 1986;

Weber, 1996; Trajano, no prelo)- lambaris do gênero Astysnsx, bagres heptapteríneos como Rhamdia
(jundiás) e Pime/ode//a (mandis) e tricomicterídeos como Ttichomycterus, e cascudos Ancistrus - apenas
os dois últimos gêneros começam a ter investigadas as relações filogenéticas de parte de suas espécies,

e mesmo assim não incluindo aouelas provavelmente mais aparentadas às troglóbias.

O número relativamente limitado de sistematas em vista da grande diversidade de peixes

neotropicais não é a única explicação para a carência de hipóteses de relações de parentesco entre as

espécies dos táxons com representantes subterrâneos. Tais táxons em geral são particularmente

complicados do ponto de vista taxonômico - gêneros com grande número de espécies e sem sinapomorfias

identificadas, alguns reconhecidamente parafiléticos, como seria o caso de Trichomyctcrus (de Pinna,

1989) e As!yanaK(Menezes, 1991). Isto deve-se, pelo menos em parte, ao fato de tratarem-se de grupos

com morfologia muito generalizada, Que oferece poucos caracteres para um estudo filogenético. E é

exatamente essa falta de especialização no meio epígeo Que explicaria o sucesso de tais grupos na

colonização do meio subterrâneo, favorecida pelo oportunismo e flexibilidade ecológica.

Em outros casos, como o do pimelodídeo cego da Chapada Diamantina, a própria alocação

genérica é problemática, pois trata-se de espécie muito modificada, provavelmente como resultado de

um longo tempo em isolamento no meio subterrâneo. O mesmo ocorreria com peixes troglóbios

africanos como o ciprinídeo Phreetichthys andruzzi e o bagre clariídeo Uegitg/anis zammaranoi, ambos

vivendo em águas freáticas da Somalia.

Note-se Que essa especialização morfológica, muitas vezes apenas superficial. afetando poucos

caracteres, porém muito conspícuos, como olhos e pigmentação, tem justificado a prática de criação de

gêneros novos para as espécies troglóbias. Tal prática, bastante comum no passado (ver caso de

AS!yanai), se indiscriminada pode constituir outro problema para os estudos evolutivos pois mascara

relações de parentesco, dificultando a identificação dos grupos epígeos mais próximos, com os ouais a

espécie subterrânea deve ser comparada.

Uma alternativa no estudo da evolução de caracteres seria o método ontogenético, Que pode ser

aplicado a uma dupla de espécies aparentadas: se, ao longo do desenvolvimento ontogenético, uma

espécie apresenta dois estados de um caracter, ao passo Que a outra apresenta apenas um desses

estados, aouele presente exclusivamente na primeira seria o derivado (Bryant, 199 I). Este método tem

algumas falhas óbvias, partindo de uma série de pressupostos Q!.Jepodem estar incorretos (p. ex.,

assumir Que os estados plesiomórficos são retidos na ontogenia), mas muitas vezes é o único disponível

e pode fornecer uma hipótese inicial de trabalho. Por exemplo, o método ontogenético é

particularmente adequado aos lambaris cegos mexicanos, Que se reproduzem facilmente em laboratório,

podendo ter seu comportamento acompanhado ao longo de todas as fases do ciclo de vida. Na

realidade, existem alguns estudos enfocando as variações ontogenéticas no comportamento de Astysnsx
troglóbios (Romero, 1985; De Fraipont, 1992), porém sem uma abordagem cladística.

O método ontogenético também poderia ser aplicado, com algumas limitações, aos dados

obtidos para o bagre cego do Vale do Ribeira, P. kronei, em estudos sobre comunicação oulmíca e,

possivelmente, também naoueles sobre reação à luz. Nessa espécie, os indivíduos menores tendem a

apresentar uma reação generalizada de repulsão às substâncias Químicas de coespecíficas transportadas

pela água (comunicação Química à distância); tal reação é variável nos indivíduos maiores, Q!.Jepodem

apresentar desde atração até repulsão comparável à exibida pelos peixes menores (Trajano, 1989b;

Hoenen & Trajano, 1995). Já a espécie epígea aparentada, P. transitoria, apresenta consistentemente
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repulsão pelos coespecíficos. Pelo método ontogenético, o comportamento de atração em relação a
outros indivíduos, só observado nos bagres cegos, é interpretado como um estado apomórfico do
caráter e poderia ser associado à especíação no meio subterrâneo.

O comportamento de resposta à luz estudado em P. kronei da caverna Areias apresentou-se de
forma análoga à reação às substâncias de coespecíficos: os indivíduos menores eram em geral
fotofóbicos, assim como P. transitoria, ao passo Que o tipo de resposta à luz variou, nos maiores, da
reação positiva à negativa (Trajano, 1987: Trajano & Gerhard, no prelo). Assim, também poder-se-ia
interpretar a reação negativa à luz como o estado plesiomórfico do caráter, e um possível correlato
comportamental da repulsão generalizada em relação aos coespecíficos. [No entanto, um segundo
fator, Que é o grau de pigmentação, poderia estar influenciando ou determinando o tipo de resposta
aos estímulos ambientais: Quando analisados separadamente, os exemplares despigmentados estudados
(todos incluídos em nossa amostra de indivíduos maiores) revelaram-se predominantemente
fotopositivos, enouanto os exemplares serru-pígmentados. de diferentes tamanhos, exibiram uma reação
predominante de repulsão à luz. Trata-se este claramente de um problema de fácil solução, através da
ampliação da amostra para incluir exemplares peouenos e despigmentados.]

A aplicação do método ontogenético no estudo da evolução do comportamento de peixes
cavernícolas é limitado pela dificuldade em se obter exemplares jovens, principalmente imaturos. A grande
maioria das espécies estudadas não se reproduz em laboratório ou exigiria, para tal. técnicas bastante
elaboradas, ainda não experimentadas. Por outro lado, em geral é difícil obter espécimes jovens, sobretudo
aoueles bem pequenos. no ambiente natural. De um modo geral. os menores exemplares capturados das
espécies Que vimos estudando estão próximos às faixas de tamanho da primeira maturação (subadultos -
por volta da metade do tamanho máximo na espécie), o Q!1e restringe bastante o estudo das variações
ontogenéticas nas populações. Uma possível explicação para essa dificuldade seria o fato dos peixes jovens
ocuparem um habitat diferente do dos adultos, como fendas inaccessíveis no meio subterrâneo contíguo às
cavernas, ou exibirem comportamentos distintos (como o hábito de enterrar-se), implicando na
necessidade de métodos de localização e coleta diferentes daoueles usualmente utilizados em cavernas
(caso provável de Trkhomyctcris itacarambiensis - Traiano. 1997b).

Concluindo, por um lado as espécies subterrâneas troglóbias constituem um excelente material
para estudos comparativos do comportamento, pois tais espécies evoluíram em um ambiente
ecologicamente distinto do de seus ancestrais próximos, respondendo às pressões seletivas
características desse meio com comportamentos bastante diferenciados: além disso, a presença de
intermediários, observados em vários casos, pode ser uma oportunidade para se vislumbrar os passos
dessas modificações evolutivas. Por outro lado, problemas de sistemática, particularmente freoüentes
para as espécies subterrâneas e os grupos Que as incluem, dificultam a aplicação dos métodos de
polarização de caracteres Que permitiriam determinar o sentido mais provável dessas transformações, a
fim de se distinguir os estados de caráter já presentes na espécie epígea Que colonizou o meio
subterrâneo daoueles adouírldos após o isolamento e especíação nesse ambiente (autapomorfias das
espécies troglóbias). Somente estes últimos podem ser interpretados como resposta às pressões
seletivas (ou ausência destas) típicas do meio subterrâneo.
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Abstract: Troglobites. cave-restricted species, characteristically show autapomorphies
related to the life in a special environment (permanently dark. usually food-deprlved). which
provide an usefull opportuníty for studies of evolution of behavioural traits. The degree of
modifkation in these specíes. usually inc\uding the regression of eyes and pigmentation. is
probably related, at least in parto to their isolation time in the subterranean biotope. Among
flshes, one can find blind populations interfertile with the epígean, eyed relatives (e.g.. the
Mexícan tetra characins. genus As!yanaJQ. as well as phylogenetic relicts. with no c\ose living
relatives (e.g.. the blind pimelodid catfish from Chapada Diamantina. State of Bahia). The
blind catfish Pimelodel/a kronei, from southeastern Brazil, represents a intermediate case of
less speclalized. recent trogloblte. which is sympatric with the eyed relative, P. transitoria.
Each troglobitic species shows different systematic problems. generally linked to the lack of
phylogenetic resolution for the taxa inc\uding the troglobites and to a gradistic approach
usually employed in their study. resulting in disputable interpretations of the evolutionary
changes of behaviour in these taxa. Besides. behavioural data for the epígean relatives are
frecuently scarce. Therefore. it is freouently difficult to distinguish between the
autapomorphies of troglobites. acouíred after the isolation in the subterranean habitat and
thus liable to the interpreted in this evolutlonary context, and their plesiomorphies.
corresponding to the character states already present in the epígean specíes which
colonized the hypogean biotope.
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o USO DE CARATERES BIOACÚSTICOS PARA
AVALIAÇÕES FILO GENÉTICAS EM AVES

Vielliard, ,.M.E.*
Depto. de Zoa/agia, UNICAMP

Historicamente. a Bioacústica. apesar de ser um campo de pescuisabastante novo. passou
por várias fases de desenvolvimento. sempre procurando influir a filogenia da classe Aves.
Hoje. as bases teóricas da comunicação sonora animal são estabelecidas de forma coerente
e permitem postular as premissas necessárias ao uso dos caráteres bioacústicos. Em
primeiro lugar. é preciso identificar. no repertório de vocalizações da espécie. Qual é o sinal
com a função de reconhecimento específico ou "canto funcional". e determinar Qual é sua
ontogênese. Deve-se ainda procurar eventuais adaptações do sinal às condições ambientais
de propagação e. no caso de repertórios mais complexos. verificar as homologias. A
avaliação filogenética baseada. inicialmente mas nunca exclusivamente. em caráteres
bioacústicos é válida e mostrou-se eficiente ao nível específico: atribuição específica de
populações isoladas. agrupamento de populações em espécies politípicas. identificação de
espécies crípticas. caracterização de espécies emergentes. Quando os dados o permitem.
pode-se chegar à caracterização de "complexos" monofiléticos de espécies e já tenta-se
reconstituir filogenias ao nível de famílias.

A indústria derivada da Segunda Guerra Mundial colocou no mercado. no final dos anos 50.
modelos portáteis. resistentes e fiéis de gravadores aúdio. possibilitando o registro dos sons

emitidos por animais na natureza. Com isto. desenvolveu-se um vasto campo de pesouísas sobre
comunicação sonora. sob o nome de "bloacústica". De certo. o interesse do homem pelos cantos e
gritos dos animais sempre existiu, como atesta em particular a importância das onomatopéias nas
línguas indígenas (Berlin e O'Neill 1981). Grandes esforços também foram feitos para transcrever sons
animais em notações musicais: a tentativa mais notável foi realizada pelo franco-campineiro Hercule
Florence (1831). mas sem êxito (ver Vielliard 1993c). Mesmo utilizando recursos mais avançados de
transcrição por computador, como fez por exemplo Lima (1997) com o canto do Pitiguari Çyclarhis
gujanensis, a descrição correta de um som natural depende de seu registro físico. Aliás é justamente
esta possibilidade de definir rigorosamente o próprio sinal de comunicação. Que faz da bioacústica uma
ferramenta privilegiada para o estudo da comunicação animal.

Foram os ornitólogos. na década de 60. Que. aproveitando-se dos novos eouíparnentos de
gravação e análise, criaram os primeiros aroulvos sonoros e, valendo-se dessas coleções, procuraram
incorporar os dados bioacústicos na prática da sistemática. A comunicação sonora animal, como todo
processo biológico, está submetida a uma evolução filogenética. Portanto. não somente os ornitólogos,

UNICAMP. Dept? de Zoologia. CP 6109. 13083-970 Campinas. SP. Apoio: CNPQ, Fundação MB.
Agradecimentos: Cecília Copio Frederico Lencioni. Maria Luisa da Silva e Wesley R. Silva colaboraram com
vários aspectos deste trabalho.

Ansis de Et%gia, /5J5J7,/S:p.5J3-/07



Vielliard j.M.E.

mas também outros zoólogos especialistas em grupos Q!.Ie usam sinais sonoros de comunicação,
particularmente ortópteros e anfíbios, começaram a usar caráteres bioacústicos para ajudar na
resolução da filogenia dos táxons estudados. Criou-se então um campo próprio de pesoulsa, Q!.Ie
poderia ser chamado de "bloacústica filogenética", destinado a reavaliar a história evolutiva dos grupos
animais envolvidos através da análise de seus caráteres bioacústicos. Todavia, as espectativas iniciais,
Que tinham a ambição de rever árvores filogenéticas inteiras, foram frustadas Quando os pesouisadores
se conscientizaram de Que os resultados eram limitados essencialmente ao nível específico (ver por
exemplo Lanyon 1967) e Q!.Ieas bases teóricas precisam ser melhor entendidas (Lanyon 1969).

Após este fracasso relativo, passaram-se duas décadas até Que o domínio deste campo de
pesoulsa fosse redefinido de maneira mais realista, sobre bases teóricas mais sólidas (ver Payne 1986).
Numerosos trabalhos apareceram recentemente, limitando-se a resolver, geralmente com sucesso,
problemas bem circunscritos entre populações ou espécies próximas. Também começou a ser retomada
a discussão sobre as condições de uso desta bioacústica filogenética de maneira mais ampla possível
(ver Vielliard 1995a. 1995b, 1996b).

Nesta apresentação, exemplos tirados da minha experiência sobre aves brasileiras servirão para
ilustrar a discussão das diversas premissas teóricas a serem consideradas e a exposição dos diferentes
casos Que podem ser abordados. Não se trata de fornecer aoul uma revisão ou síntese do assunto, mas
sim de expor minha visão pessoal do estado atual da Questão. Os métodos de classificações
filogenéticas são tratados por Amorim (1994) e não serão discutidos aoul. Discussões teóricas e
resoluções de casos referentes a grupos outros Q!.Ieaves não serão apresentadas aoul: todavia, merece
ser lembrado Que resultados válidos foram obtidos em outros grupos, particularmente aoueles onde a
definição citogenética foi associada a análise bioacústica, e Que as bases teóricas são basicamente as
mesmas (ver Leroy 1979). Da mesma forma não serão discutidos os casos ou opiniões Que
acompanharam o desenvolvimento da matéria, as referências bibliográficas citadas sendo limitadas à
presente seleção de tópicos. Todavia, além de direcionar esta apresentação ao caso das aves brasileiras,
incluimos algumas referências mais abragentes Que possam servir de ponto de partida para Quem Quiser
se informar mais neste campo.

Especitkidsdc do canto

O valor filogenético de um caráter comportamental vai depender, em primeiro lugar, de sua
especificidade, no sentido de "species-speciflc" ou seja, de ser próprio de uma espécie, considerando
Que esta espécie é a unidade evolutiva funcional.

A especificidade das vocalizações pode ser verificada a posterior i, Quando constata-se diferenças
entre os parâmetros considerados para cada táxon avaliado. Como no caso dos caráteres morfológicos,
essas diferenças podem ser devidas à simples diversidade do caráter na linhagem estudada. Neste caso,
precisa-se medir a variação dentro de cada táxon, para depois procurar alguma diferença eventualmente
significativa entre os táxons. No caso de caráteres comportamentais submetidos a influências externas,
esta análise da variabilidade é pouco eficiente e pode facilmente induzir conclusões errôneas.

Ao contrário, o canto, tal como foi definido funcionalmente: "sinal de comunicação sonora Que
contém a informação de reconhecimento específico" (Vielliard 1987), ou outro elemento

As bases teóricas

94



Carateres bioecústicos para ava/íações /l/ogenétícas em aves

comportamental Que participe desta função fundamental de reconhecimento específico. tem um valor
filogenético particular. Suas particularidades específicas representam a própria condição de manutenção
da específldade do táxon. Portanto é lógico admitir a contrario Que sua evolução vai refletir. e até
condicionar, o processo de especíação.

Todavia. isto não permite aplicar diretamente os resultados de uma análise dos parâmetros deste
sinal à uma reconstituiçâo filogenética. Na prática. além da necessidade de verificar sua função. é
necessário estabelecer os processos ontogênicos e adaptativos aos ouaís o canto de cada táxon foi
submetido.

Canto aprendido vs. canto inato

Sem Querer reabrir a polêmica entre o inato e o aprendido. devemos salientar a verdadeira
dicotomia oue se observa. entre as espécies de aves. na ontogenêse de seus cantos. São dois modelos
incompatíveis Que representam duas estratégias distintas de comunicação e têm implicações opostas. A
ontogênese do canto é talvez o tema mais estudado em bioacústica (ver Kroodsma e Miller 1982.
1996). mas concentrou-se em algumas poucas espécies de Passeriformes da região temperada.
Exemplos da avifauna brasileira são todavia mencionados em Vielliard (1987). Silva (1995) e Kroodsrna,
Vielliard e Stiles (1996).

No caso do chamado "canto inato". ou canto determinado geneticamente. ainda oue precise de
um certo ajuste por "feed-back" motor. a estrutura física do sinal é estereotipada. Isto garante a
especificidade da mensagem e sua transmissão de uma geração para outra. Esta transmissão é realizada
mesmo na ausência de um modelo. como verifica-se em experimentos de criação em isolamento
acústico. Em contrapartída. isto impede variações individuais e populacionais. presumindo-se Que um
processo de contra-seleção aja para garantir a estabilidade. no tempo e no espaço. deste tipo de canto.
Trata-se. de fato. de um caráter altamente conservador. Que evolui devagar segundo. aparentemente. as
influências da deriva genética e das pressões evolutivas do meio. Exemplos documentados encontram-
se em tiranídeos (ver Hardy et aI. 1993). columbídeos. formicarídeos (Silva 1995). entre outros (ver
Vielliard 1983. 1987).

O canto dito "aprendido" passa por um período de aprendizagem. Que segue regras oue parecem.
pelo menos em parte. determinadas geneticamente: ele se caracteriza pelo fato de não ser funcional sem
um aprendizado adeouado. Se o filhote não ouvir o canto específico correto no momento receptivo. ele
nunca vai ser capaz de emitir um som reconhecível por seus congêneres. mesmo se ele souber reagir a
este canto. Neste caso ele será eliminado por ser incapaz de defender um território e atrair um parceiro
sexual. Em contra-partida. o canto aprendido abre espaço para variações populacionais e até individuais. O
canto aprendido pode chegar a uma extraordinária complexidade. Que incorpora. em certas espécies.
possibilidades ilimitadas de variação pela incorporação de sons imitativos (fenômeno de "mlmicry") ou pelo
seouencíarnento diversificado dos elementos sonoros ("versatilidade"). O mimetismo no canto ocorre
principalmente em espécies tropicais. mas representa um tema a parte. ainda muito controvertido. Não se
sabe Quase nada sobre processos de aprendizagem em espécies brasileiras (ver Vielliard 1987. Silva>
1995). A versatilidade é bem documentada em algumas espécies temperadas e no Sabíá-laranjelra Turdus
ruflventris (Silva e Vielliard 1993. I 994a. Silva 1996).

Obviamente é de suma importância atribuir uma história ontogênica definida ao caráter a ser
usado. ou. no caso. saber se o canto dos táxons avaliados é inato ou aprendido. Conforme a resposta.
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a diferença observada nos parâmetros acústicos do canto terá um significado muito diferente. De
maneira geral. todavia. os caráteres determinados geneticamente mostram baixa variança estatística.
Assim. uma diferença peouena, mas constante. aparece como significativa entre dois táxons com canto
inato. provando sua diferenciação específica. Aliás. o mesmo se verifica entre certos parâmetros dos
cantos aprendidos. sugerindo Q!.Ie determinados caráteres sejam mantidos relativamente fixos.
justamente para garantir a função de reconhecimento específico no meio da alta diversidade
populacional. Por exemplo. o rítmo das notas na frase. por si só. permite discriminar três das ouatro
espécies sintópicas de sabiás do sudeste brasileiro (Silva e Vielliard 1994b).

Adaptação dos sinais

Além da evolução filogenética. o sinal de comunicação sonora à distância está submetido às
pressões adaptativas do meio onde vive a espécie. O canto funcional. assim como definimos
anteriormente. precisa carregar a informação necessária ao reconhecimento específico até o receptor.
ou seja o indivíduo coespecífico mais próximo. Para tanto. o sinal deve ser adaptado às condições de
propagação no ambiente da espécie. de maneira a não sofrer. ao longo do trajeto Q!.Iecorresponde a
repartição espacial natural da espécie. uma degradação Que impeça seu reconhecimento.

Condições particulares de restrições na propagação dos sons em determinados ambientes
comprovam a influência dessas condições. A reverberação no sub-bosoue da mata de várzea parece ser
responsável pela estrutura do canto das espécies Q!.Ie ali vivem: assobios puros sem modulação nem
variação temporal rápida. como no canto do Nhambu-preto Ctypturcllus dnereus (ver Hardy et aI. 1993).

A melhor comprovação da influência do ambiente sobre a história evolutiva é a demonstração de
Que determinadas condições ambientais podem induzir o mesmo resultado em táxons filogeneticamente
distintos. Para não deixar dúvidas em relação a esta última condição. estudamos espécies de aves e de
anfíbios Que vivem em corredeiras (Vielliard e Cardoso 1996). O Q!.Iese observa em todas as espécies é
uma modificação dos parâmetros físicos do canto funcional para garantir a transmissão do sinal de
reconhecimento de forma identificável até o vizinho. A solução consiste em concentrar a energia
acústica em notas agudas e curtas. Foi esta solução Que. através de adaptações diferentes. foi
encontrada tanto pelas aves. ouanto pelos anfíbios.

Homologias

A premissa fundamental da avaliação filogenética é Que ela se apoia na comparação de caráteres
homólogos. Nada mais lógico de Que este reoulslto, mas tal exigência tornou-se na prática a maior
restrição ao uso de caráteres comportamentais em filogenia. Pode parecer um capricho acadêmico. mas
a experiência mostra Que caso use-se caráteres análogos. no lugar de homólogos. o resultado será
errôneo.

Na prática. como rotular um caráter bioacústico como homólogo de outro? No caso do canto
funcional. definido como sinal sonoro de reconhecimento específico. a porta está largamente aberta
para analogias. Felizmente. facilitando a tarefa do sistemata. um caráter funcional é geralmente
homólogo entre espécies afíns. pela simples razão de Que a condição analógíca, ou seja o cumprimento
do mesmo papel por estruturas de origem diferente. reouer um processo evolutivo demorado. Todavia
é bom lembrar Que um determinado comportamento pode ser facilmente desenvolvido a partir de
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uras não homólogas. tornando a função de reconhecimento específico alvo de alternativas
baseadasem sinais análogos. É o caso da tamborilada da maioria dos pica-paus (família Picidae). oue
cumpre a função do canto vocal de muitas aves. mas é derivada do comportamento de procura
alimentar e não tem nenhuma homologia com o desenvolvimento do som modulado na siringe; o
interessante é Que esta batida simples da tamborilada não representa um estágio arcaíco deste sinal.
mas sim uma simplificação derivada.

Algumas famílias de aves carecem de um canto funcional evidente. Nesses casos. precisamos
estudar com maior atenção o repertório das espécies. para procurar o sinal sonoro Que cumpra a
função de reconhecimento específico. Anjos e Vielliard (1993) fizeram este trabalho com a Gralha-azul
Çyanocorax caeru/eus. chegando a conclusão de Que é o grito de contato social Que carrega a
informação de reconhecimento específico. Nos papagaios do gênero Amazona esta mesma função é
cumprida pelo grito de vôo (Vielliard 1994).

A identificação clara das homologias é indispensável para um uso mais amplo dos caráteres
bioacústicos em filogenia. Vimos Que limitando-se à comparação do canto entre espécies afins evita-se
este problema. mas restringe-se ao mesmo tempo a aplicação do conceito. Na verdade. o único Que
enfretou esta situação foi R. Prum (1994) Que usou o repertório completo dos piprídeos para propor
uma reavaliação filogenética da família; mesmo oue faltam dados para concluir. a tentativa mostrou-se
válida e instrutiva.

Exemplos i1ustrativos

Espécies politipicss

A pergunta mais evidente a ser submetida à avaliação bioacústica é saber se duas populações
pertencem ou não à mesma espécie. As grandes variações morfológicas exibidas pela plumagem das
aves criam numerosas dúvidas. oue podem ser resolvidas pela comparação direta dos cantos funcionais.
Todavia. a identificação desses cantos reouer o maior cuidado: a atribuição da função de
reconhecimento específico à vocalizações diferentes entre as populações fará crer Que pertencem a
espécies distintas. Por exemplo. foi sugerido Que o Arapaçu-verde Sittasomus griseicapi//us seja
desmembrado em pelo menos duas espécies: uma amazônica e a outra atlântica por causa dos cantos
totalmente diversos; na realidade. o canto. Que é raramente emitido e ocorre nas duas regiões. foi
erroneamente comparado com outra vocalização (Vielliard 1992).

Cuidado também deve ser tomado no caso do canto aprendido. Assim. o dialeto da população
nordestina do Bigodinho Sporophi/a /ineo/a difere tanto dos cantos de outras regiões. Que foi proposto
tratar-se de uma espécie críptica; experiências de "play-back cruzado" (ver Vielliard 1989b) mostraram
Que. na verdade. as diversas populações se reconhecem e se comportam como uma única espécie
(Vielliard 1987).

Tomadas as precauções necessáriaspara evitar os erros de interpretação mencionados. parece
relativamente fácil e comum identificar espécies politípicas na avifauna brasileira; mais difícil é convencer
os ornitólogos a mudar seus hábitos e aceitar suprimir espécies visualmente bem diferenciáveis. Por
E emplo. apesar do canto idêntico. as populações de coloração vermelha e as cinza do Tico-tico-rei
Coiyphosptngus cucu//atus continuam sendo tratadas como duas espécies distintas. mesmo depois de
:e sido descoberta uma área de contato secundário com hibridização total (ver Vielliard 1987). Outro
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caso é o do Pula-pula Basi/euterus cu/icivorus, cu]a raça geográfica hypolcucus continua sendo

considerada espécie distinta apesar dos argumentos não somente bioacústicos. mas também

morfológicos, biogeográficos e reprodutivos apresentados (Silva e Vielliard 1986, Silva 1991).

O mesmo raciocínio se aplica nos casos onde existe uma dúvida sobre a atribuição de uma

população, em geral isolada, a uma ou outra espécie. As precauções e os procedimentos são iguais; a

técnica de "play-back cruzado" é particularmente útil por criar uma situação de contato secundário,

cujo efeito não pode ser observado naturalmente. Por exemplo, Quando R. Ribon descobriu no Espírito

Santo um bacurau pequeno e escuro Que se parecia superficialmente com uma espécie amazônica, ele

recorreu à observação da reação ao play-back de várias gravações disponíveis: a voz indicou tratar-se

de uma raça geográfica bem distinta do Bacurauzinho-da-Caatinga Caprimulgus hirundinaceus, oue

chamou viel/iardi Ribon 1995.

Espécies crípticas

A situação inversa à anterior consiste em evidenciar espécies crípticas, ou seja reconhecer duas

ou mais unidades específicas distintas funcionalmente, onde todos os indivíduos eram confundidos

morfologicamente. Este caso é mais facilmente aceito, já oue aumenta o número de espécies. Todavia,
parece ser mais fácil concluir erroneamente, em particular no caso das espécies oue possuem vários
tipos de canto, como os Vireonidae (9 tipos em Cyclarhis gujanensis segundo Lima 1997). sem falar do

risco de mal interpretar os dialetos de espécies politipicas.
Espécies crípticas são provavelmente mais comuns do Que se pensa, mas não podem ser propostas

sem argumentos críticos. A análise genética molecular fornece provas fortes, mas as comparações

bioacústicas são freouenternente responsáveis pelas evidências iniciais. Obviamente, um par de espécies é

críptico enouanto não se descobre ouais são suas diferenças diagnósticas. Cada espécie desmembrada

deve apresentar características biogeográficas, ecológicas e comportamentais particulares e coerentes.

Portanto, sempre Que a análise bioacústica sugere a separação de uma espécie em duas, outros elementos

parece oue reforçam a argumentação se a proposta é correta. Foi o oue aconteceu, por exemplo, com a

descoberta de Que o Caburezinho C/aucidium minutissimum incluía a espécie críptica harcfyi Vielliard
(1989a): a análise rnorfornétrlca evidenciou um caráter diagnóstico, e a análise genética confirmou Que

pertecem, como verdadeiras espécies crípticas e não semi-espécies pouco diferenciadas, a duas linhagens

separadas. Este caso foi facilitado pelo fato do canto dessas aves noturnas ser muito estereotipado e

específico, mas foram necessários vários anos, inúmeras viagens a campo e múltiplas colaborações para

reunir toda a documentação reouerida para uma argumentação correta; o mais difícil não foi gravar e

coletar cantores de diversas localidades: eles têm o tamanho de um pardal. vivem na copa da floresta

tropical e só saem à noite, mas eles respondem agressivamente ao play-back!

Espécies emergentes

Até aoul incluimos implicitamente o pressuposto de oue o táxon avaliado pertencia claramente

ou não a determinada espécie. Mas não podemos esquecer de oue o processo evolutivo da especiação

é progressivo. De fato, entre os casos polêmicos de definição de limites específicos entre táxons.
somente uma parte corresponde às situações anteriores, onde faltava um critério funcional, oue a

análise bioacústica pode fornecer com relativa facilidade e segurança, para decidir a oual espécie,

eventualmente nova, o táxon em litígio pertence. Nos outros casos, nossa análise bioacústica irá
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""',,:...Id~u:. ••..•••.'UO.uo.J. -se realmente no meio de seu processo de diferenciação

,rra:a::xrK",O LaJo ômico a ser aplicado à situação deste tipo, a análise
?Z~d:a~~ent·,e essane por fornecer mais um elemento de apreciação sobre o

1i'éi:;.wOO-se o c:ano funcional, a comparação introduz um parâmetro Que participa do
e econhedmento específico. Considerando Quea especiação depende, entre outras
zímento de caráteres comportamentais segregando os parceiros sexuais, o canto tem

neste processo evolutivo. As aves fornecem um material de Qualidade para o estudo da
espedaçã . mas não é possível apresentar um panorama resumido da ouestão, já Q!.Iecada caso
pe~~. ado representa um aspecto pontual neste processo dinâmico. Para ilustrar este ponto do tema,

emos somente um exemplo encontrado em nossaspesoulsas.
Os picapauzinhos Picumnus cirratus e temminckii são táxons afins, com uma ligeira diferença

rfológica, uma distribuição parapátríca e uma biologia extremamente semelhante: foram encontrados
híbridos naturais na área de contato (Fig. 3). Neste caso, como em vários outros similares, o tratamento
ta; onômico vai e vem, conforme os autores, entre o agrupamento numa única espécie e a separação em
duas. Este tipo de polêmica é uma mera Questãode nomenclatura Quemascarao verdadeiro problema:
trata-se de duas populações Q!.Ie,por mais diferentes Queaparecem, se comportam como uma mesma
unidade específica, ou são semi-espécies, ou seja, espécies parentes tão próximos ainda Q!.Ieexibem
algumas interações? É justamente aí Quea análise bioacústica e o teste de resposta ao "play-back" dos
cantos podem trazer subsídios originais sobre o processo. No caso estudado, o canto dos dois táxons
(Rg. 2) apresenta uma estrutura física basicamente igual. sugerindo um ancestro comum imediato. Um
único parâmetro mostrou-se diferente: o número de notas por frases (e conseouenternente a duração
total da frase): para Que tal diferença possa ser usada como argumento para separar os dois táxons. ela
deve mostrar-se estatisticamente significativa. Na realidade, um parâmetro bioacústico será
funcionalmente discriminatório não somente se ele é significativamente diferente entre os dois táxons
considerados, mas se ela apresenta valores unlcuivocamente distintos. É o caso desses cantos: o de
lemminckii é praticamente o dobro do de cirratus, e isto é suficiente para discriminá-Ios apesar de
serem idênticos nas suas outras características (rítmo, freouêncla e timbre) ao ponto de ter confundido
os ornitólogos de campo até o momento. Experiências de "play-back cruzado" confirmaram a suspeita
de Queesses táxons mantém algum reconhecimento entre eles: isto justifica a distribuição parapátrica e
a existência de híbridos. Essesdados comprovariam a unicidade específica desses táxons. não fosse a
diferenciação de um parâmetro do canto. Justamente é este caráter Que indica e reforça a nossa
interpretação de Q!.Ieesses dois táxons estão num nível já irreversível do processo de especiação: este
único caráter bioacústico é suficiente para manter os indivíduos segregados até Q!.Ieoutras pressões
adaptatívas deixam cada táxon funcionalmente independente do outro.

Enouanto os táxons mantêm alguma interação entre si, apesar de ter desenvolvido pelo menos
um caráter discriminatório no estágio pré-zígótíco da reprodução, não se pode separá-los em unidades
específicas funcionalmente independentes. Estimando, todavia, Que esta situação deve logicamente
evoluir no sentido de ampliar as divergências, estima-se Que o produto final será a existência de duas
espécies. Portanto, chama-se os táxons neste nível avançado do processo de especiação "espécies
emergentes" .
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Figura I - Picumnus extlis (Aves. Picidae): representação sonográfica de uma frase do canto e distribuição
geográfica
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Complexos de espécies

Uma vez reconhecidas as unidades específicas funcionais, inclusive seus estágios intermediários,
pode-se pensar em atacar realmente os problemas de filogenia. O primeiro nível a ser pesouisado é o
dos grupos de espécies QUe apresentam claramente, na sistemática morfológica, um parentesco
próximo. Isto não presume QUeo grupo das espécies selecionadas seja comprovadamente monofilético:
na verdade, é este ponto Que precisa ser avaliado. Caso consigamos apresentar argumentos
convincentes a favor do monofiletismo de um determinado grupo de espécies, teremos então
caracterizado um "complexo de espécies".

Neste ponto estamos chegando a um nível de especulação mas avançado do QUe tudo Que
discutimos até agora. O pressuposto QUefundamenta esta análise é Quepadrões similares são derivados
de um padrão ancestral comum. Não existe e não espera-se comprovação direta deste axioma, mas
pode-se testar suas conseouências e confrontar suas conclusões com outros tipos de avaliações,
especialmente implicações biogeográficas e ecológicas. Tal abordagem de um problema ligado ao
fenômeno da evolução, Quenão pode ser replicado, somente pode apresentar conclusões consideradas
como "a melhor estimativa possível". É isto Quevamos procurar obter aplicando a análise de caráteres
bioacústicos à revisão filogenética de um grupo de espécies notoriamente bem definido
anatomicamente, mas insatisfatoriamente organizado na sistemática morfológica disponível. O exemplo
usado para expllcítar o presente tópico é baseado em alguns táxons de picapauzinhos do gênero
Pícumnus (família Pícldae) estudados por Copí e Vielliard (1990).

O gênero Picumnus é homogêneo morfologicamente, mas engloba numerosos táxons diferenciados
somente por seus padrões de coloração, impedindo sua classificação filogenética. Conseguimos reunir
gravações representativas de 7 de seus táxons QUe representam os únicos dados não morfológicos
disponíveis para uma tentativa de avaliação evolutiva deste grupo visivelmente problemático. Nessas
condições e presumindo-se Que o canto estereotipado seja realmente determinado geneticamente, só
precisavaobter gravações tecnicamente boas do canto. O problema é Queo canto, muito agudo, é emitido
de maneira imprevisível e não poderá ser analisado se não for gravado nas melhores condições. Por esta
razão, ninguém conseguiu gravação prestativa dos outros táxons além desses7 Queobtivemos no Brasil.
Portanto tivemos QUenos contentar com os resultados a seguir. Felizmente, apareceu muito claramente

padrão comum a 6 desses7 taxons: enouanto P. exí/ís (Fig. I) apresenta um canto assobiado formado
oor três notas moduladas, os outros táxons (Fig. 2) mostram um canto trinado composto por numerosas
- tas breves organizadas em séries contínuas mais (P. temmlnckil; ou menos (P. cirratus) longas:
eventualmente, esta estrutura básica simples é acrescidade uma organização temporal mais complexa em
P. p)'gmaeus (incluindo fu/vescens Que foi descrito, em basesmorfológkas. como espéciesdistinta), e de

modulação de freouêncla ao longo da frase nos dois tipos de canto de P. albosouamatus (incluindo
. er Queemite, ainda Queem proporções diferentes, essesmesmos dois tipos de canto, mas excluindo

oor enouanto P. minutissimus do Suriname por seu canto ser desconhecido). Essesdados permitiram
éefírur um "complexo" Pícumnus f!Ygmaeus, Queagrupa os taxons analizados menos extlis, e evidenciou

certa coerencia biogeográfica e ecológica deste grupo: são espécies não florestais com distribuição
essendalrnente alopátrica no Brasil Central. enouanto o taxon excluido deste complexo é florestal e

temente de origem amazônica (Fig. 3).
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Figuras 2. - Representação sonográfica de uma frase do canto de: Picumnus temminckii (no alto), P. cirratus (no
meio, à esquerda). P. pygmaeus (no meio. à direita) e P. slbosoosmstus (2 tipos de canto. em baixo).
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Picumnus pygmaeus complex
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3. - Tratamento taxonômico e distribuição geográfica do complexo Pícumnus pygmaeus.
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Conclusões

As aves constituem um material privilegiado de pesouísa. por ser a classe animal certamente

melhor documentada. As extensas coleções museológicas permitiram estabelecer há mais de um século

uma ampla catalogação descritiva e uma classificação rigorosa dos táxons. Assim produziu-se uma

sistemática anátomo-morfológlca, sobre a Qual construiu-se a etologia comparativa já no início deste

século, e oue serve hoje de base ideal para análises filogenéticas.

A bioacústica fornece uma ferramenta nova para as atuais tentativas de incorporação de caráteres

comportamentais, junto com dados da genética molecular, às reavaliações da filogenia de aves. Como

outros caráteres, o uso dos parârnetros sonoros depende em primeiro lugar de uma base de dados

extensa e fiel. Este papel é ocupado pelos arouivos sonoros ou coleções de registros de sons

devidamente documentados (ver Kettle e Vielliard 1991, Kroodsma et aI. 1996). Esses arouivos tem

um papel extremamente importante para assegurar o registro correto, a conservação adeouada e a

divulgação possível dos sons da Natureza. O advento da tecnologia do CO facilitou o acesso a

documentos sonoros de referência científica, como os publicados sobre as aves brasileiras (Vielliard

1995b, 1995c, 1996a).

Talvez não seja aouí o lugar adeouado para os comentários a seguir, mas tais recomendações

mostraram-se ser nunca superflúas. Em primeiro lugar, desejo enfatizar a constatação de oue a

oualidade técnica de um registro é uma condição preliminar sempre útil e às vezes indispensável para

uma análise conclusiva: ao contrário do oue se pensa, não é uma ouestâo de recursos técnicos, mas sim

de emprego adeouado dos aparelhos, Que aliás estão entre os mais comunemente usados: a grande

maioria dos defeitos de gravação e de análise sonográfica são devidos a erros operacionais (ver Vielliard

1993a,1993b).

Tem-se hoje um entendimento bastante claro dos processos de comunicação sonora, o Que

permite definir as premissas nas ouals baseia-se o uso dos caráteres bioacústicos em filogenia. As

regras de aplicação são muito restritivas: os caráteres devem ser cuidadosamente definidos para evitar

comparações ilegítimas, e os táxons escolhidos devem formar grupos infra-genéricos bem

documentados. Na prática, isto significa Que as avaliações se reduzem essencialmente à comparação de

parârnetros do canto entre populações ou espécies parentes.

Atualmente, alguns esforços estão sendo feitos no sentido de ouantíficar e ampliar o uso dos

caráteres bioacústicos. Reconhecendo com maior segurança as homologias e sinapomorfias, e

atribuindo um peso relativo para cada tipo de parârnetro. pode-se imaginar Que os caráteres

bioacústicos sejam futuramente usados numa escala taxonômica maior e segundo métodos numéricos

de classificações filogenéticas.

Abstract: The use of bioacoustic characters for phylogenetic evaluations in birds. -
Historlcally, Bioacoustics, even as a recent research fleld, passed through various phases,
always trying to participate in the continuous development of birds phylogeny. Today, the
theoretical basis of animal communication are strongly established, allowing to postulate the
reouíred premises to the use of bioacoustical characters. In the first place. it is necessary to
ídentíly, within the specific sound repertoíre. which signal carries the function of specflc
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recognition (or "functional song"), and to determine its ontogenesis.lt is still necessary to
look at possible adaptive features of the sound signal, depending to environmental
propagation properties, and to confirm homologies between sounds of complex repertoires.
P~logenetic evaluations based, essenüally but never exclusívely, on bioacoustic characters
are valid and effective at the species levei: it showed to be possible to determine the specíflc
afflnlty of some isolated populations, to lump undetermined taxa into a single species, to
split other taxa into pairs of cryptic species, and to define emerging species. If data permit,
it is possible to characterise monophyletic species "complex" and even suggest new
phylogenies at the farnlly leveI.
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BEHAVIORAL CHARACTERS IN PHYLOGENY
RECONSTRUCTION

Mário C. C. de Pinna'
Depto. de Zoa/agia - USP

Hipóteses filogenéticas são a base para a compreensão dos atributos biológicos de um
modo geral. e o comportamento não é exceção. Expressando-se características
comportamentais como caracteres, é possível delinear a trajetória de sua evolução da
mesma forma como com ouaísouer outros caracteres. Como dados primários para
reconstrução filogenética, caracteres etológicos parecem ser indicadores tão confiáveis
como oualouer outra classe de caracteres. A despeito de alguns problemas práticos em
casos particulares, as idéias de homologia e sinapomorfia são basicamente as mesmas em
caracteres comportamentais, morfológicos e moleculares. Estudos empíricos também têm
demonstrado Que o nível de homoplasia em caracteres comportamentais não é
significativamente maior Que em outras categorias de caracteres. Critérios usados para
postular homologia primária em morfologia, como posição, similaridade especial e conexão
por intermediários, podem ser aplicados a características comportamentais. A etapa de
homologia secundária também não apresenta nenhum problema particular para com
caracteres etológicos. A exclusão de caracteres comportamentais de uma matriz de dados
sob alegação de circularidade é um procedimento errôneo sob vários aspectos teóricos e
técnicos. Tal prática pode obliterar ou adulterar hipóteses de relações de parentesco por
nenhuma razão justificável. e deve ser evitada. A possibilidade de circularidade não é
realista, e caracteres não devem ser excluídos a priori de uma análise filogenética.

T he advent of phylogenetic systematics, ar c1adistics, in the late 1960's was one of the most
important events in the development of evolutionary biology this century. The availability of an

objective and self-consistent methodology to infer phylogenetic relationships provided new perspectives
of research to various biological disciplines. Phylogenetic hypotheses, expressed in the form of
branching diagrams called c1adograms, provide a temporal framework which determines the levei of
generality of biological traits of any sort. The temporal frame provided by c1adograms permits the
interpretation of biological phenomena in the historical dimension of evolution. Although the
importance of evolutionary inference in biology has been wide!y accepted for over a century. it was on!y
with the advent of phylogenetic systematics in the rnid- 1960's that an objectíve method for
reconstructing phylogenetic patterns was devised. Cladistics has developed immense!y since its original
inception by Hennig (1950. 1966. 1968). and today comprises a vast array of methods to infer and
evaluate hypotheses of phylogenetic relationships. There are now several textbooks on phylogenetic
principies and methods. which provi de readíly available sources for students and professionals (e.g ..
Eldgredge & Cracraft, 1980: Wiley. 1981: Nelson & Platnick. 1981: Schoch, 1986: Rieppel, 1988:
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r;ais de Elo/agia, /5'5'7. /5: p. /05'- /24.



Mário C. C. de Pinna

SwofTord & Olsen, 1990: Wiley et al., 1991: Forey et aI., 1992: Minelli, 1993: Quicke, 1993:
Amorin, 1994}.

Two subdisciplines have been partícularly etTicient in integrating with the cladistic paradigm:
ecology and behavior. Historical ecology, heavlly dependent upon branching diagrams expressing
relationships, has developed intensively during the past 10years, and is now a major area of research
(e.g., Wanntorp et al., 1990: Brooks & McLennan, 1991: Eggleton & Vane-Wright, 1994). Behavioral
biology also benefits great!y from the application of phylogenetic hypotheses (Martlns, 1996: Braude.
1997). There is general agreement that the understanding of the evolution of behavioral patterns can
only be accomplished by resort to a phylogenetic scheme, which allows an estimate of the relative
generali~ of behavioral traits. The close interaction between behavior and phylogeny stems from the
understanding that observable behavioral characteristics evolve in much the same way as other kinds of
characters, an idea that can be traced back at least as far as Darwín's Origino The same view was
reiterated several times along the development of ethology and systematics (e.g., Whitman, 1899:
Heinroth, 191 I: Tinbergen, 1959), and is still current today. There is. then, g,eneral agreement that
behavioral characteristics follow the same general evolutionary principies as other characters. and that
they can be understood along the same principies and methodologies. Accordingly. few would dispute
today that the evolution of behavioral traits must be understood according to a branching diagram
expressing phylogenetic relationships. One can go as far as to state that investigating behavioral
evolution is meaningless unless there is a phylogenetic scheme for the organisms under study. The same
statement is also true for any kind of character.

Although the importance of phylogenetic schemes for the study of behavior is widely recognized,
the use of behavioral characteristics as primary data in systematics is still somewhat of a controversial
issue. According to a recent estimate by Sanderson et aI. (1993), less than 4% of published phylogenies
relied on characters derived from behavior. A slight!y larger yet also small number was recently
estimated by Proctor (1996). It is evident that ethological characters are rarely used in phylogeny
reconstruction, but the reasons for that are not yet clear (seebelow).

This paper provides an overview of some of the most important issues related to the interaction
between behavior and phylogeny, from a viewpoint of the cladistic paradigm of phylogeny
reconstruction.

lhe importance of phylogenetic hypotheses for understanding the evolution of behavior

Hypotheses formulated within the phylogenetic paradigm are fundamental to the understanding
of any kind of biological phenomena, ranging from geographical distribution to DNA seouences. Only
by means of a hierarchical structure it is possible to estimate the temporal order of transformation
among homologues. Systematic patterns are, and have alwaysbeen, the fundamental ordering system in
biology (Rleppel, 1988). The levei of generali~ of groups and characters is a direct reflection of their
relative position in time. Behavioral patterns are no exception. As with ali other biological attributes,
their evolution can be traced directly on a branching diagram expressing relationships among terminal
entites representing organisms (or life cycles). For simple cases, the mapping of behavioral traits in the
tree is sutTicient to test their evolution. For more complex cases, it is necessary to resort to specific
optimization and associative procedures. That is done by treating each condition as a character state
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and then determining the state present in the internal nodes. That. of course, reouires that specific
behavioral traits can be objectívely described and expressed as discrete character states.

There are numerous published exarnples. in various animal groups. of how systematic patterns
can guide ideas about the evolution of behavioral traits. Some cases are ouíte simple, and show how
strong!y evolutionary inference depends upon phylogenetic schemes. The New World bat farnlly
Phyllostomidae includes several nectar-eating species. Nectivory in bats is clearly a well-defined
behavioral trait. However, it has been proposed that it evolved independently more than once in
phyllostomids. and that New World nectar-eating bats formed a po!yphyletic group. That assumption
was reflected in the c1assification of the farnily, which placed nectar-eating bats in three separate
subfamilies. Glossophagínae. Phyllonycterinae and Brachyphyllinae. Other authors considered that the
nectar-eating phyllostomids formed a monophyletíc group and included them ali in a single subfamíly (or
tribe). as an expanded Glossophaginae. The controversy has obvious conseouences for an inference
about the evolution of nectar-feeding in bats. In one case it originated only once in phyllostomids. in
another it was a recurrent event in the history of the famíly. To resolve the íssue. Gimenez et aI. (1996)
made an analysís comprising prevlously available evidence from hyoid musculature plus some new data.
rnaínly from tongue morphology. Their results. which show a high degree of character congruence.
strong!y support that nectar-eating phyllostomids form a monophyletic group. If nectivory is treated as a
character (with two states. present versus absent) and parsimonious!y plotted on the tree. then it
evolved only once in the farnlly. A single orígín of the nectivorous condition is suffícient to explain its
presence in the group. A corollary of that can be considered a homologous behavior in the group (see
be!ow).

A more encompassing treatment of the evolution of feeding behavior of bats has been presented
by Ferrarezzi & Gimenez (1996). The great diverslty of feeding habits displayed by chiropterans
(insectivory. piscivory. carnivory. sanguivory. frugivory. nectarivory. folívory, omnivory) gave rise to a
historical controversy about the primitive condition for the order. Traditional!y. insectivory has been
considered the primitive feeding habit of bats, a view stemming from the eoually traditional belief that
Insectivora was the ancestral stock from which ali other mammal orders arose índependently. The fact
the most bat specíes are insectivores also contributed to that idea. However. Ferrarezzi & Gimenez
showed that the primitive feeding habit for chiropterans is most líkely herbivory or perhaps omnivory.
but not insectivory. Their proposal relies on the current!y accepted rnonophyly and intrarrelationships of
the Archonta. a mammalian grandorder including Scandentia. Primates. Dermoptera and Chiroptera.
Ferrarezzi & Gimenez concluded that insectivory was a more recent specialization of one subgroup of
bats only (Microchiroptera). The authors extended their analysís into various bat subgroups. whose
phylogeny is relatlvely well-known. and obtained a c1ear picture for the evolution of various feeding
habits in the order. Piscivory evolved from a strict insectivorous diet. and sanguivory from a
predominant!y insectivorous habit. Nectarivory. in turno evolved twice (once in megachiropteran
1acroglossinae and once in microchiropteran Phyllostomidae. Glossophaginae). but in both cases from
predominant frugivory.

Eusocial behavior in insects is one of the most intriguing phenomena in evolutíonary biology. and
as considered by Darwin as a special difficulty to his theory of evolution. Eusociality is partícularly
- kuous and diverse in wasps and bees (Hyrnenoptera. Apoídea), where it seems to have evolved

edly. The group is therefore a partlcularly rich grounds for the study of the evolution of eusocíalíty.
ding!y has received much attention in recent years. A wídely known mode! exists for the origin of
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eusocíalíty in the famíly Vespídae, called the "po!ygynous famíly" hypothesis (West-Eberhard. 1978). The
hypothesis postulates that eusocíalíty in vespids was attained by a series of intermediate stages. each
exemplified by actual hymenopteran species. The series starts with a solitary condition. in which a female
makes a cell, oviposits. supplies the cell with food. seals and abandons it. The second stage is called the
"casteless po!ygynous farnily group". in which the nest is shared by closely related females. Differences in
reproductive success among females leads to the third stage. the "caste-containing group". in which there
is partial reproductive division of labor and some females lay more eggs and forage less than others. At this
stage ali females still eventually I~ eggs. and worker behavior is facultative. With the increase in
reproductive and social dominance. the eusocial (or high!y social) fourth stage is reached. where there is a
true sterile worker caste ....West-Eberhard also proposed transitions among the various states of eusociality
("Iong-term monogyny". "short-terrn monogyny". "Iong-term po!ygyny"and "short-terrn po!ygyny") among
themselves and with the "caste-containing group".

s

Figure 1.- Cladogram of subfamilies of Vespidae (from Carpenter. 1989). States plotted are: 5- solítary; E-
eusocial. The black bar represents the transition between the two states. parsimoníoously hypothesized
to have occurred in the exclusive common ancestor of Stenogastrinae. Polistinae and Vespinae.

In order to test the po!ygynous farnily hypothesis. Carpenter (1989) examined phylogenies for
various subgroups of Vespídae, and checked the degree of agreement between the seouence of stages
postulated in the model and the branching patterns of the dadograms. Each stage in the model was
defined as a suite of character states such as nest sharing. division of labor and number of oueens.
These characters were then separately optimized on the dadograms and the states in the internal nodes
determined. Agreement between the resulting pattern and the combination of states predicted by the
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ees corroborates the model. Disagreement is evidence against the model. Carpenter
me rudimentary caste-containing group is indeed a critical step in the origin of
:asps. The c1adogram for vespld subfamilies (Fig. I) shows that the three basal

sj::fA=:!=s. :::~ aragiinae, Masarinae and Eumeninae are solltary, the first stage in West-Eberhard's
rating that as the primitive condition for the famíly. Ali members of the Polistinae and

";'~iP=~ zre eusocial, the fourth stage, indicating that this is the condition observed in their exclusive
estor. The key group to understand the transition between the first and fourth stages is

5 enogastrinae, the phylogeny of which is shown in Fig. 2. If the basal behavior of that
. one of the two intermediate stages, then that stage is phylogenetical!y intermediate, and

ca~::xxates the model. Ali stenogastrines have rnultíple-adult colonies at least at some point in the
_ e. Therefore, nest-sharing is optimized as the primitive condition for the subfamíly. The

~'@(:!lGn', 'e division of labor is more complex, with Liostenogaster and Parischnogaster showing
~ . 'e dominance (with some individuais monopolizing oviposition). and Stenogaster and

=~~gast~e:::.'..rshowing temporary division of labor (new!y-emerged females assisting in brood care, but
~. having the opportunlty to reproduce). The states for this trait in Anischnogaster and
nogaster are currently unknown, and therefore scored as missing (''7''). The optimization of the

íea ures on the c1adogramreveals that nest-sharing with temporary division of labor is the ancestral
ination of states for the Stenogastrinae. This corresponds to the caste-containing group of West-
rd. which is then corroborated as the condition ancestral to the entire social wasp c1ade. In
fashion, Carpenter (1989) tested several other stages in the po!ygynous famíly hypothesis,

oborating some and refuting others on the basis of character transitions inferred from phylogenetic
. nships.
As a final example, a group with which I have direct experience, the catfish farnily
omycteridae, one of the most diverse and peculiar of ali neotropical freshwater fishes. They
rise the famous hematophagous candirus of the subfamíly Vandelliinae, which drink blood from the
of other fish. They also include scale- and mucus-eating species of the subfamíly Stegophilinae.

ost trichomycterids, however, are free-Iiving predators of small aouatlc and alloctonous invertebrates.
íons of trichomycterid phylogeny are relatívely well-known, as is its relationship to other catfísh

- ilies (Baskin, 1973: Schaefer & Lauder, 1986: de Pinna, 1992). Because the farnlly includes so
J' conspicuous behavioral/ecological specializations, it provides a particularly rich subject for studies
the evolution of such traits. Although detailed studies on trichomycterid behavior are yet to be
de, some simple cases provi de good examples of how even somewhat fragmentary information can

oe meaningful!y interpreted in a phylogenetic framework.
Some trichomycterids display a peculiar continuous-swimming mode, perrnanently moving either

-- the water column or along the bottom, day and night. Others have a more catfish-llke way of Iife,
s:>ending much of their time hiding motionless, and swimming only when in search of food ar due to
some other specific factor. At first sight, it seems that the continuous-swimming mode is certainly
eríved relative to the "normal" motionless pattern, more widespread among other catfishes. The
ollary is that the former evolved from the latter. However, the picture changes once one looks at

ichomycteríd phylogeny. The subfarníly Copionodontinae is the sister group to the remainder of the
=--mi!y, while the genus Trichogenes is the next sister group up the c1adogram (de Pinna, 1992). Both
copionodontines and Trichogenes have a continuous-swimming behavior, also observed so far in

delliines, stegophilines and tridentines for which there is data available. Because the basal

::
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Trichogenes and Copionodontinae, plus representatives of a number of other subfarnilies. display the
continuous-swimming mode, we conc!ude that the motionless state is a specíalízatíon of the c!ades that
do not have continuous motion. These are the subfarnilies Trichomycterinae, Sarcoglanidinae and
Glanapteryginae. Thus, the correct interpretation of the evolution of the swimming mode in
trichomycterids is that continuous swimming is a specialization of the whole family, with some c!ades
having secondaríly evolved a non-continuous mode (Fig. 3). The corollary is that the non-continuous
swimming behavior of e.g. Trichomycterinae is not homologous to that observed in non-trichomycterid
catfish outgroups. This understanding of the evolution of the behavioral character is only possible
because we have the hypothesis that Trichogenes and copionodontines are basal re!ative to other
trichomycterids. In the absence of that information, the interpretation of the evolution of the character
would be the opposite, because the non-continuous swimming mode is similar to that in more distant
catfish outgroups and might be rnistakenly interpreted as the primitive condition.

N,T N, ?

N, ?

N,T

N,T

Figure2.- Cladogramof generaof Stenogastrinae.Statesplotted are:N- nestsharing;T- temporaryreproductive
division of labor; 0- dominancehierarchies;7- unknown.Modified fromCarpenter. 1989.

The cases above are examples of how important phylogenetic hypotheses are to correctly
interpret behavioral patterns. Such considerations are obvíously not restricted to behavioral characters,
but rather to any category of character. The hlstorlcal/evoíutlonary understanding of biological attributes
is dírectly dependent upon a scheme of relationships. The same case made for behavioral attributes
might [ust as well be rnade to morphological, molecular, ecological. adaptational and geographical
hypotheses.
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c

c
c

c

_ - _- Cladagram of relatianships amang subfamilies of T richamycteridae. States are: C- constant swimming
::xxIe: 1- intermitent swimming: ?- unknown. Modified from Baskin (1973). de Pinna (1992) and Costa
Bockmann (1993).

:~~,'ualcharacters and homology

- systematlcs. a character is a statement af generaliry invalving a hypathesis af patential

t::.z:S~;-;at-ion between twa ar more hamalagaus character-states. A. character-state is an attribute

~:t:!se;;.~- the arganism. In arder to be infarmative. a character must camprise at least twa states. so

ins cornparatívely infarmative variatian.

-- idea af hamalagy is the mast impartant in camparative bialagy. and is closely linked to the

: character. The meaning and theoretical ramificatians af the natian af hamalagy in the

F;~~..c~ paradigm has been discussed in a number of papers (e.g .. Pattersan. 1982; de Pinna .

. 1994). The canceptual ouestions related to the idea af hamalagy will nat be dealt with

present discussian. the impartant paint is the distinctian between primary and secondary

e Pinna. 1991). Briefly. primary hamalagy is the recagnitian af topographícally eouívalent
different taxa and the expectatíon that these similarities reflect some general underlylnj;

~:er.ltJvJ" primary hamalagy has been faund aut to comprise twa different steps (Brower &

1996). called tapagraphical identity and character state identity. Tapagraphical identlty is

o::o..~~'jllCnt af units af comparlson, ar the descriptian of characters that fulfill the criterian of

ce af rei ative pasitian. Character state identity, in turno is the assignment of specific

::::C::;Gt~ S<ZeS to individual terminais. as identical units of camparisan. One can understand the

een the twa steps of primary hamalagy as the building up af a character rnatrix.
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Topographical ídentlty corresponds to the Iining up the columns of the rnatrix, while character state
identíty corresponds to filling in the individual cells.

Secondary homology, in turn, is a direct corollary of c1adisticanalysísand character optimization.
After a phylogenetic hypothesis has been reached, individual characters can be checked as to their fit
into the particular hierarchy determined by the c1adogram.The initial conjecture of primary homology is
either corroborated or refuted to various degrees in the process of phylogenetic analysís. The final
result (i.e., phylogenetic hypothesis) includes statements of secondary homology, which may be identical
to the corresponding primary ones, or differ from them to various degrees (in case there is homoplasy).
The relations between primary (with its subdivisions) and secondary homology is shown in Fig. 4.

Topo graphical identity
I
t

Character state identity

I
I Optimization

t(. - --- -- ._-_._------- --)
l Secondary homology j

E
--------.__.--.\

Primary homology!
_______ .. ..-J

Figure 4.- Relations between the stages of homology proposition. From de Pinna (1991) and Brower &
Schawaroch (1996).

Behavioral characters, as a c1assof data, are themselves difficult to define. The cornrnon-sense
definition is that behavior is muscular actlvlty involving movement (or lack of movement, as in "freezing"
reactions) of part or the whole of an animal. as well as the results of such movements (De Queiroz &

Winberger, 1993: Proctor, 1996). Obviously, such definition is vague, of Iimited empirical content, and
allows for plenty of grey zones. Still, most actual cases are far removed from those borderlines, and
leave Iittle doubt as to their oualifícation as behavioral characters. Common behavioral characters
include phenomena such as mode of locomotion, dlet. habitat choice, vocalization, stress reactions,
courtship dísplay, nest construction, tunnel construction, spider webs, e1ectric-organ discharges, and
countless other examples.

The most critical problems in the use of behavioral characters for phylogeny reconstruction are
related to the primary homology phase of character analysis. in particular with the topographical identity
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[-:-:-VV',nc;: because the idea of topographical ídentity is historically linked to the tradition of
oJogy. Although the term today is understood as a loglcal relatíon. rather than a

e articular procedures employed to detect topographical relationships still rely heavlly
!}'sical relations. Behaviors. for obvious reasons. cannot be dellmlted according to the

. arameters. Behavioral patterns reoulre descriptions capable of encompassing their
ical nature. and are descrlptívely more difficult to delímít (Wenzel. 1992). Due to

\!".&..:;:::e:siCe:"lCe(Atz. 1970). behavioral characteristics cannot be preserved as specimens or tissue
g::;:if:s - - -__ re reference. Ethological descriptions are unavcidably more complex than those based

'or molecular data. In splte of these difflcultles. it has been accepted for a long time that
ology does apply to behavior (Lorenz. 1935; Emerson. 1938; Hubbs, 1944; Rernane.
ds (1958) and Wickler. (1961) clearly state that for two behaviors displayed by two
homologous. they must be present as a single behavior in a common ancestor. These
.ere made before modern cladistic methods. but they need only slíght modification to fit

enetic criteria of secondary homology. Two behaviors can be considered secondarily
b.:!::ti~::"'JS' in a cladogram they are both accounted for by the same transition of their untransformed

. -alent (= prlmary homologue).
- eria for recognizing primary homologues in morphology were determined by Remane
evíated formo also 196 I). the most extensive treatment of the subject available to date.

~..,.~p>_.s - : classlcal three criteria for determining homology are: 1- criterion of position; 2- criterion
"" it)'; and 3- criterion of constancy or continuity. Atz (1970) and Wenzel (1992) discussed

_ - -rese criteria in detail, as to their relation to behavior. Atz concluded that only the second of
~-oL.._-=_·S - eria could be reasonably applíed to behavioral characters. and that the idea of homology

- _ _ Iimited when applied to behavioral characteristics. Wenzel. however. found ethological
~L-;;te::sfor ali three crlteria, which are described separately below. The eouivalence in position in

is literal. referring to the actual physical/topographical relationshlp among parts of an
ardine. 1970). In behavior, the simllarlty in position refers to the position of a certain
-;e to a seouence of other behaviors. For exarnple, Baerends (1958) considered a certain

cc~;:e;~~in Tilapia as homologous in ali compared species because it always occurs at the same
- ~ courtship display. The criterion was important in this case because the tail movements were
,~, __•."__among the various specíes. and the fact that it always occurred at the same stage of a
_ -- - ral complex was an independent line of evidence for homology. An eouívalent in
_ ould be a variously-shaped bone which is always in the same position in the skull, relative

n-"c-•..-Y.-:~'" banes.
- erion of special oualíty. in its morphological appllcatlon. states that two homologous

- Id reveal sirnilaritles at severallevels of observation. such as internal structure. histology.
etc. In other words. the homologous status of two or more structure should be evident at
r description. In behavior. special ouality is often expressed as cornplexíty. The more
behavioral patterns are. the more likely they wil] be homologous. Wenzel (1992)
motivational factors and functional correlations should be included under the broad

z: soeoal oualíty. The criterion of connection by intermediates. or continulty, means that two
""",,-r--,.,......c;: are high!y dissimilar in distant organisms may be connected by one or a series of
2=::::rC~: - es shown by other organisms. The dlsslrnllar conditions are linked by a stepwise series
~ét;:if_::'~- re similar forms, which show that the extreme morphological states are homologous. In
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case the intermediate conditions did not exlst, it would be difficult or impossible to propose homology
between the more extreme conditions. The continuity criterion applies rather directly to ethological
characters, when two or more highly distinctive behaviors are linked by a less modified version of the
sarne behavior in a related taxon. Tinbergen (1940) and Daan]e (195 I) utilized intermediate forms to
connect movements of preening and feeding with highly elaborated territorial and mating rituais in birds.

In sum, the criteria and tests of homology commonly utilized for morphological and molecular
characters do apply with only minor modifications to behavloral tralts.

Rellabllíty of behavioral characters for phylogeny

It has long been recognized that any category of comparatíve biological information can
potentially be phylogenetically informative. Evolution can act on any part of the observable traits
associated with an organismo Despite that, the history of systematics reveals a strong tendency to utilize
morphological and molecular data as a basis to propose hypotheses of relationships. That bías
continues to the present, and the reasons for it are mostly of a practical nature.

Much of the literature on behavioral systematics c1aims that there is a generalized belief that
behavioral characteristics are too labile, or prone to hornoplasy, to be considered as reliable indicators
of evolutionary history (e.g. De Queiroz & Wimberger, 1993). That would result in a mistrust of
behavíoral characters which in turn would lead to their underutilization in formulating phylogenetic
hypotheses. Proctor (1996) suggested that the alleged prejudíce is an artifact. That author organized a
ouestionnalre where systematists were asked their reasons for not using particular categories of
characters. The most common reasons given for not using behavíoral characters were that they were
unavailable or that obtaining them would be too expensive or time-consuming. Very few responded that
the reason for not using behavíoral characteristics was they were not reliable phylogenetically. Thus, it
seems that there is no a priori prejudice against the use of behavioral characters as
phylogenetically-informative data on the part of systematists. Or of conternporary systematists anyway. It
is plausible that past generations of researchers had indeed a prejudice against behavíoral characters,
which determined their obliteration as taxonomically useful data. That tradition may simply have
extended to the present by a facto r similar to paradigmatic lnertia. a common phenomenon in the
history of science (Kuhn, 1962).

In order to assess whether or not behavioral characters displayed more phylogenetic "noise" than
other categories of characters, De Queiroz & Winberger (1993) conducted a study on the levels of
homoplasy present in various phylogenetically-analyzed data sets. The study was made in the style of
another previous work on homoplasy (Sanderson & Donoghue, 1989), but with emphasis on behavioral
characters. De Queiroz & Winberger took their sample data sets from the literature, and included
several dífferent animal groups, although ali from vertebrates and arthropods. The levei of homoplasy
was estimated by means of the consistency index (CI, created by Kluge & Farris, 1969), which has the
vaule of 1.0 when there is no homoplasy and gets increasingly closer to zero as homoplasy increases.

The results by De Queiroz & Winberger agree with previous ones on srnaller data sets
(McLennan et al.. 1988, on gasterosteid flshes: Prum, 1990, on manakin birds). and concluded that
homoplasy is no more prevalent in behavlor than it is in morphology. Mean Cl's for morphological and
behavioral characters within data sets, as well as overall Cl's among purely morphological and purely
behavioral data sets showed no stastistically significant difference between the two types of characters.
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.:a::::.:c;;;m·on with the results by Wyss et aI. (1987) and Sanderson & Donoghue (1989), which
significant difference in the levels of homolasy for morphological and molecular data, the

_. De Queiroz & Winberger further support that preconceived ideas about the superlorlty of
- ca egories of characters over others is not supported empirical!y.
5 ould behavioral characters be used to build cladograms which will in turn be used to interpret

1jci~·ior.aJevolution?
There is some controversy about whether ar not to include characters of a certain category when

ce . -ative hypothesis will be used to interpret the evolution of that category of characters. This has
led circularity problem (De Queiroz & Wimberger, 1993). Some authors claim that in arder to

_ - e evolution of a certain class of character on the basis of a cladogram, then the data matrix used
ruct the cladogram should exclude characters pertaining to that class. The characters are

ed so that they do not interfere with the process of tree-building. The excluded characters are
__ ,,<:>uent!ysuperimposed on the cladogram to have their evolution traced. The reason for that, so the

ent goes, is that the inclusion of those characters in the matrix would bring along assumptions
the evolution of those very same characters. The assumptions creep in the form of character
o that might bias the final hypothesis toward the very same initial assumptions. That way, the

_ eenetic hypothesis would not be an independent assessment of character evolution.
The reasoning above seems to be ouíte widespread ( e.g., Coddington, 1988: Mckey, 1991:

:::"001.5 & McLennan, 1991: Vane-Wright et al.. 1992), but several arguments can be raised against it.
e arguments pertain to two categories: theoretical. and technical. On theoretical grounds, the levei of

_ curacy of a phylogenetic hypothesis is a direct function of the taxa and characters included in the
_-sís. The best estimate of the relationships among a set of terminais is based on the largest possible

"" of available evidence. The exclusion of valid evidence may obliterate phylogenetic signal and obscure
dadistic pattern. This discussion is part of the total-evídence argument, extensive!y discussed in the
ure (Kluge, 1989: Chavarría & Carpenter, 1994) and at least once explicitly in the context of
larity on evolutionary scenarios (Deleporte, 1993). Interesting!y, some advocates of the total
ence approach (e.g., Vane-Wright et aI., 1992) subscribe to the circularity argument, despite the
tradiction.
Additionally, there are several technical arguments against exclusion of characters because of

ger of circularity. The first relates to the nature of "bias" that character coding can alleged!y include
an analysis. It seems that the potential bias involved in character coding has been vastly overrated.
ider a two-state character (states O and I) and four taxa (A, B, C, D). Now let taxa A and B have
e O and C and D have state I. The coding is as simple as it can get: two terminais have one state
two terminais have another. This is barely beyond the factual levei of mere observation. The

- Ucation of that coding on a tree is also very direct: A and B are at one side of an unrooted network,
that C and Dare at another side. The single character considered implies a partition in the

:erminals, two terminais are at one end and two at another. This is ali that the two-state character, by
~If. implies on the hypothesis, a separation of terminais with different states. There is no reason to
nsider that as an overwhelming bias introduced in an otherwise fair analysís. Ali the character is saying

.s at two terminais have one state and two others have a different state. At this point, the coding is not
'en telling which state gave rise to which. The exclusion of a character such as that from an ana!ysis
uld imp!y that the observation that A and B have state O and C and D have state I is not trustworthy.
n in fact this is practical!y an observation, rather than a hypothesis. If there is an assumption behind
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the coding of a character, it is the assumption that state O and state 1 together form a character, i.e.,
that they are transformable into one another. This assumption, however, precedes any form of analysls.
and is established at the stage of "topographical identlty" in primary homology decisions. The initial
assumptions of transformations determined during topographical ídentíty considerations are never
subseouently tested anaiytically. Excluding characters from the data set will do nothing to test the
connections established at that phase. The reasoning above holds also for multistate characters. Their
implications for the adjacency of terminais in the unrooted tree may be more wide-ranging, depending
on their ordering and number of states. However, if the ordering is guided by slrnilarity, ontogenetic
seouence or another independent criterion of connectivity (and not on some preexisting model about
the evolution of the character), then excluding them from the analysis is no more [ustifíed than for two-
state characters.

Another element that might be considered as "bias" in the analysís is polarity. Indeed, polarity
implies a direction of transformation between the states of a character. Because the direction of
transition is the most important element in understanding the evolution of a trait, the prior assumption
about polaríty may indeed be something to be avoided in order to test a hypothesis of transformation.
However, it is well understood today that parsimony analysísproceeds with no a priori knowledge about
polarity. The classical Hennigian procedure of determining character-state polarity prior to analysis is no
longer followed in mainstream phylogenetíc analysls. Parsimony ca\culations are carried out undirected,
and the final result is an unrooted tree or network. It is only after the unrooted result is obtained that
the root is established. simultaneously directing the tree and establishing a polarity for ali characters.
The relationship between rooting and polarity determination is now relatively well-understood both for
outgroup (Nixon & Carpenter, 1993) and ontogenetic (de Pinna, 1994) methods.

The possibility of preconceived notions about polarity biasing the interpretation of the evolution
of a character is therefore remote, because pre-parsimony polarity assessment is not necessary in
phylogenetic analysis. Determination of the rooting site depends on other considerations about the
ingroup/outgroup interface or transitions observed in life-cycles. and not on prior polarity assessments
for individual characters. Thus, as far as polarity is concerned, there is no reason to exclude characters
based on the posslbillty that their hypothesized polarity will influence the final result.

Finally. it is commonplace in phylogenetic studies of ali groups of organisms (and with various
kinds of characters) that character evolution be traced on the hypothesized cladogram. That constitutes
the wldely used and accepted procedure of optimization. The very same characters used to build the
data rnatrix are subsecuently plotted on the cladogram derived from them. Ali inferences about
convergence, reversals (or lack thereof) and their corollaries are based on such optimizations. Stlll,
there is no claim that the evolution of characters thus traced is invalid because of circularity. And the
reason is self-evident: claiming circularity in this case would lmply that the basics of the optimization is
self-contradictory, when in fact it is the most powerful tool for understanding character transformation
in phylogeny. Why reading optimization directly from the total evidence tree is acceptable for some
characters (e.g., morphological) but not others (e.g., behavior, evolutionary scenarios) is not explained
by the advocates of the circularity argument.

In surn. it seems that the claim of circularity does not [ustífy excluding characters from a
phylogenetic analysis in order to test their evolution. The arguments so far presented in support of that
claim are inconsistent with current principies and methods of phylogenetic reconstruction, and seem to
stem from the common confusion between circularity and recursion (Carpenter, 1994). Characters.
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n:::b::::g oehavíoral, should be maintained in a data rnatrix, even when the derivative phylogenetic
- - . intended as a baseline to understand the evolution of those same characters.

~~ogenetic hypotheses are essential to understand the evolution of behavior. [ust as they are to
of bíologtcal properry. Behavioral characters. if treated appropriately. are as good indicators of

enetic history as any other class of characters. Because of the evanescence of behavioral traits,
se some especial practical problems for the systematist. StHI. the notions of homology and
morphy are the same as they are for morphological and molecular characters. Once ethological
eristics are numerlcally coded and included in a data matrlx, they can be analyzed along with ali
characters. Previous studies have also shown that the levei of homoplasy in behavioral characters

- : significant!y different from that in other categories of characters. After a phylogenetic hypothesis
oeen reached. behavioral characters can be optimized on the tree and their evolution traced. again
- the same lines as any other characters.

The rnajority of cri teria for postulating primary homology in morphology have been demonstrated
~. to behavioral characteristics. such as special ouallty, position. and continuity by intermediates
ection). There are special difficulties in app!ying some of those criteria to behavior. but the

_ ~'ing logic is dernonstrably valid. Secondary homology poses no special problems for behavioral
ers. Once the characters have been coded into discrete units. analyzed and optimized according

rsímony. inferences about secondary homology. convergence and reversal are as simple as for ali
_ -~- characters in the data matrix.

The exclusion of characters. behavioral or otherwise. from a data set because of claims of
.3:~ui·rt)· is erroneous for three main reasons. First. omission of valid evidence may unjustíflably
_ :era e phylogenetic signal and result in an incomplete or even misleading hypothesis. Second. the

:a ion enclosed in character coding is the very definition of biological properties in need of
_ ~ íon. and does not constitute "bias" of any sort. Third, polarizatlon. which could indeed be

erized as bias in terms of the direction of evolution. is no longer a procedure derived from
-o=-p es on individual characters. Polarity is a corollary of rooting. and rooting is determined by

independent of assumptions about the evolutionary transition of individual characters.
ore. the threat of circularity is unreal, and there is no reason to exclude characters a priori from a
enetic analysis in order to test their evolution.
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Abstract: Phylogenetic hypotheses are the basis for understanding the evolution of
biological attributes in general. and behavior is no exception. By treating behavioral traits as
characters. it is possible to trace the path of their evolution just as with any other character.
As primary data for phylogeny reconstruction. behavioral characters appear to be as good
'ndicators of phylogenetic history as any other c\ass of characters. Despite some practical
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__ ~ ORTAMIENTO MATERNO - FILIAL EN
VINOS. COMUNICACIÓN ACÚSTICA

TEMPRANA.

Alejandra Pacheco Marnone '
Sección Zoologis Vertebrados. Facu/tad de Ciencias. Montevideo - Uruguéjy

EI vínculo madre - cría ha sido poco estudiado desde el punto de vista dei neonato en
ovinos. En estas especies gregarias. Ias madres se reúnen en grupos y Ia cría solo es
amamantada por su madre. Un lazo exclusivo se constituye pocas horas después dei parto
entre Ia ove]a y el cordero. En ese proceso de mutuo reconocimiento se hallan implicadas
diversas vías sensoriales. EI primer objetivo de este estudio consistió en determinar Ia
reacción dei cordero en situación de aislamiento en Ias primeras 48 horas de vida. Un
segundo objetivo consistió en determinar Ia respuesta dei cordero separado de su madre
pero colocado con otras ovejas. Se evaluaron parámetros de actividad vocal y de
comportamiento en general. EI cordero reacciona ai aislamiento desde Ia primer hora, Ias
respuestas indicadoras de estrés tienden a aumentar de acuerdo ai siguiente orden : con
madre, con ovejas no selectivas, con ovejas selectivasy aislados. Se observó un aumento en
el número de balidos y una variación estructural caracterizada por un aumento en el
número de bandas de frecuencia, en Ia frecuencia máxima .en longitud y en Ia presencia de
modulaciones. La presencia de un congénere Que acepta o rechaza ai cordero reduce Ias
respuestas de estrés , aunoue no totalmente. Es posible Que el cordero pueda evaluar
reacciones agresivas provenientes de Ia ove]a selectiva, aunoue su comportamiento gregario
parece ser más importante Que el rechazo dei congénere.

a odalidad de reconocimiento entre madres y crias es un elemento importante en Ia consolidación

eI 'Ínculo materno - filial. EI grado de desarrollo dei individuo recién nacido influye en los patrones

idado maternal. Las crias pueden ser precociales y móviles o altriciales e inmóviles, o bien

tan grados intermedios entre esos dos estados. Ejernplo dei primer caso 10 tenemos en ovejas,

J otros ungulados, mientras oue los roedores corresponden ai segundo caso (Larsson 1994;
\ i1son 1995). Diferentes especies presentan un patrón de reconocimiento de sus crias, por

10, algunos oulrópteros nutren selectivamente a sus descendientes (McCraken - Gustin 1992), los
s «otros pinnipedios atacan a otras crías Que se acercan a mamar, alimentando exclusivamente a

ouefios (Trillmich 1981). Por otra parte en Ias ratas. ocurre algo diferente, aouí Ias crías no son
.~ ••..odales, permanecen inmóviles y ocultas en su nido o lugar de cría. La mezcla de Ias crías no se

e naturalmente, y Ia rata madre también puede utilizar el reconocimiento dei lugar específico

~_ .•...••.•..O para ubicar a su hi]o (Ferreira 1986; Rosenblatt 1990) .

. , n Zoología Vertebrados. Facultad de Ciencias. Tristan Narvaja 1674. Montevideo - Uruguay. E-mail:
_@bbs.network.com.uy

"'~I:!it.:rz: ~ia, /337, /S: p./2S-/38.
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En Ia ove]a así como en otros ungulados un vínculo individualizado madre - cría. se establece

dentro de Ia hora postparto (Poindron & Le Neindre 1980).

Durante un corto período luego dei parto Ias ovejas manifiestan comportamiento maternal hacia

cualouíer cordero.

Posteriormente establecen un vínculo se!ectivo con su cría. Que le permitirá reconocerla en el

futuro y rechazar a cualouier otro cordero. La supervivencia de! cordero exige e! rápido desarrollo de un

estrecho lazo con su madre en Ias primeras horas de vida. Este es un período de extrema receptividad

de Ia madre hacia el cordero. Los estímulos proporcionados por Ia cría adouleren un alto valor para Ia

madre. Los líoutdos fetales despiertan gran interés en Ias madres. Luego de unas horas Ia atracción se

vue!ve específica y entonces se puede decir Que Ia ove]a reconoce a su cordero evitando los corderos

extrafíos (Levy, et aI. 1983). La receptividad hacia el neonato decae rápidamente si Ia madre es

separada inmediatamente después dei parto (Poindron & Le Neindre 1980). sin embargo el

mantenimiento dei cordero junto a su madre por 24 a 48 horas parece ser suficiente para Que

separaciones prolongadas no tengan consecuencias sobre el adecuado vínculo materno - filial

(Poindron, et aI. 1979: Lé\)' et ai 1991). EI comportamiento maternal se inicia unas horas antes dei

parto y se halla estrechamente relacionado con cambios neuroendócrinos Que ocurren durante ese

período (aumento en los niveles de estrógenos y prostaglandinas F2-a. disminución de progesterona y
aumentos pulsátíles de los niveles de oxitocina en plasma) (Poindron et ai 1980:Larsson 1994). Este

comportamiento se caracteriza por conductas diversas de Ias cuales, Ias más representativas son: el

aislamiento dei rebafio, Ia atracción hacia el líouldo amniótico antes e inmediatamente después dei

parto. ellamido dei cordero. Ia aparíción de balidos graves y e! amamantamiento.

I) Factores sensoriales asociados aI reconocimiento y Ia selectividad.

Comunicación olfàtiva

Levy et a~ 1991) profundizaron en el estudio dei establecimiento de Ia selectividad ligada a Ia

identificación de! olor dei cordero. Keverne et ai (1983) han sugerido Que durante el momento dei

parto se activa Ia memoria olfativa de Ia ove]a permitiendo Ia adcuisición de! olor dei cordera propio.

Este mecanismo es esencial para Ia selectividad anteriormente mencionada. La supresión dei olfato

durante el período crítico permitiría Ia adopción indiscriminada de cualouier cordero.(Poindron & Le

Neindre 1980).

Kendrik et ai (1992) hallaron Que neuronas específicas en e! bulbo olfatorio respondían

preferencialmente a los olores dei cordero en Ia prefíez tardía. 70% de esas células respondían

indiscriminadamente a los olores de cualouíer cordero pero un 30% remanente respondía

selectivamente ai olor partículardel cordero propio.

Los cambios neuroouímicos involucrados en Ia percepción olfativa representan una adaptación

fundamental para Ia consolidación dei vínculo madre- cria, aunoue no exclusivamente como veremos

mas adelante.

Comunicación visual

En Ias investigaciones centradas en el rol de Ia visión. se destaca Que para Ias madres. Ia

apariencia visual de su cordero provee una importante vía para distinguirlo de los otros corderas
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Poindron et aI. 1980). Las madres identificarían áreas corporales específicas: zona frontal de
y zonas posteriores (Alexander & Shillito 1977). Recientemente se ha demostrado Q!..Ieen Ia
emporal de ovinos adultos. existe una población neuranal con actividad diferencial frente a

·.....300-_~..usvisuales tales como imágenes de ovinos de Ia misma raza o de diferente raza, posición de Ias
frontal. lateral.) (Kendrick et aI. 1991; Kendrick et ai 1995).
Par otra parte. en el caso de Ias carderas Ia mayoría puede identificar a sus madres por sus
ciones cuando no son visibles. sin embargo dicha habilidad rnejora significativamente en caso de

r observarlas.(Shillito 1975; Alexander 1977). La capacidad de discriminación visual alcanzaría un
ado desarrollo a partir de Ia tercera semana de vida (Alexander & Shillito 1978).

Comunicación tácti/

Poco después dei parto Ias corderas se orientan hacia Ia madre. olfateando. realizando
imientos de masticación. y de succión; Ia ove]a responde con balidos de ba]a frecuencia y con
ídos. La estimulación táctil dei cordera puede explícítar respuestas en Ia ove]a dependiendo de Ia

- a estimulada y de otras cualidades.
A su vez Ia estimulación materna hacia Ia cría promueve Ias actividades de orina y defecación.

ice 1985; Vince 1987; Larsson 1994)

COMUNICACIÓN ACUSTICA

En ungulados podemos considerar dos modalidades básicas de interacción madre - cría.
os animales cuyas crías presentan ai nacer una vitalidad importante y Que siguen a sus

e ítores. estrategia apta en ambientes con escasa vegetación. abiertos y por otra parte. Ias Que
ntan ocultamiento de Ias crías en sitias fíjos. presentando un período de aislamiento. 10 cual

- :t:.aría Ia pratección de Ias jóvenes en ambientes densos y con accidentes geográficos Que pueden
ro -echados para evitar Ia depredación. Un ejemplo dei segundo caso se observa en cérvidos

- tras Q!..Ie10 primera corresponde especialmente a ovinos, bovinos (Ralls et aI. 1986; Schwede et aI.

zas seüales vocales son una característica saliente de Ia interacción madre cría. diferentes
I!S:ElS realizados en Ovis sries, Rangifer terendus y otros ungulados sugieren Que una de Ias funciones

rtantes estaría centrada en Ia posíbilidad de permitir el reconocimiento madre - cría. Para
o propósito. Ias vocalizaciones deberían ser individualmente distinguidas. tanto para Ia cría

orientarse hacia Ia madre, como para eI adulto Q!..Iedebe hallar a su cría (Barfield et aI.1994).
elos primeras estudios referidos ai tema en ovinos, podemos considerar Ias investigaciones de
Carrik (1975). En ellas se halló Q!..IeIas ovejas eran capaces de reconocer Ia voz de su

. así como cambias debidos a Ia edad. Exístírían características propias de Ias diferentes razas
, en en Ia capacidad de reconocimiento dei cordero (Shillito &Alexander 1980; Shillito !li
.' Los ovinos adultos presentan diferencias estructurales en sus balidos según Ia raza

'-;"-o<n.u:II. Estas variaciones se observan en Ia frecuencia fundamental. patrón de formantes. longitud
'do(Shillito & Hague 1980; Shillito et aI. 1981).

=s ooslble Que diferencias como Ias anteriormente citadas. sean usadas por eI cordera para
'oz materna.
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Mas recientemente se enfocaron Ias investigaciones en 10 referente ai ral dei cordero como

modulador mas activo dei vínculo materno - filial. LCuál era eI valor de Ias balidos dei cordero para eI

establecimiento de un vínculo prolongado? LEI cordero es capaz de ser selectivo y de Que forma. en Ias

horas. inmediatas ai postparto?

Algunos investigadores sostienen Que el reconocimiento en eI cordero. se desarrolla recién a

partir de Ia semana de vida. siendo Ias madres. responsables dei estrecho contacto en el postparto

inmediato y en Ias días siguientes (Arnold & Dudzinsky 1978). Otras estudios sefialan sin embargo Que

Ias corderas pueden discriminar a sus madres ya a Ias 12 horas de vida y Que estímulos visuales y
auditivos estarían involucrados en dicho reconocimiento( Nowak et aI. 1987).

Otras experiencias han indicado Que los corderos de 7 dias responden bien a Ia voz materna.

Esta característica depende de Ias capacidades auditivas dei cordera y se ha sugerido Que son capaces

de discriminar cualidades propias dei balido de su madre tales como frecuencia pico y longitud dei

balido.( Shillito et aI. 1982: Shillito et aI. 1987).
Cabe recordar también Ias experiencias de Vince (1982). el cual evaluó el medio en el cual se

desarrolla el feto ovino. sugiriendo Que diferentes sonidos recibidos intrauterinamente podrían incidir en

Ia habltuaclón prenatal a ciertos estímulos acústicos. Los balidos maternos lIegan ai interior con una

intensidad de I I OdB Y una penetración en útera de 90 dB.(Vince et ai 1985 .Gerhardt 1989)

Nowak & Lindsay (1990) han sefialado Ia importancia Que tienen el número de nacimientos y el

peso corporal en Ias habilidades dei cordero: Ias corderos únicos (entre 18 y 24 hs) mostraron me]or

identificación de su madre Que Ias corderos provenientes de nacimientos múltiples. Dichos corderos

son más fuertes y móviles.
En investigaciones posteriores se halló oue aouellos corderos con mayor actividad vocal a Ia

media hora postparto. resultaron tener Ia rnejor discriminación hacia Ia ove]a madre en Ias test de 12

horas postparto (Nowak 1990).

A partir de estas antecedentes. surgió el objetivo de nuestro primer acercamiento ai rol dei

cordera: determinar Ia reacción dei cordero frente a Ia separación de Ia madre. especialmente evaluando

Ia activídad vocal. en Ias primeras 48 horas de vida. registrándose tarnblén Ias respuestas dei cordero

frente a una oveja postparturienta selectiva (rechaza corderos ajenos) y frente a otra no selectiva (acepta

corderos ajenos).

La reacción dei neonato a Ia separación de Ia madre puede no deberse a un temprano

establecimiento de un vínculo con Ia misma. Es posible oue eI cordera presente ya un comportamiento

gregario característico de Ias ovinos. Reacciones de estrés son observables en ovejas Que se hallan

separadas de sus rnajadas (Romeyer & Bouissou. 1992). Para considerar eI efecto de una conducta

gregaria. se observó también Ia respuesta dei cordera en compafíía de una ove]a extraria postparturienta.

Es también conocido Que Ia madre. a través de su comportamiento de aceptación modula de

forma cruciallas reacciones dei cordero. Así Ias vocalizaciones de baja frecuencia y Ia estimulación táctil

dei lamido tienden a calrnar ai cordero (Vince et ai 1985. Vince 1987). Por eso fue tambíén necesario

determinar si Ia conducta de aceptación o rechazo de Ias ovejas extrafías influía en Ias respuestas de Ias

corderos y. para este fino se utilizaran ovejas selectivas y no selectivas.

Materia/esy métodos
Se utilizaron I 2 corderas de raza Corriedale.
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.-'C.~~.qi:::'se colocaran en bretes individuales de 2 x 1 mt • divididos en 4 cuadrantes mediante
__ ='::::Z::::aCzs '!::: eI suelo.

se realizaron en cinco situaciones diferentes:

"-~~'-"OJU con madre. b) Cordera separado de Ia madre. c)Reunión con Ia madre

••.• ""_••.,,·..=....00 con una ove]a selectíva. e)Cordero con una ove]a no selectiva.
~ .t--c->r correspondientes a Ias situaciones experimentales a .bY c se repitieran a Ia hora. 4. 24.

::c'5iffiad'mien to.

- ros entre 4 y 24 hs postnacimiento se testaron una sola vez en Ias situaciones

::::;:J=:I::d;c!e:s c d.
'as no - selectivas se eligieran aouellas Que tuvieran menos de 30 minutos de paridas y
rderas ajenos. Como ovelas selectivas se ellgieron aouellas Que tenían entre 5 y 12

'=~~'pa;G:S_' rechazaban corderos ajenos.
.--.:c-.....,ron Ias vocallzaciones de cada animal siendo pracesadas posteriormente con un

114600.
,~~wtros analízados de cada balido fueran Ias siguientes:

fundamental. Frecuencia Máxima. Númera de bandas de frecuencia. Longitud.

Banda de máxima potencia. Presencia de modulaciones de frecuencia. Latencia de

er balido.

arte se registraron Ias siguientes respuestas dei cordera:

o::re:lo:1es. olfateos de pared, piso. intentos de hulda, desplazamientos. así como olfateo de Ia

e mamar. tiempo de mamada.

·_•..•.-"'•...-\..~:-ándose intento de mamar y tiempo de mamada cuando el cordero se hallaba con Ia

o congénere. Las respuestas siguientes se interpretaron como indicadoras de estrés:

ienes. intentos de huida dei brete y cruzamientos de lineas (desplazamiento) y. a mayor
esas respuestas se consideró un aumento de estrés. Las respuestas intentos de mamar y
e amamantamiento. en cambio. como indicadoras de aceptación y. a mayor númera o

ideró una aceptación mayor.

. estadístico de Ia evolución temporal de Ias respuestas dei cordero en Ias tres primeros

ó mediante ANOVA de dos vías (tomando como factores Ia hora y Ia condición)

-=-:::::=::a:~~_e para cada hora se realizó ANOVA de una vía y 10 mismo para cada test. Los análisis
~ realízaron usando eI Test de Tukey.

::e selectividad se realizaron mediante ANOVA 1 via seguido de Tukey.

" is se realizaran usando el paouete estadístico STATGRAPHIC.

s

raciones de Ias respuestas de Ia misma situación experimental (con Ia madre. solo o

~ ) de acuerdo ai transcurso de Ias horas postnacimiento mostraran Que:

'a de Ias parámetras aumentan significativamente cuando el cordera se halla separado

--= exceptuando Ia latencia Que disminuye en el aislamiento.

o de bandas de frecuencia aumenta significativamente en Ia hora 4. estabilizándose en

~iS pasL.:rn;-es.
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EI número de balidos fue mayor a Ia hora y disminuyó gradualmente en horas posteriores en

todas Ias situaciones experimentales. En Ia condición de aislamiento dicho número fue significativamente

mayor.
La longitud de los balidos mostró una tendencia a ser mas breve a partir de Ias 24 hs.

b) Considerando Ias situaciones experimentales con ove]a selectiva y con ?veia no selectiva. los

resultados mostraron Q!.Ie:

No existe diferencia a nivel de parámetros estructurales tales como frecuencia. longítud. etc.

EI número de solapamientos de balidos cordero - oveja, es mayor con ovejas selectivas

Que con ovejas no selectivas.

EI número de bandas de frecuencia muestra tendencia a ser mayor con ove]a selectiva

Que con ove]a no selectiva.

Comportamiento general

Ver figuras 1 e 2.

Las comparaciones de Ias respuestas de Ia misma situación experimental (con Ia madre. solo o

reunido con ella) de acuerdo ai transcurso de Ias horas postnacimiento mostraron Q!.Ie:

EI número de desplazamientos en Ia situación de aislamiento aumentó con el transcurso dei

tiempo.

EI número de intentos de huida dei brete fue significativamente mayor en Ia situación de

aislamiento pero no mostró diferencias con eI transcurso de Ias horas postnacimiento.

EI tiempo total de amamantamiento tanto en el test realizado con Ia madre como en Ia reunión,
aumentó con el transcurso dei tiempo.

Las comparaciones entre Ias situaciones experlrnentales, considerando cordero con Ia madre.

solo. reunión . con ove]a selectiva y con Ia no selectiva mostraron Que:

EI número de desplazamientos fue significativamente mayor en Ia situación de aislamiento si se 10
compara con los desplazamientos exhibidos frente a Ia madre. Sin embargo comparado con los

desplazamientos exhibidos frente a ovejas extrafias muestra una tendencia a ser mayor Que frente a Ia

madre. Tarnbién se observa una tendencia a Q!.Ie los desplazamientos aumenten frente a una aveia

selectiva Q!.Ie frente a una no selectiva aunoue Ias diferencias no alcanzan el nivel de significación.

EI número de intentos de huida dei brete fue significativamente mayor cuando el cordero se

encontraba aislado. se anuló [unto a Ia madre y mostró una tendencia a aumentar frente a aveias

extrafias.
EI tiempo de amamantamiento fue mayor en presencia de ovejas no selectivas. posiblemente

poroue éstas aceptaron los intentos de mamar de los corderos. Sin embargo. se observó una tendencia

a Que Ias respuestas de aceptación fueran mayores con Ia ove]a selectiva . Si se compara el tiernpo

de amamantamiento en el caso de Ia ove]a no selectiva y Ia madre. se observa Q!.Ie es mayor -

presencia de Ia última.

En general Ias respuestas de estrés de los corderos tendieron a ir de menor a mayor de acuerd;

ai siguiente ordeno con Ias madres. con ovejas no selectivas. con ovejas selectivas y aislados.
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Los resultados mostraron oue desde Ia primer hora postparto eI cordero responde ai aislamiento

aumentando significativamente Ia actividad vocal, el número de excreciones, intentos de huida y
desplazamientos.

EI número de balidos fue mayor a Ia hora postnacimiento y disminuyó gradualmente por el

contrario el tlernpo de amamantamiento aumentó con el transcurso dei tiempo cuando el cordero se

hallaba con su madre. En cuanto a Ia estructura de Ias vocalizaciones, Ias corderos mostraron aumento

en Ia mayoría de sus parámetros en Ia condición de aislamiento, excepto en Ia latencia de aparición dei

primer balido, Que disminuyó respecto a Ias demás condiciones.

EI transcurso dei tiempo solo parece tener efecto en el número de bandas de frecuencia Que

aumentan a partir de Ia hora 4. Existe también una tendencia a oue Ias balidos sean mas breves hacia Ias

24 horas.
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eado Q]1e Ias crías separadas de su madre presentan una serie de reacciones
r~~;;;c;zs -=- íedad de separación (Levine 1986), Diversos estudios indican Que Ias vocalizaciones

esentan variaciones en intensidad. duración y timbre (Bucwald et ai 1988),
-·~'os de aislamiento tendrían una función adaptatíva para Ia especie en tanto Q]1e

-====:=:!=::i I~ °0 maternaly facilitan Ia localización de Ias crias.
- hallados en diferentes animales tales como felinos. roedores y primates.
983) sefialó Que vocalizaciones repetitivas. cortas en duración pueden incidir en el
<ando Ia atractividad de oulen Ias emite. siendo está una de Ias características de Ias
izaciones.

o caso. es claro Q]1eeI aislamiento evidencia características como Ias modulaciones y
nto en el número de bandas de frecuencia. de Ia longitud y aumento de Ia máxima

_ :xxfrían servir como alertay atracción de Ia madre.
~~:JG..mente consideramos Que Ia individualidad dei cordero puede estar representada en

':"""::=toõl5 •• -' eI de Iasmodulaciones particulares.
o interesante a sefialar es el valor Que tienen Ias modulaciones de frecuencia Q]1e

_ - na doble función: incidir en Ia madrey poseer un papel de autoaprendíza]e.
u~c.e'íCl.ndo Ias condiciones con ovejas extrafias, Ia estructura de Iasvocalizaciones dei cordero

íerendas cuando se encuentra frente a una ove]a selectiva o a una no - selectiva. aunoue
encia a Queel número de bandasy el número de balidos sea mayor frente a una ove]a

- o Que se halla frente a una ove]a extrafia está en una situación Que le genera menor
-' lamiento. aún cuando Ia ove]a 10 rechace. En este sentido el número de balidos
s de Ia ove]a selectiva es mayor Que con oveja no selectiva. Existe una tendencia a

-... ero de bandas de frecuencia frente a Ia ove]a selectiva. Además el número de
el número de intentos de huida muestra una tendencia a aumentar frente a ovejas

~~::2:; Q;:ie ::;"entea no selectivas. Entonces es posible Queel cordero frente a aouellos estímulos Que
o por ejernplo Ias vocalizaciones de rechazo. y otros comportamientos agresivos.
uesta de interferencia aumentando el número de balidos y enrioueciendo Ias

:c::r:~:::a:Jj0Cl!~e itidas.
dei transcurso dei tiempo se refle]a en un aumento dei número de bandas a partir de Ias
e mayor número de balidos en Ia primer hora. decreciendo gradualmente en horas

,-'" '_...A.''''.O inicial en el número de balidos en Ia condición aislado. sugiere QueeI lIamado hacia
-:. ' portante en ese primer momento cuando aún no se ha consolidado eI vínculo.

,'-,,__ ..•.•·0 en eI número de bandas de frecuencia. parece relacionarse con dos eventos:
iiC.;;!:!:irié"fi _ mejora dei flu]o aéreo subsecuente ai nacimiento. especialmente relacionado con los

• etro de Ia cavídad torácica (Harding 1996. Clewlow 1983. Harding et ai 1977).
'e maduración dei control motor de Iasvocalizacionesy su interrelación con los outputs
. nlucran no solo una maduración de Ias estructuras relacionadas con el acto motor
'aceso de aprendiza]e Que Ia cría deberá realizar oyendo su voz y Ia de su madre.
e experiencias en Que dichas entradas. son blooueadas, ciertas características de Ias
eI número de armónicos. Ias variaciones en amplitud y Ias modulaciones se verán

- Preuss& Ploog.1983).
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Por otra parte si bien existirían cambios posteriores dependientes de Ia maduración dei aparato

de fonación este proceso reouerirá mayor tiempo oue el lapso considerado en este estudio.

Los resultados indican oue el aislamiento es el principal causante de estrés en 105 corderos desde

Ia primer hora de vida. La presencia de una oveja pastparturienta disminuye Ias respuestas de estrés Que

provoca en 105 corderas Ia separación de Ias madres.

Se podría pensar Que el vínculo exclusivo con Ias madres no está totalmente consolidado en 105

corderos en Ias 48hs postparto o bien Que Ia experiencia ansiogénica mayor para 105 corderos no es Ia

separación de Ias madres sino eI aislamiento en sí.

La primera posibilidad coincide con Ias observaciones Que indican Que el vínculo con Ia madre se

desarrolla tardíamente en eI cordera.

Es reconocida Que 105 corderas son menos selectivos oue sus madres pues aun reconaciéndalas

intentan mamar de otras ubres (Le Neindre & Poindron 1990).

Sin embargo eI hecho de oue el vínculo no sea exclusivo para el cordera no implica

necesariamente falta de reconocimiento de Ia madre, por parte suya.

Las respuestas de estrés solo desaparecen totalmente, y Ias respuestas de aceptación son

máximas, en presencia de Ias madres, indicando oue efectivamente son capaces de reconocerlas.

En este contexto, Ia comunicación vocal tiene un rol muy importante por cuanto permite ai

cordero emitir sefiales específicas para Ia atraccíón de su madre y ser reconocido por sus características

individuales.

Conclusiones y perspectivas

1- Los corderas reaccionan ai aislamiento desde Ia primer hora de vida. Exhiben vocalizacianes

características cuya función prabablemente esté ligada a orientar a su madre hacia ellos y a diferenciarse
de otros corderos.

2- Es posible oue exista un reconocimiento de Ia madre por parte dei cordero, dado oue solo con ella

Ias respuestas de aceptación son máximas y Ias respuestas de estrés son mínimas.

3- La presencia de un congénere adulto permitiría ai cordero estar menos estresado Que en el

aislamiento total. Sin embargo, es posible Que el cardero sea capaz de evaluar aunoue sea

primariamente eI contexto aversivo Que implica estar frente a una ove]a Que 10 rechaza.

Se recuerírá estudiar Ia sintaxis de Ia comunicación madre - cría para determinar

si efectivamente existe reconocimiento por parte dei cordera.

Determinar Ias características de Ias modulaciones en cada cordera para evaluar su importancia

en el proceso de reconocimiento Que deberá realizar Ia madre ai oír Ia voz de su cría.

También será necesaria estudiar Ia influencia de Ia presencia de otras congéneres, considerand

edad. características de parentesco y pertenencia a Ia rnajada , en Ia comunicación madre - cría y en Ias
episodias de aislamiento.
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.r..::s.;c!CI:' The mother pup bond has been few studied from the newborn lamb point of
these gregarious species. the mother used to grouped and the pup is only nursed
ther. An exclusive link perform. few hours after the born. between the ewes and

rnbs. A mutual recognition is necessal)' for the establishment of selective bond.
~:;......._. sensorial cues are evolved in this processo The flrst objective of this study was

ínate the larnb ' s reaction in isolated situation. in its flrst 48 hours.
second goal was the study of this reaction . without is rnother. but with other ewes.

~,:J~Zation actívíty and general behavior parameters were evaluated. Since the flrst hour.
in isolated larnb, can be saw. The stress indicative answers show a typícal

tative trend in several experimental conditions: from "wtihout rnother", "with non
. -e ewes'', "with selective ewes" to "isolated". An increase in the number of bleats was
-ed. About the structure of these bleats an increase in the number of freouency
. in the maximum freouency, in the duration and the freouency modulation. was
-ed. The presence of a ewe who accepted or reject the larnb, reduce the stress

"er5 of it, but not absolutely. It is possible that the larnb, evaluate the agonistic reaction
selective ewe. but its gregarious behavior it seems be more than that of the

- especific reject.
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EFEITO DA INGESTÃO DO FLUIDO AMNIÓTICO
E DA PLACENTA NO COMPORTAMENTO

MATERNO E NA RESPOSTA NOCICEPTIVA DE
1

BOVINOS

Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho
Dcpto. de Zoolecnía - UF5C

O processo de nascimento é um evento dinâmico e de fundamental importância na vida dos
mamíferos. garantindo a continuidade da espécie. O período parturiente é caracterizado por uma

"rápida seoüêncla de ajustes comportamentais interdependentes. organizados cronologicamente. e oue
envolvem ações instintivas bem como uma progressão de respostas aprendidas" (Hurnik. 1985).
guiadas por mudanças fisiológicas internas e afetadas por fatores ambientais. Neste período o
comportamento materno tem uma posição central na vida da mãe. cujo objetivo é. basicamente. a
sobrevivência e o futuro desenvolvimento de sua cria.

A ingestão da placenta e do fluido e membranas amnióticos pode ser considerado como um
comportamento ingestivo. Que compõe o repertório maternal da fêmea parturiente de um grande
número de espécies mamíferas (Kristal, 199 I). Placentofagia tem sido definida como a ingestão da
placenta. dos fluidos e demais membranas do parto. por uma fêmea mamífera pós-parturiente (Hurnik
et al., 1995; Kristal. 199 I). Entre os ruminantes estudados. todas as fêmeas lambem e ingerem o fluido
arnniótlco, a placenta. ou ambos. no momento do parto (Arnold. 1985; Church e Hudson. 1996; Estes
e Estes. 1979; Lent, 1974; Manski, 1991; Ramirez et al., 1995; Selman et al., I 970a; Tulloch.
1979). A ocorrência de placentofagia em vacas parturientes tem sido amplamente registrada (Arnold.
1985; Fraser e Broom, 1990; Hafez. 1987; Houpt. 1991; Kilgour e Dalton. 1984; Pinheiro Machado
FOe Hurnik, 1997; Selman et al., I 970a). Imediatamente após o parto. a vaca lambe o bezerro.
ingerindo o fluido e membranas amnióticos Que o cobrem. junto com a palha ou pasto sobre os ouaís
estes tenham caído. Se dada a oportunidade a maioria das vacas come a placenta. principalmente se
esta é expulsa até 6 h após o parto.

O fenômeno da placentofagia e suas conseouêncías tem sido extensamente estudado em ratos. e
os resultados são estimulantes (Abbott et al., 199 I; Krlstal, 1980; 199 I). Em animais zootécnicos.
entretanto. a maior parte das informações disponíveis são ou anedóticas ou o produto de descrições
casuais de comportamentos. Como resultado. as especulações em torno do assunto e as hipóteses
explicando as possíveis causas e benefícios da placentofagia. são inúmeras (Kristal, 1991). bem como
os preconceitos.

Em alguns estudos de caso. a ingestão da placenta por vacas bovinas ou bufalinas tem sido
associada com vômitos. anorexla. desordens digestivas. e com um decréscimo na produção de leite

Esteartigo é baseadonos resultadosda tese" A 5tudy of Placentophagiain Cowsand its Effecton Maternal
Behavíour". do autor. C. Postal 476. Florianópolis. SC. 88.040-900. E-mail: LCPMF@cca.ufsc.br

Anais de Elo/agia. /337. /S: p./33-/ S4.
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(Belém et al., 1982: Galhotra e Gautam, 1971). O conceito de sistemas criatórios QUe tem sido
dominante na Zootecnia é baseado nas necessidades humanas, e não nas dos animais. Portanto, o
consumo da placenta é talvez percebido, antropomorflcarnente. como um evento desnecessário e
desagradável. Como resultado, na maioria das criações bovinas QUetem as vacas parindo estabuladas.
as placentas são removidas da maternidade imediatamente após sua expulsão. À exceção dos estudos
de caso mencionados, o impacto de não permitir Que a vaca consuma a placenta e o fluido amniótico
tem sido insuficientemente investigado. Esta revisão tem o propósito de discutir os fatores associados
com a placentofagia e suas conseouêncías na vaca parturiente.

2. Aspectos comportamentais

2. I Atração por Ruído emniático e placenta e estímulação maternal

A atração da vaca para com o fluido amniótico e a placenta é restrita ao período periparturiente.
Um repentino interesse por fluido amniótico "doado", desenvolve-se 12 h antes do parto, mas um
interesse por placenta "doada" só foi observado após o parto (Pinheiro Machado FO et al., 1997a). lá
ovelhas periparturientes demonstraram interesse por fluido amniótico "doado", 3 - 13 h antes do parto
(Lévy et al., 1983). A atração por e ingestão da placenta e fluido amniótico por mamíferas
parturientes, pode ser considerado como um componente do comportamento materno, ambos
provavelmente controlados pelos mesmos fatores (Lévy et al.. 1983). O fato de Que nestes
experimentos fluido amniótico e placenta foram coletados previamente de outros animais, mostra QUea
atração observada não é específica ao próprio material da vaca ou da ovelha.

Nos ruminantes, a estimulação maternal é relacionada com eventos hormonais, fisiológicos e
psicológicos Que tem lugar proximamente ao parto. Grandes mudanças hormonais ocorrem neste
momento, mas os esteróides sozinhos tem pouca influência na manifestação do comportamento
materno (Alexander et al., 1989). Por outro lado, o estímulo provocado pela passagemdo feto através
do cérvice uterino, ocorrendo naturalmente ou artificialmente por massagemvagino-cervical. é essencial
para a resposta maternal (Keverne et al., 1983: Kendrick e Keverne, 1991: Kendrick et al., 1991:
Krehbiel et al., 1987) e positivamente influencia a atração por fluido amniótico em ovelhas não
parturientes tratadas com esteróides (Arnould et al.. 1991: Léry et al., 1983: Rubianes, 1992).

Ao menos um dos mecanismos pelos ouais o estímulo cervical promove resposta maternal é
através da liberação de ocitocina central. mas não periférica (Kendrick et al., 1987: Lévy et al., 1992).
A ocitocina intracerebral é, por sua vez, envolvida na promoção do comportamento materno e na
atração por fluido amniótico (Lévy et al., 1992). Pinheiro Machado FO et aI. (1997a) verificaram QUeas
vacas aceitam material placentário "doado" apenas após a expulsão do feto. Este fato sugere Que os
estímulos maternais logo após o parto são altamente intensificados pela estimulação cervical-vaginal e
pelos eventos neuro-endócrinos associados à passagemdo bezerro pelo canal uterino.

2.2 Primeira ocorrência de vários comportamentos do par vaca-bezerro

Após o parto, a ingestão de fluido amniótico pela vaca parece não afetar o tempo, desde o
nascimento, para a manifestação de vários eventos comportamentais do par vaca-bezerro, como se
pode ver na Tabela 1 (Pinheiro Machado FO e Hurnik, 1997). Estes tempos não são diferentes dos
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.±!~jri)S, em condições normais, por Edwards e Broom (1982), Houwing et aI. (1990), Lidfors e
988), Owens et aI. (1984/85) e Selman et aI. (1970b).
- eira Machado FOe Hurnik (1997) relatam Que 19, de um total de 35 bezerros estudados.

- aseguírarn mamar sem auxílio humano até as primeiras 8 horas de vida. Quando foram
.-:::;;o;:::~::.-~r.adospor mamadeira. Estes autores encontraram Q!.Ie.de todos os fatores possivelmente
~DJOados com o tempo da primeira mamada - conformação do ubre e tamanho da teta (Edwards.

_: Selman et al.. I 970b) - a precocidade do bezerro foi correlacionada (P<0.02) com a primeira
a. Ventorp e Michanek (199 I) observaram Que bezerros ativos mais cedo usualmente mamam
Q!.Ieos demais. Diferenças na latência para a primeira mamada parecem ser relacionadas com

" ; - ,raça e tipo genético da vaca (Edwards. 1982; Houwing et al., 1990). bem como com a origem
_ ""ca da cria (Edwards. 1982; O'Connor e Lawrence. 1992). Relatos de bezerros Q!.Ie não
- cseeuern mamar nas primeiras horas de vida tem sido constantes nos diversos estudos. Constata-se
-=-~ uma importante porcentagem de bezerros. particularmente de raças leiteiras altamente
escedaltzadas. não são capazes de mamar nas primeiras horas de vida. ouando a parede intestinal do

rro é permeável à passagemdas macromoléculas de imunoglobulinas. Se a ingestão de colostro
- ocorrer neste momento. o resultado é a ausência de imunidade passiva (Lyford e Huber. 1988;

ek e Ventorp. 1993).

I
Tratamentos Significância (P) Erro

Padrão

I ':'1POS PARA: DF NF FA n

))-- min --))

I' O~.CA

, antar -se 0.87 NT 32 0.4

I ::.. ulsar a placenta 287.8 338.1 0.51 31 34.2
I

:x:zERRO

I "" tar levantar-se 46.9 67.5 0.18 35 7
.'
1I

-antar-se 93.5 103.5 0.5 35 6.7

li .. busca da teta 141.1 96.6 0.06 33 10.5

?-tneira mamada 288.8 297.2 0.91 17 25.7

I: Tempos desde a expulsão do feto até a primeira ocorrência de vários comportamentos do par vaca-
bezerro. Os tratamentos foram fluido amniótico (FA), disponível (DF) ou não disponível (NF).

mportamento da vaca nas primeiras horas pós-parto

ingestão do fluido amniótico não teve efeito sobre o tempo total utilizado pelas vacas
~LZs:·:;.~-do. auxiliando o bezerro. e lambendo-o nas primeiras horas pós-parto (Pinheiro Machado FO

1997). como pode ser visto na Tabela 2. Entretanto. vacas de segundo parto tiveram um
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menor tempo de descanso do Que as vacas em paríções posteriores, tanto durante as primeiras 6 h
(P<0.03), como nas primeiras 12 h (P<0.02) após o parto. Isto pode estar relacionado com uma
maior tendência a problemas locomotores Que vacas mais velhas experiencíam. especialmente ouando
em sistemas confinados. A duração do tempo de descanso pós-parto também foi mais curta para vacas
oue tiveram partos sem assistência do Que para aouelas oue tiveram partos assistidos (P<0.03).
Dificuldades no parto pode levar à exaustão, e os animais talvez necessitem mais repouso. Vacas com
partos difíceis deitam-se mais cedo do Quevacascom parto fácil ou não assistido (Metz e Metz, 1987).
É lógico esperar Que as vacas com tempo de repouso mais curto iriam lamber suas crias por mais
tempo, e de fato estas duas variáveis foram inversamente correlacionadas (P<O.O I) (Pinheiro Machado
FOe Hurnik, 1997).

Tratamentos Significância (P)

PA - 2 PA - 3 PA - 4 FA PA n Erro
Padrão

)))) min ))))

Descansando (I as 6 h) 133.5a I 64.6ab I 82.4b 0.89 0.03 25 6.0

Descansando (I as I 2 h) 290.7a 396.9b 419.3b 0.49 0.02 20 13.4

Auxiliando cria (I as 3 h) 2.9 2.6 2.6 0.39 0.98 27 0.6

Lambendo cria ( I as 4 h) 75.7 69.3 58.8 0.96 0.32 26 3.9

a.b Médias com letras diferentes numa mesma linha diferem (P<O.O I).

Tabela 2: Tempo utilizado pelas vacas nos vários comportamentos nas primeiras horas após a expulsão do feto.
Parlção (PA): segunda (PA - 2). terceira (PA - 3). e Quarta ou mais (PA - 4). FA é o fator fluido
amniótico.

Na Figura I são apresentadas as médias, a cada hora, dos tempos utilizados pelas vacas
descansando e lambendo a cria nas primeiras seis horas após seu nascimento (Pinheiro Machado FOe
Hurnik. 1997). Um efeito significante devido a parição ocorreu no tempo lambendo a cria durante a
segunda hora (P<0.004) e no tempo descansando na hora 4 (P<0.03). Neste estudo o tempo médio
de descanso das vacas aumentou nas primeiras seis horas após o parto, similarmente ao oue
observaram Edwards e Broom (1982) e Houwing et aI. (1990). Na primeira hora após a expulsão do
feto. as vacas ocuparam 35 min lambendo suas crias, e depois houve um decréscimo linear (P<0.003)
do tempo dedicado à esta atividade durante o período das 6 h iniciais. De fato, lamber a cria é a
principal atividade da vaca parturiente na primeira hora após o parto (Lidfors e lensen. 1988),
decrescendo marcadamente daí em diante (Edwards e Broom. 1982).
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TEMPO LAMBENDO ACRIA

:E
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Hora 1 Hora 4 Hora 5 Hora 6

Horas após o parto
Hora 2 Hora 3

OPA2

OPA3

OPA4

Ia: Tempo ocupado pelas vacas lambendo a cria nas 6 h seguintes ao parto. Parição:
segunda (PA - 2), terceira (PA - 3), e ouarta ou mais (PA - 4). Decréscimo linear do
tempo lambendo a cria (p < 0.003). diferença entre condições, na hora 2 : p<0.004.

TEM PO DESCANSANDO
60-j

c 50SE

40

30

20

10

o
Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 Hora 5 Hora 6

Horas após o parto

Figura Ib. Tempo ocupado pelas vacas descansando nas 6 h seguintes ao parto. Parição:
segunda (PA - 2), terceira (PA - 3), e Quarta ou mais (PA - 4). Contraste média da
hora I vs. Hora 2 (p<O.OOI), contraste entre condições na hora 4, p<0.03.

OPA2

OPA3

OPA4

Em diversos trabalhos é relatado Que a presença do fluido amniótico no pelo do recém-nascido é
_ rtante para o desenvolvimento do comportamento materno. Evidência disto foi encontrada com

o.~~1<iSe ratas virgens, Nas ratas, a placenta sobre a pele do recém-nascido encurtou a latêncla para a
ilização materna de fêmeas virgens (Kristal et al., 1981: Steuer et al.. 1987). Na ovelha
'ente, o fluido amniótico sobre o cordeiro aumentou o tempo gasto pela fêmea lambendo a cria,
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bem como a aceitação no ubre (Lévy e Poindron, 1984). Ovelhas multíparas também lamberam
cordeiros recém-nascidos cobertos com fluido amniótico por mais tempo do QUeQuando lavados (Lévy
e Poindron, 1987) ou secos (Smith et al., 1966).

Jáem vacas parturientes, a ingestão do fluido amniótico não teve influência no tempo gasto pelas
vacas lambendo a cria na primeira ou na segunda hora após o parto (Pinheiro Machado FO e Hurnik,
1997). Esta é uma indicação de QUea presença do fluido amniótico no pelo do bezerro não afeta o
desenvolvimento do comportamento materno em vacas, ao menos QUandotodos os outros estímulos
estão presentes. Resultados similares foram observados na rata parturiente, onde o consumo de
placenta e fluidos fetais não alterou o comportamento materno das ratas (Grota, 1973; Sachs, 1969).

A discrepância nos resultados dos trabalhos acima mencionados, relativa a presença do fluido
amniótico no pelo do recém-nascido e cuidados maternos, pode ser explicada pelo fato de Que as
condições experimentais não foram exatamente as mesmas nos diferentes trabalhos. No experimento
de Pinheiro Machado FO e Hurnik (1997), a retirada do fluido amniótico do pelo do bezerro não pode
ser total, devido às características pseudo-plásticas deste fluido (Oasari et al., 1995) e o método
utilizado para sua remoção. Os bezerros, todos recém-nascidos, não foram lavados, como os
cordeiros de Lévy e Poindron (1987). E mesmo QUeo fluido tenha sido extensivamente escovado e o
bezerro secado com duas toalhas de algodão, seu odor estava presente, e o pelo do bezerro não estava
completamente seco, como no trabalho de Smith et aI. (1966). Portanto, o estímulo para lamber pode
não ter sido totalmente removido, pois a atração da mãe parturiente por fluido amniótico parece ser
determinado fundamentalmente pelo sistema olfatório principal (Kendrick et al., 1992b; Lévy et al..
1995). Por outro lado, tanto no trabalho de Lévy e Poindron (1987), Quanto no de Smith et aI.
(1966), os recém-nascidos foram trocados de mães, e já tinham algumas horas de vida. No trabalho de
Pinheiro Machado FO e Hurnik (1997). todos os bezerros tinham o mesmo tempo de vida, ou alguns
minutos. O comportamento ambulatório do recém-nascido, em adição ao fluido no seu pelo, parece
ser um importante fator para Que a mãe inicie a larnbê-lo e o aceite (Le Neindre e D'Hour, 1989;
Poindron et al., 1988). Este comportamento tem um desenvolvimento rapidíssimo em espécies
precociais como a ovelha ou o bovino, e já em poucas horas o recém-nascido é capaz de caminhar.
Pinheiro Machado FO e Hurnik (1997) observaram Que a precocidade do bezerro afetou o tempo da
vaca lambendo a cria na primeira hora após o parto.

2.4 Funções do lamber matemo

Logo após a expulsão do feto, a fêmea parturiente começa a lamber o recém- nascido (llImann e
Spinka. 1993; Lidfors e lensen. 1988; Pinheiro Machado FO e Hurnik, 1997; Selman et al., 197Gb).
Durante este período de cuidado maternal. mãe e cria vocalizam. Os cuidados maternos nos primeiros
momentos de vida do recém-nascido são importantes para desenvolver a ligação mãe-filho e o
comportamento cinético neonatal da cria, além de possíveis funções higiênicas e fisiológicas. Com o
lamber no momento do parto, todas as membranas e fluidos fetais são removidos do recém-nascido,
secando seu pelo - e assim reduzindo a perda de calor - e estimulando a respiração, circulação,
urinação, defecação, além de auxiliar a cria a levantar-se e orientar-se corretamente para a primeira
mamada. Acredita-se Queesta "limpeza" do recém-nascido e de seu entorno tem a função de melhorar
a higiene geral do local do parto para mãe e cria, reduzindo riscos de infecção e de predação (Arnold,
1985; Edwards e Broom, 1982; Lidfors, 1996; Price et al., 1981; Pryce, 1992).
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É bastante disseminada, na etologia aplicada, a visão de Que um determinado comportamento deva
de ter uma função específica, e isto tem explicado vários comportamentos num sentido evolucionário.
Entretanto, se todo comportamento tem realmente uma "função", isto é, realizado com um propósito
definido para alcançar algum resultado e aumentar a adaptabilidade, ou se pode haver situações em Que
simplesmente há um benefício "casual" em conseouêncía de uma determinada ação, é ouestlonável. Uma
vaca parturiente (Pinheiro Machado FOet aI., 1997) ou uma ovelha parturiente Il.évy et aI., 1983) podem
mostrar interesse e até ingerir fluido amniótico "doado", de dentro de um cocho e mesmo algumas horas
antes de dar cria. Portanto, é aparente Q!.Iea atração para ingerir fluido amniótico é independente da sua
localização no pelo do recém-nascido. De fato, um grande número de fêmeas parturientes de espécies
unguladas, adicionalmente a lamber e ingerir o fluido amniótico do pelo da cria, também consomem
oualouer palha ou pasto onde o fluido tenha se depositado. O tempo utilizado por vacas recém-paridas
lambendo suas crias, foi independente da presença de fluido amniótico no seu pêlo (Pinheiro Machado FO
e Hurnik, 1997). Já o comportamento ambulatório do bezerro foi um fator importante influenciando o
lamber materno do recém-nascido (Le Neindre e D'Hour, 1989; Pinheiro Machado FOe Hurnik, 1997;
Poindron et aI., 1988). Portanto, será correto classificar os benefícios do lamber materno acima
mencionados como funções? Ou, em outras palavras, será Que a vaca parturiente lambe o fluido amniótico
do pêlo do terneiro com algum "propósito definido"?

Talvez seja mais apropriado dizer-se Que a maioria das mamíferas parturientes tem a motivação
de lamber e ingerir o fluido amniótico, localizado no pelo do recém-nascido, no chão, ou mesmo num
cocho. Como relatado num considerável número de artigos (Arnould et aI., 1985; Lévy et aI., 1983;
Pinheiro Machado FOet aI., 1997a; Rubianes, 1992; Smith et aI., 1966), esta atração não é exclusiva
ao fluido da própria fêmea parturiente.

A motivação para lamber e ingerir o fluido amniótico é desencadeada por mudanças hormonais
ocorrendo no parto (poindron et aI., 1988) e incrementada pela estimulação cervical produzida pela
passagem do feto (Lévy et al., 1992). Esta estimulação cervical. por sua vez, ativa processos no
cérebro, tais como a liberação de ocitocina central (Kendrick et al.. I 992a), envolvida no
comportamento materno da mãe. Paralelamente, oplóides endógenos, atuando a um nível central,
potencializam ambos, a liberação de ocitocina intracerebral em resposta à estimulação cervical e a
conduta materna (Kendrick e Keverne, 1989; Keverne e Kendrick, 1991).

3. Resposta nociceptiva

Através do uso de um aparato medidor de tolerância térmica I (MTT) e respectivo teste
nociceptivo (Pinheiro Machado FOet aI., I997c) foi medida a tolerância a dor de vacas parturientes. O
aparato consistia de um bulbo de halogênio de 60 w colocado dentro de um tubo de PVC de 15 cm de
comprimento e 5 cm de diâmetro, com uma sonda de rápida resposta (0.6 s) acoplada ao final do tubo,
na frente da lâmpada, conectada a um termômetro eletrônico. A sonda media a temperatura sobre a
pele da vaca na porção dorsal da pata dianteira, na altura das falanges médias. No experimento
supracitado foi detectado, nas vacas parturientes, um aumento significativo (P<0.0002) do seu limite
de tolerância a dor durante o período de 72 h Que antecedeu ao parto (Figura 2). Resultado similar foi
observado com a rata, ouando um repentino aumento na tolerância nociceptiva 24 h antes do parto foi

Aparato patenteado, direitos do CNPQ, UF5C e autor. Registro INPI:PI9605637 -I.
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demonstrado (Cruz et al.. 1996). Esta mudança é causada. possivelmente. por um aumento no nível

de opióides endógenos oue se processa na fêmea mamífera parturiente. Um envolvimento direto

destes peptídeos na analgesia promovida pela prenhez. foi demonstrada ouando a administração de

naltrexone. um antagonista do opíato. reduziu a tolerância a dor da rata parturiente (Sander e Gintzler,

1987). Uma elevação dos níveis de B-endorfina com a aproximação do parto tem sido observada no

cérebro da rata (Wardlaw et al., 1983). no soro de cabras prenhes (El-Anwar. 1993). e no plasma da

mulher grávida (Râisânen et al., 1984). Nas vacas. os mais altos valores de B-endorfina no seu plasma

foram encontrados no último mês de gestação. imediatamente antes da luteólise pré-parto, mas a

concentração de meta-enkefalina (outro opióide) foram maiores no momento do parto do cue em

oualouer outro estágio da gestação (Aurich et al.. 1990).

.-72 .-60 .-48 .-36 .-24 .-12 .0

Incremento na tolerância térmica (oo) = 0.81 x
80 --.---- ..--------------.- ..-.-..---..-- - -- -- --------- ..----- ---- -- ------.-- ..- - - .

75 +-----------------------------------------------~

70 +-------------------------------------------------~

60 +---------------------------------------------~

55 +-------------------------------------------------~

50 ~----~------~----~------~----~------~----~

Horas antes do parto

Figura 2: Regressão da resposta de tolerância térmica. expressa como temperatura. no
tempo. antes do parto. Média de 12 vacas. dois ou mais testes realizados em
cada vaca.

Como mostrado na Figura 3. a ingestão de fluido amniótico aumentou a tolerância a dor de

vacas parturientes (Pinheiro Machado FO et al.. I 997b). provavelmente como uma conseouência do

aumento da analgesia mediada por opióídes. Que ocorre no período parturiente. Este resultado

confirma estudos prévios realizados com ratos. onde o aumento da analgesia (mediada por opióides)
através da ingestão de fluido amniótico foi repetidamente demonstrado (Kristal et al., I 986a; 1990a;

1991; Tarapacki et al., 1995). Por outro lado. se a ingestão da placenta promoveu um aumento no

limite de tolerância a dor em ratas (Kristal et al.. 1985; 1986b; 1991). o mesmo não ocorreu com

vacas. A ingestão da placenta por vacas parturientes não afetou a resposta nociceptiva medida 6 h

após o parto (Pinheiro Machado Filho et al., I 997b).
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Contraste período 1h VS. período 6+36h
p>O.578 p<O.004
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Figura 3: Efeito da disponibilidade do fluido amniótico (FA) e do período, na
tolerância a dor de vacas. expresso como temperatura. às I. 6. e 36 h
após o nascimento do bezerro. FAR: FA removido; FAD: FA disponível.

Esta discrepância de resultados entre bovinos e ratos, pode estar relacionada com o tipo de
parto de cada espécie. A rata é uma espécie multípara. parindo vários filhotes ao mesmo tempo, e
expulsando e ingerindo placentas entre a expulsão de um feto e outro. Já a vaca, parindo normalmente
uma cria por parto (unípara). expulsa e ingere a placenta algumas horas após o parto. É possível Que às
6 h após o parto o nível de opióides endógenos já esteja baixo, e, portanto, a analgesia para ser
aumentada já não exista mais. A concentração máxima de opíóídes endógenos na vaca parturiente é
encontrada durante a expulsão do feto (Aurich et al.. 1993a), mas estes decrescem gradualmente nas
12 h pós-parto. Embora não seja claramente conhecido o tempo e intensidade de ação destes opíóídes
na mamífera parturiente, a analgesia produzida pela injeção intracerebral de B-endorfina dura por 3 a 4
horas (Ruckebusch et al., 1991). Portanto, as chances para Que a ingestão da placenta pela vaca, na
maioria dos casos ocorrendo 4 h após o nascimento do bezerro, produza algum aumento perceptível
na sua tolerância a dor, são peouenas.

4. Valor adaptativo da placentofagia

Em estudos com ratos, uma espécie multípara. foi demonstrado Que a dose ótima de placenta ou
fluido amniótico para o aumento da analgesia promovida por opióídes endógenos no parto é
eouívalente àouela expelída com cada filhote, e Que seu efeito dura tanto ouanto o intervalo de expulsão
entre um feto e outro (Doerr e Kristal, 1989: Kristal et al., 1988). Neste caso, o efeito analgésico
pode servir como um alívio da dor durante o parto. Entretanto, se poderia argüir a vantagem para uma

147



Luiz Csrlos Pinheiro Machado Filho

espeCle unípara, como a vaca, em experimentar este aumento da analgesia, pela ingestão do fluido
amniótico, após parir. Pois, embora a vaca possa ingerir algum fluido durante o trabalho de parto, é
depois da expulsão do feto oue a maior parcela de fluido amniótico é expelida e consumida.

A indicação comportamental de dor durante o trabalho de parto é evidente, e talvez funcione,
para a mãe, como um sinal dos eventos Quese aproximam, obtendo sua total atenção (Fraser e Broom,
1990). Isto pode ser importante para oualouer espécie, mas principalmente para aouelas vivendo em
grupos e sincronizando partos. As mudanças hormonais e psicofisiológicas Que ocorrem na mãe no
período parturiente, fazem-na atraída por recém-nascido e por fluido e membranas amnióticos e
placenta, mas não exclusivamente aos seus próprios (Il1manne Spinka, 1993: Pinheiro Machado FOet
aI., 1997a: Poindron et aI., 1988). Conseouenternente. se a sincronização de partos tem o valor
adaptativo de proteção contra predadores e melhor uso dos recursos estacionais (alimento, abrigo),
esta traz consigo um risco potencial de distração e atração de fêmeas parturientes por outros recém-
nascidos, deixando, assim, os seus próprios órfãos. A dor, forçando a mãe a concentrar-se em seu
próprio parto, teria também um valor adaptativo. Os níveis plasmáticos de endorfina na vaca aumentam
paralelamente aso de ocitocina, sendo Que ambos são liberados de uma maneira episódica e
concomitantemente com contrações e dilatação cervical (Aurich et al., 1993a). Portanto, este
mecanismo não parece ser para prevenir a dor do parto, mas para controlá-Ia na medida em Que se
manifesta, com a liberação de opióides endógenos. Efetivamente, um incremento na tolerância a dor
de vacas parturientes à medida Que o momento do parto se aproximava, foi registrado por Pinheiro
Machado et al., 1997b).

Depois de expelir o feto, caem os níveis de opióides endógenos da vaca (Aurich et al., 1990).
Neste momento, a atenção da vaca deve estar direcionada ao recém-nascido e, assim, a dor teria um
efeito oposto ao de ser adaptativa. Na primeira hora após o parto, a principal atividade da vaca é
lamber a cria (Lidfors e )ensen, 1988), independentemente da presença de fluido amniótico sobre esta
(Pinheiro Machado FOe Hurnik, 1997). Portanto, a motivação maternal é máxima nesta hora, e o alívio
da dor proporcionado pela ingestão dos materiais amnióticos lambidos da superfície do bezerro e de
seu entorno, assiste a vaca em focar sua atenção ainda mais no recém-nascido e em menor grau a
algum desconforto em seu corpo. Este processo é adaptativo e pode servir como uma recompensa
para o cuidado materno e como uma função auto-estimulante na formação da vinculação mãe-filho. A
vantagem de aumentar a tolerância a dor via ingestão do fluido amniótico, ao invés de um simples
aumento do nível de opióides endógenos, é possivelmente devido ao fato de oue uma concentração
maior destes peptídeos poderia ter um efeito deletério no comportamento materno (Tarapacki et al..
1995). Por outro lado, o aumento da tolerância a dor da mãe através de lamber o recém-nascido e
ingerir o fluido e membranas amnióticos, o oue também está relacionado com a sobrevivência da cria,
tem conseouêncías evolucionárias positivas.

É possível cue o fenômeno da analgesiano parto seja vantajoso para o complexo mãe-filho e não
apenas para a mãe. Durante o trabalho de parto, os níveis de endorfina aumentam não apenas na mãe,
mas também no feto. Aurich et aI. (1993b) observaram maiores concentrações de meta-enkefalina em
bezerros nascidos a termo do Quea pré-termo. As contrações uterinas reduzem o fluxo sangüíneo no
útero, causando hipoxia fetal e acidose. Isto, por sua vez, estimula a liberação adrenal de enkefalinas.
Durante a passagem através do canal do parto, o corpo do feto é submetido a uma alta pressão.
Consecuentemente, a analgesia fetal no parto proporcionaria um nascimento menos traumático ao
neonato. Cabe registrar oue. durante o processo do parto, catecolaminas são liberadas conjuntamente
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com enkefalinas desde a medula adrenal do bezerro (Aurich et al., 1993b: Viveros et aI., 1979).
Portanto, este processo parece ter um impacto benéfico na sobrevivência do recém-nascido, um
indivíduo Que está sendo submetido, ao mesmo tempo, a uma experiência dolorosa e a uma mudança
radical de ambiente.

s. Placentofagia e amniofagia

Pinheiro Machado FOet aI. (I 997a) demonstraram Que na vaca parturiente, a atração pelo fluido
amniótico ocorria antes do Que pela placenta. Noutro trabalho, o incremento da tolerância térmica da
vaca parturiente devido a ingestão de fluido amniótico, mas não devido a ingestão da placenta, foi
registrado (Pinheiro Machado FOet aI., 1997b). O tempo médio, desde a expulsão do feto, para Que a
placenta seja expelida e, portanto, disponível para ser ingerida pela vaca, demora 4 a 6 horas (Metz e
Metz. 1987: Pinheiro Machado FO e Hurnik, 1997). A esta hora, o fluido amniótico já foi
completamente expelido e ingerido, e a maior parte dos componentes do comportamento materno, tal
como lamber a cria, já ocorreram. Portanto, talvez na vaca - uma espécie unípara - o comportamento
de ingerir o fluido amniótico deva ser diferenciado do comportamento de ingerir a placenta.

Outras evidências justificando a separação destes dois comportamentos podem ser observadas
em outras espécies uníparas. Espécies placentofágicas, como vaca (Selrnan et al.. 1970a), cabra
(Ramirez et aI., 1995), e o elk (Church e Hudson, 1996) são espécies escondedoras. Em
circunstâncias ambientais favoráveis a fêmea parturiente destas espécies tipicamente busca isolamento
para parir, deixa a cria por várias horas no local do parto, e normalmente consome a placenta, além do
fluido amniótico. Em segundo lugar, espécies oue ingerem fluido amniótico mas normalmente não
comem a placenta, tais como cavalo (Fraser, 1992), ovelha (Arnold e Morgan, 1975), e o gnu (Estes e
Estes, 1979), são classificadas como seguidoras. Alguns minutos após o nascimento, a cria é capaz de
seguir a mãe e a placenta, usualmente expellda dentro de uma hora, é deixada para trás. O
desenvolvimento destes animais é mais precoce do Que o das espécies escondedoras.

É possível Que o comportamento de consumir a placenta tenha sido perdido durante o processo
evolucionário no grupo seguidor, se as conseouênclas benéficas deste comportamento para estas
espécies não tenham sido muito pronunciadas. De fato, não é a totalidade dos membros de uma
espécie placentofágica Que ingerem a placenta (IIImann e Spinka, 1993: Selman et al., 1970a), e alguns
membros de espécies não-placentofágicas, como o gnu, podem comer partes da placenta (Estes e
Estes, 1979). Que espécies escondedoras sejam placentofágicas e seguidoras não, é facilmente
explicável pela necessidade de sanidade e proteção contra predadores. O aumento da analgesia
mediada por opióides pode ocorrer, todavia, nas espécies seguidoras, pois elas lambem o neonato e
ingerem o fluido e membranas amnióticos. Além do oue, a ingestão da placenta não afetou a resposta
nociceptiva em vacas, como já mencionado.

Se a ingestão do fluido amniótico mas não da placenta produz um aumento na analgesia mediada
por opióides no parto em espécies unguladas uníparas, como acontece na vaca: se existem espécies oue
ingerem o fluido amniótico e a placenta (vaca, cabra, elk), e outros Que consomem apenas o fluido e
membranas amnióticos (égua, gnu): se a atração por fluido amniótico e por placenta ocorrem em
diferentes momentos na fêmea parturiente, então estes comportamentos deveriam de ser diferenciados
entre ungulados uníparos como placentofagia e amniofagia. Na vaca, a ingestão da placenta e do fluido
amniótico e das membranas são ambos comportamentos inatos Que podem ser considerados como
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parte do repertório maternal mas ocorrendo em diferentes momentos e tendo diferentes efeitos.

Placentofagia é a ingestão. total ou parcial. da placenta. Amniofagia é a ingestão do ârnnio e seu

conteúdo. o fluido amniótico.

6. Conclusões gerais

Vacas parturientes podem se atrair por fluido amniótico até 12 h antes do parto. A atração por

placenta. entretanto. ocorre apenas após o nascimento. seguindo a passagem do feto pelo canal do

parto. A atração por ambos. fluido amniótico e placenta. pode durar até 24 h após o parto.

Foi observada analgesia no período periparturiente em vacas. com um aumento significativo da

tolerância a dor à medida Que o parto se aproximava. A ingestão do fluido amniótico. mas não da

placenta. aumenta a resposta nociceptiva. Dessa maneira. a ingestão do fluido amniótico parece ter um

papel na resposta nociceptiva de vacas parturientes. similar com o Que ocorre com a rata parturiente ao

ingerir placenta ou fluido amniótico.

A remoção mecânica do fluido amniótico do pêlo do bezerro não afeta o tempo de lamber

materno nem oualouer outro componente do comportamento materno da vaca multípara. Portanto. é

possível Que em vacas multíparas o estímulo para lamber o bezerro nas primeiras horas após seu

nascimento não seja dependente na presença total do fluido amniótico no pêlo de sua cria. Por outro

lado. o comportamento do bezerro nas suas primeiras horas de vida não é afetado pelo fato de sua mãe

ingerir ou não o fluido amniótico.

Finalmente. parece não haver algum motivo para prevenir a vaca de ingerir o fluido amniótico ou

a placenta. Ao contrário. alguns benefícios parecem existir. A expulsão e ingestão destes materiais do

parto ocorrem em diferentes momentos e tem diferentes efeitos na vaca. Portanto. sugere-se oue

amniofagia e placentofagia devam ser considerados como comportamentos distintos em espécies

unguladas uníparas.
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PROXÊMICA: o SIGNIFICADO PSICOLÓGICO E
CULTURAL DO ESPAÇO

Sandro Caramaschi
Depto. de Psicologia, UNESP - Bauru

A utilização do espaço se constitui num aspecto importante da comunicação não-verbal
envolvida nas interações sociais das pessoas em geral. Fatores relacionados a diferentes
culturas, à intimidade, motivações, características de personalidade, sexo, condições
ambientais e outros, fazem com Que a proxêmica seja um tipo de comportamento
particularmente plástico e variável. Os especialistas da área estabelecem Quatro distâncias
individuais utilizadas nas interações - zona íntima, zona pessoal, zona social e zona pública.
Cada distância é caracterizada por aspectos ligados à percepção visual, táctil e olfativa, Que
determinam diferenças no impacto emocional causado pela proximidade. As implicações
decorrentes das várias formas de utilizar o espaço podem ser veriflcadas nas relações
pessoais bem como também no processo de ajuste a diferentes culturas, interações
profissionais e propaganda. Além das distâncias individuais podemos ainda caracterizar o
chamado espaço familiar, relacionado com aspectos humanos e físicos das casas e
ambientes de trabalho, bem como de demarcadores de territórios utilizados Quando uma
família vai a um parcue ou à praia. Outra dimensão se refere ao espaço tribal, Que diz
respeito à forma pela Qual nos inserimos nos vários níveis de organização social, tais como
grupos de trabalho e lazer, cidades, países e culturas.

Territorialidade e Espaço

o comportamento territorial sempre foi de grande interesse para os etólogos no estudo das mais
diversas espécies, isso se dá pela conspicuidade e estereotlpia do comportamento, podendo muitas
vezes ser considerado como um fator de classificação zoológica das espécies, tanto Quanto
características anatômicas. Embora registros esparsos sobre territorialidade possam ser encontrados na
literatura científica desde o século dezessete, o termo foi devidamente descrito pelo inglês H. E.
Howard em 1920 em seu livro "Territoty in bird /ife", nesta obra, o autor expôs o conceito
detalhadamente, utilizando-se de um grande número de exemplos ornitológicos.

De uma forma geral. podemos caracterizar um território como sendo uma área delimitada e
defendida por seu ocupante, a demarcação de limites no reino animal adouíre formas variadas com
algumas espécies estabelecendo suas áreas com urina, fezes, odores produzidos por glândulas especiais
ou por emissões sonoras. Os territórios delimitados normalmente por machos. tem fundamentalmente a
função de atrair fêmeas e manter os outros machos afastados. De acordo com a espécie considerada, o
território pode destinar-se exclusivamente à manutenção de um ninho, com cerca de um metro
ouadrado, como no caso de gaivotas, ou pode configurar-se num espaço de caça com vários
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oullômetros de extensão, como nas águias. Em se tratando de comportamento territorial. consideram-
se como básicas portanto as funções alimentares e reprodutivas, envolvendo acasalamento e
manutenção da prole.

Outros aspectos igualmente importantes devem ser levados em consideração ouando se trata de
territorialidade, a sensação de proteção e intimidade proporcionadas pelo território implica na própria
organização social e sobrevivência da espécie. Experimentos sobre superpopulação em colônias de
ratos foram conduzidos brilhantemente na década de 60 pelo etólogo [ohn Calhoun, os experimentos
demonstraram uma degeneração comportamental nos animais evidenciando Que não só os alimentos
são importantes no processo reprodutivo mas também a estruturação comportamental. possibilitada
pela manutenção de um espaço mínimo.

Edward Hall (1966) caracteriza as espécies animais em geral em dois grandes grupos
denominados animais de contato, oue se amontoam e exigem um contato físico mútuo, alguns exemplos
desse tipo de conduta são as morsas, porcos, hipopótamos, morcegos e outros. Por outro lado,
existem espécies de não-contato caracterizadas pela evitação constante do contato físico, alguns
exemplos são os cavalos, cães, ratos, falcões e gaivotas de cabeça negra.

Hediger (I 955) denomina espaço pessoal a distância mantida pelas espécies de não-contato
entre si, como uma bolha invisível. Que envolvesse cada indivíduo, com algumas variações, os animais
de hierarouia social mais alta delimitam um espaço pessoal maior do oue os indivíduos mais baixos na
escalahierárouica.

Segundo Hall os animais sociais precisam manter contato uns com os outros. A perda de
contato com o grupo pode ser fatal, por várias razões, incluindo exposição aos predadores. A essa
forma de união o autor denomina espaço social. no oual os animais permanecem psicologicamente
unidos, como oue por uma fita invisível Que amarra o grupo, variando sua distância de uma espécie
para outra.

o Espaço Humano

Proxêmica é um termo definido por Hall como "o estudo da estruturação inconsciente do
microespaço humano", para caracterizar uma área da comunicação não verbal empenhada em elucidar
as relações espaciais verificadas entre as pessoas, bem como destas com o seu ambiente. Uma série de
fatores interferem na forma pela oual o ser humano se utiliza da dimensão espacial. características de
personalidade podem estabelecer componentes individuais de distanciamento, desta forma, pessoas
sociáveis e extrovertidas tendem a manter distâncias menores do oue indivíduos introvertidos e pouco
sociáveis. Algumas psicopatologias também podem influenciar a forma pela Qual as pessoas delimitam
seus territórios pessoais. Concomitantemente são verificados fatores culturais poderosos na utilização
do espaço nos diversos países (Hoppal, 1987).

A utilização do espaço envolve nossavida desde seus aspectos mais prosaicos como permanecer
em pé numa fila, até nos sentirmos bem ou não em uma cidade estranha, por fatores devidos à sua
estrutura arouítetôníca. Nossa casa, nosso automóvel revelam características individuais, culturais e
temporais acerca de sua época de construção e utilização.

Se nos pusermos a observar a multidão em circulação numa rua comercial de grande movimento
verificaremos como é espantosa a capacidade humana de se locomover junto a outras centenas de
pessoas numa aparente confusão, praticamente sem a ocorrência de colisões: os seres humanos têm
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uma capacidade inacreditável de perceber sinais mínimos durante a aproximação com outras pessoas,
verificando suas intenções de deslocamento e reagindo a elas, de maneira sutil. ao corrigir sua
trajetória. Ao cruzar com o outro, dependendo da atratividade, ou intimidade, podem trocar um olhar
rápido ou demorado, podem cumprimentar com movimentos de cabeça ou ainda levantar as
sobrancelhas, concomitantemente com um sorriso (Eibl-Eibesfeldt, 1977). Algumas vezes, por
distração, podemos deixar de perceber os sinais emitidos por um transeunte Que se aproxima; todos
nós, provavelmente, já estivemos na situação ridícula de estar frente a um desconhecido, tentando, os
dois, desviar lateralmente numa espécie de dança canhestra.

O ambiente tem um papel importante na forma pela Qual as pessoas utilizam seu espaço, o fato
de numa festa haver muito barulho ou esteja escuro, faz com Queas pessoasse aproximem mais do Que
o fariam normalmente. O mesmo acontece em lugares públicos como paroues ou ruas, Morris (1977)
argumenta Queas pessoas, nessascircunstâncias, utilizam a proximidade física no sentido de evidenciar
sinais de vínculo, ou seja, uma forma de demonstrar ouern está com ouern e suas formas de relação, e
dessamaneira, defender o seu espaço de privacidade.

Segundo Oavis (1973), o espaço comunica, ouando um grupo de pessoas se aproxima numa
roda de conversa - numa festa, ou no pátio de uma escola - cada um exprime sua posição no grupo por
intermédio do lugar Q!.Ieocupa. Ao escolher certa conformação, o grupo indica o grau de proximidade
desejada e receptividade a outras pessoas, num processo dinâmico. Quando o grupo se firma numa
configuração, isso indica Que os integrantes estão de acordo, ainda Que provisoriamente, Quanto à
ordem híerárouica e ouanto ao nível de intimidade a ser mantido.

O território humano, como nos animais, se caracteriza como uma área defendida da intromissão
indesejável de outras pessoas, Lyman & Scott (1967) estabeleceram três possibilidades de intrusão. A
violação se constitui no uso de comportamentos ínadeouados em relação ao território de outra pessoa,
olhar fixamente para alguém num restaurante pode ser um exemplo de violação. Outra situação se
refere à invasão, caracterizada pela penetração inadvertida do espaço físico dos outros, pode ser uma
invasão entre países, ou de uma esposa Q!.Ietenha transformado o escritório do marido em Quarto de
costura. Podemos ainda identificar a contaminação, situação na Qual alguém deixa vestígios após sua
retirada de uma dada área, como exemplo podemos citar Queas pessoasem geral, relatam mal-estar ao
sentar num banco de ônibus e perceber Que o mesmo está ouente pela permanência de um ocupante
anterior.

Espaço Individual

Edward Hall, sem dúvida um dos grandes pesouísadores da área, estabeleceu Quatro distâncias
individuais básicas utilizadas pelas pessoas no seu convívio diário, cada uma delas pode ser tlpiflcada
por uma fase próxima e distante de acordo com suas características. Em cada distância verificam-se
componentes relacionados com impacto emocional e grau de intimidade, percebidos principalmente,
por nossas sensações odoríferas, visuais e auditivas. As Quatro distâncias básicas foram medidas
experimentalmente por Hall e um colaborador enfocando principalmente os componentes vocais e
auditivos. Os dois pesoulsadores se posicionaram muito próximos um do outro e foram se afastando
gradativamente ao mesmo tempo em Q!.Ieconversavam, cada vez Q!.Ieuma mudança Qualitativa no tom
de voz era percebida pelas duas pessoas, registravam um tipo de distância individual.
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Distância íntima ou Zona íntima:

Esta distância de lnteração, como o próprio nome sugere, se destina a contatos com pessoas

com Quem se tenha um vínculo emocional estreito, desta forma, a entrada e permanência nessa zona é

reservada para cônjuges, namorados, pais e parentes próximos. Esta é a distância para a prática do

amor e da luta, a essa distância os traços faciais aparecem distorcidos e os sinais mais sutis do rosto do

interlocutor podem ser percebidos, nessa situação é comum as pessoas relatarem uma sensação de

estarem vesgos, com efeito, numa distância tão próxima, os músculos oculares têm de se esforçar para

manter uma boa focalização da imagem.

A aproximação de uma pessoa em relação à outra é mediada por uma série de ações como

gestos, posturas e expressões faciais Que indicam ao interlocutor a possibilidade de uma maior

aproximação ou de maior afastamento, nessa situação podem ocorrer contatos físicos e formas de

cumprimento social. Pessoas insensíveis a esses sinais não verbais podem violar regras sociais básicas

de convivência, produzindo situações embaraçosas ou julgamentos sociais errôneos.

Quando se fala em zona íntima, entramos em uma outra área próxima, a Que se refere à conduta
táctil. lourard (1966) realizou uma pesouísa através de comportamentos relatados por estudantes

universitários de ambos os sexos, onde se registravam num esouema corporal, as áreas tocadas pelo

pai, pela mãe, por um amigo do mesmo sexo ou por amigo de sexo oposto: o autor demonstra oue
existem regras sociais implícitas sobre Quem toca Quem, e em oue parte do corpo.

Um estudo sobre comportamentos relatados e esperados por homens e mulheres em situação de

flerte, realizado por Caramaschi & Silva (manuscrito), demonstrou oue as mulheres dizem tocar mais

(2,97%), Que os homens (1,15%), os ouais. por sua vez, relatam uma maior expectativa de serem

tocados (3,64%) do Que as mulheres (2.79%). Esses dados contrariam o senso comum de cue os

homens têm maior tendência a tocar as mulheres em fases iniciais de paouera. Outro resultado

interessante diz respeito aos papéis sociais exercidos e esperados ouanto à aproximação durante o

flerte, os homens e mulheres dizem se aproximar com freoüências bastante próximas, 10,37% e 9,32%

respectivamente, entretanto a expectativa de aproximação do outro é bastante diferenciada, com valores

de 13,38% para as mulheres e apenas 3,64% nos homens.

A zona íntima proporciona uma percepção onde os elementos faciais mais sutis como marcas da

pele, rugas e olhos podem ser percebidos em detalhe. O odor da outra pessoa, bem como seu hálito

podem ser sentidos, eventualmente o próprio calor corporal pode ser compartilhado pelos interagentes.

Essa proximidade física produz um impacto emocional intenso, gerando prazer, se realmente se tratar

de uma pessoa com a oual realmente temos intimidade ou enorme desconforto se a proximidade for

incidental ou invasiva.

Nas interações sociais de um modo geral. e principalmente se considerarmos os componentes não

verbais, verificamos oue se tratam de jogos sutis, em oue a intimidade determina os comportamentos e

vice-versa. duas pessoa Que estejam flertando por exemplo, têm a possibilidade de se aproximar

gradativamente, diminuindo sua distância corporal, na medida em oue seu grau de intimidade aumenta,

pessoas ansiosas ou afoitas podem por a relação a perder se utilizarem uma seoüêncía de aproximação

inadequada. da mesma forma, embora menos ofensivamente, uma pessoa tímida pode se mostrar

desaíustada na utilização de sua zona íntima, mantendo-se excessivamente distante.

Argyle (1979) cita situações de invasão, em Que uma pessoa desconhecida se aproxima

demasiadamente de alguém na rua, com excessiva intimidade, para pedir uma informação por exemplo.
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Mesmo em situações em Que um homem era abordado por uma mulher atraente, os indivíduos tendiam
a reagir de maneira aversiva esoulvando-se dos contatos e da proximidade.

Em suas vidas cotidianas, as pessoasde um modo geral. se defrontam com situações em Quesua
zona íntima é invadida circunstancialmente. Um exemplo típico pode ser a situação de estar num ônibus
lotado, em Que se verifica uma proximidade constrangedora entre pessoas estranhas. Numa situação
inevitável como esta, as pessoas reagem de maneira bastante previsível, a primeira atitude é colocar-se
numa posição em Q!.Ie o contato frontal seja evitado, desviando-se lateralmente. Uma segunda
possibilidade é produzir barreiras físicas interpostas entre os indivíduos, com essa função podem servir
bolsas, pacotes, ou mesmo os braços cruzados. Se alguma parte do corpo toca outra pessoa, a parte
afetada tende a ser retirada do contato imediatamente. Situações em Que não seja possível evitar áreas
de contato físico com outra pessoa, estas tornam-se rígidas e com a musculatura tensa, nos grupos de
não-contato não é permissível relaxar e aproveitar o contato com estranhos. Considerando-se uma
situação de contato físico inevitável as pessoasassumemainda uma atitude psicológica denominada por
Hall como de "não-pessoa", uma sensação de alheamento e indiferença frente ao contexto, as pessoas
agem como se realmente não estivessempresentes, adotando um olhar perdido, voltado para as janelas,
para o chão, ou para objetos presentes no ambiente.

Situações eoulvalentes podem ainda ser verificadas em interações profissionais, as mulheres Que
vão a um ginecologista por exemplo, ou homens Que se submetem a um exame de próstata, podem
subitamente se ver numa situação de extrema intimidade com um indivíduo virtualmente estranho, a
adoção de determinadas atitudes psicológicas permitem Que este contato desagradável e inevitável
transcorra da maneira menos desgastante possível.

Se por um lado a proximidade pode parecer desagradável. por outro pode ser absolutamente
necessária, Davis (1973) relata uma situação em Que uma moça recusou uma proposta de casamento
feita por alguém Que ela acreditava amar, essadecisão foi tomada poroue o rapaz formalizou o pedido
sentado numa cadeira a mais de dois metros e meio de distância. Os psicoterapeutas experientes
relatam Q!.Ieo processo de intervenção psicológica flui de maneira mais eficiente se a intimidade
desenvolvida entre profissional e cliente não for apenasverbal. mas também corporal, pela utilização de
distâncias próximas, e por vezes, contato físico.

A distância íntima levantada por Hall entre norte-americanos vai de zero a Quarenta e cinco
centímetros, entre os países latinos e árabes as distâncias verificadas são bem menores, desta forma, as
interações envolvendo pessoas de diferentes culturas podem ser bastante desagradáveis, com um
tentando se aproximar e o outro se afastando à procura de uma distância mais cômoda. Hall descreve
uma situação em Que parlamentares, um norte-americano e um sul-americano se deslocaram por por
um corredor de doze metros através de peouenos avanços e recuos, até Q!.Ieo americano ficasse
encurralado, tendo então de adotar outras atitudes de proteção.

As diferenças culturais podem produzir avaliações tendenciosas sobre as pessoas de um
determinado país, desta forma, os norte americanos tendem a julgar os latinos como invasivos e
pegajosos, enouanto os brasileiros por exemplo percebem os ingleses e norte-americanos como frios,
distantes e impessoais. Mesmo se considerarmos as várias regiões do Brasil. poderemos perceber
informalmente diferenças na proxêrníca. os nordestinos em geral aparentemente tendem a ficar mais
próximos do Que os estados do sul. Estudos sistematizados mereceriam ser realizados comparando as
várias regiões a fim de Q!.Iese pudesse ter uma dimensão ouantltatíva mais precisa.
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Distância Pessoal ou Zona Pessoal

o espaço pessoal. designado por Hall, se relaciona à distância mantida para interações informais,
assim, amigos, colegas de trabalho ou de sala de aulas utilizam basicamente essa distância nas suas
conversas. Nesta distância o corpo do outro pode ser percebido em sua porção superior. um ângulo de
Quinze graus permite a visualização da parte superior e inferior do rosto. proporcionando uma
percepção detalhada da superfície da pele e a dimensão tridimensional da face. Braços e mãos podem
ser utilizados de maneira expressiva para esse tipo de lnteração. embora os movimentos mais finos dos
dedos não sejam detectados pelo interlocutor.

Pode-se comparar a distância pessoal a uma bolha protetora invisível ao redor de nosso corpo.
oue de certa forma. deve nos assegurar um espaço a ser defendido. essa bolsa não apresenta
características idênticas em todas as direções do corpo. a proximidade frontal exerce um impacto
sensorial maior e suscita mais impulsos de proteção sexual do oue os lados e a parte posterior do
corpo. regiões em Que toleramos a presença mais próxima de alguém.

A distância pessoal de um indivíduo pode ser medida facilmente solicitando-se oue ele se
aproxime de um colega oue esteja parado e de pé. a pessoa oue se aproxima ajusta uma distância
confortável para si mesmo. se aproximando e se afastando gradualmente. A mensuração da distância
pessoal de um grupo de pessoas pode indicar diferenças idiossincráticas acerca da utilização do espaço
tanto sobre o Quanto cada um se aproxima do outro. ouanto sobre o Quanto os outros gostam de se
aproximar dela. indicando desta forma sua atratividade.

Hall estabeleceu experimentalmente para norte-americanos valores de distância pessoal oue
variam entre ouarenta e cinco centímetros até um metro e vinte. embora não existam dados consistentes
no Brasil. Que permitam uma generalização. através de observações casuais percebemos oue a distância
mantida por alunos universitários numa interação informal é certamente menor do Que a observada em
norte-americanos.

A cultura exerce um papel fundamental na determinação da distância pessoal. existem
incompatibilidades consideráveis nas interações de norte-americanos e árabes do Mediterrâneo por
exemplo. estes pertencem a uma cultura táctil e durante a conversa praticamente cercam o outro.
pegam na mão. olham nos olhos intensamente e respiram de perto. isso possui um poder de tornar a
ínterações extremamente desagradável para as culturas de não contato. A distância considerada pelos
árabes como pessoal é percebida por outros povos como íntima. as interações desse tipo acabam sendo
consideradas como invasões da zona íntima. Fatores como. sexo. aparência e história dos indivíduos
também interferem na distância determinada.

Willis (1966) verificou a posição inicial de conversação entre 775 pessoas. verificou Que as
duplas de sexos diferentes apresentaram as menores distâncias. enouanto as mulheres ficaram mais
próximas entre si do Que as duplas de homens. demonstrando a influência do sexo nas interações
ocorridas a uma distância pessoal.

Num experimento realizado por Kleck (1968) as pessoas eram instruídas a entrar numa sala em
Que encontrariam alguém de Quem deveriam se aproximar para uma conversa amigável. o fato dos
sujeitos serem informados oue a pessoa da sala era epilética fazia com Que se mantivessem a distâncias
maiores do Que Quando nada era dito. o fato da pessoa se encontrar em uma cadeira de rodas também
fazia as distâncias aumentarem.

A expectativa sobre o teor de uma dada interação também interfere nas distâncias. num estudo
realizado por Leipold (1966). alunos eram convocados pelo diretor da escola por diferentes motivos.
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podendo ser provocadores de tensão, elogiosos ou neutros. Os alunos chamados para uma possível
repreensão se posicionavam o mais distantes Quanto pudessem de seu interlocutor, enouanto dos Que
eram convocados em condição mais favorável se postavam mais perto do pescuisador.

Sommer (1969) demonstra Quea utilização do espaço também pode ser veriflcada em situações
em QUeas pessoas se apropriam de locais comunitários tais como bibliotecas, salas de estudo ou
mesmo de cadeiras específicas em instituições para idosos. Num trabalho feito com alunos
universitários, o autor solicitou QUecada um indicasse no diagrama de uma mesa retangular Qual seria
sua posição preferencial caso se tratasse de diversas situações motivacionalmente diferentes. Em
situações de trabalho cooperativo as pessoas preferiam ficar posicionadas lado a lado, situação de
competição fazia com Que as pessoas marcassem posições frente a frente, condições de
desenvolvimento de trabalhos independentes faziam com Que os indivíduos se posicionassem em lados
opostos diagonalmente. A utilização de esouemas de mesas Quadradas e redondas demonstrou
resultados semelhantes.

Distância Social ou Zona Social

Esse tipo de espaço aparece normalmente em situações de interações formais ou entre pessoas
pouco conhecidas entre si, se você estiver passando pela rua e resolver perguntar as horas a um
transeunte cualouer. provavelmente se posicionará a uma distância social. As pessoas QUetrabalham
juntas tendem a manter uma distância social próxima, trata-se também de uma distância comum para
pessoasQueparticipam de uma reunião social informal.

Trata-se de uma distância em Que praticamente todo o impacto emocional está diluído,
mantendo-se apenas um vínculo estritamente ligado à interação. Nessa distância, o rosto da outra
pessoa pode ser visto com clareza em seus elementos faciais principais, olhos e boca podem ser
percebidos sem a necessidade de mover os olhos. Embora a visão a essa distância seja aguçada já não
se consegue divisar detalhes sutis da estrutura do rosto. Nessa zona, QUandose tratam de interações
mais duradouras. o contato visual é mais importante do QUenas distâncias mais próximas.

Estudos realizados por Hall. demonstraram Que para os norte-americanos, a distância social se
encontra entre um metro e vinte centímetros e três metros e meio. A essadistância, o corpo do outro é
percebido por inteiro, embora a atenção esteja voltada basicamente para o rosto e parte superior do
corpo, é nessadistância QUese evidenciam pormenores relativos à postura e roupas.

Segundo Hall, a distância mínima de três metros, mantida por exemplo. por uma recepcionista.
pode garantir o isolamento adeouado para a realização de tarefas gerais de seu trabalho sem parecer
rude, uma distância menor cria, implicitamente, uma necessidade de Que a funcionária se envolva em
uma conversa com a pessoaQueestiver à espera, ainda Quese trate de um estranho.

Distância Pública ou Zona Pública

A distância pública, como o próprio nome sugere. se destina a ser utilizada em situações
públicas, como Quando alguém se dirige a uma platéia ou auditório, dessa forma, a zona pública é
utilizada por magistrados em tribunais, por professores em salas de aula, por políticos nos seus
discursos em palanoues. atores de teatro e outros.

Hall estabeleceu a distância pública para norte-americanos em sete metros e meio ou mais. dessa
forma, pode-se perceber uma grande elasticidade na zona pública; numa palestra por exemplo, podem
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existir pessoas localizadas logo à frente do orador e outras situadas a muitos metros de distância. no
fundo da sala. As ações comportamentais realizadas por ouern utiliza bem sua distância pública tem de
dar conta dessa diversidade.

Ao contrário das outras distâncias. Q\.Jese poderiam considerar naturais nas interações da
maioria das pessoas. a utilização da zona pública demanda alguma experiência ou treinamento. existem
cursos especiais de oratória e comunicação verbal. criados especialmente no intuito de auxiliar pessoas
com dificuldades ou Q\.Jenecessitem utilizar sua zona pública de maneira eficiente. como empresários
para realizar palestras de divulgação de resultados ou políticos em campanha (Palito. 1994).

A má utilização da distância pública pode por em risco a mensagem a ser enviada:
provavelmente todos têm lembranças de algum professor conhecido durante a sua formação. Que
utilizasse ínadeouadarnente seu espaço público. dirigindo-se preferencialmente a uma pessoa da sala
como se ela fosse a única. ou falando para a lousa como se não existisse ninguém na sala. indiferente a
oualsouer sinais de retroalimentação fornecidos por seus alunos. Via de regra. professores assim
utilizam um tom de voz e gesticulação também ínadeouados.

Na distância pública. o orador se encontra totalmente visível. a não ser Q\.Jeesteja protegido por
trás de uma mesa. Embora as expressões faciais possam ser vistas. a ênfase maior se dá nos gestos.
movimentação corporal e postura. Nesse tipo de situação O impacto emocional possível se dá
principalmente pelo conteúdo verbal e não pela proximidade.

Algumas Considerações

Levando-se em conta Que as distâncias individuais participam de nossa vida de maneira tão
próxima. não é de se admirar Queos elementos básicos da proxêmica sejam usados nos mais diferentes
setores da comunicação humana. Ainda Que as pesouisas da área já estejam num estágio razoável de
desenvolvimento. verifica-se. muitas vezes. Q\.Jeas pessoas se fiam unicamente em suas percepções
inconscientes. deixando de explorar o potencial dessa vertente comunicativa. As relações profissionais
de oualsouer pessoas Que tenham contato direto com seus clientes depende de uma boa percepção e
utilização de elementos espaciais. Em muitas situações. isso pode definir o sucesso ou fracasso de um
empreendimento.

Na literatura. a descrição da forma como uma pessoa se aproxima da outra pode dar o clima
necessário para a elaboração da trama. ou para o envolvimento do leitor. No cinema. podemos
perceber Q\.Jeos diferentes níveis de intimidade podem ser alcançados pela manipulação artificial das
distâncias de ínteração. dessa forma. o espectador pode se identificar com os personagens. sentir
repugnância ou arná-los a critério do diretor do trabalho.

Na atualidade. a proxêmica tem sido usada várias finalidades aplicativas. mas nenhuma se
compara à utilização realizada nas propagandas. O consumidor pode ser levado a incorporar os mais
diversos produtos. desde um político até um sabonete. pela manipulação de suas sensações. mediante
uso de elementos não-verbais Q\.Jevão desde a aparência. expressões faciais. gesticulação e distância de
enouadrarnento. Desta forma. um anunciante pode criar situações de extrema intimidade e impacto
emocional de acordo com seus interesses. Se por um lado. adotamos distâncias próximas para pessoa
Q\.Jenos são íntimas. de forma eouívalente. tendemos a considerar Íntimas as pessoas Que nos parecem
próximas. Tais personagens. certamente nos parecerão mais confiáveis. e ligados a nós
psicologicamente.
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o estudo dessa dimensão do comportamento humano aparece hoje com um papel importante

tanto para o desenvolvimento científico da área, como para uma percepção crítica dessas variáveis,

possibilitando uma gama enorme de aplicações.

Espaço Familiar

Os especialistas em comunicação não-verbal são unânimes em afirmar Que as relações sociais,

por mais prazeirosas Que sejam, trazem em seu bojo um certo grau de desconforto e ínculetação. Nas

diversas situações veríficadas em nossas vidas cotidianas nos sentimos observados e avaliados

continuamente. Com efeito, Morris (1978) diz Que só estaremos realmente à vontade no banheiro de

nossa casa, e com a porta trancada.

Deixando de lado os exageros dessas afirmações, uma vez Que também o contato com outras

pessoas pode gerar concomitantemente sensações de prazer, podemos dizer Que nos sentimos

particularmente bem em nossos lares, junto a pessoas ouerídas, longe da competitividade

contemporânea e das cobranças sociais. Tal sensação é devida a uma outra categoria de utilização

territorial, denominada por Morris "espaço familiar". Muitas pessoas relatam inibição do funcionamento

intestinal sempre Q.Uese distanciam de seu espaço familiar, numa viagem, por exemplo.

Num lar estruturado, existem particularidades no uso dos objetos e das dependências, podemos

facilmente identificar a cadeira do preferida do papai, o aparelho de som do filho mais velho, o vaso da

mamãe. e de uma maneira bastante previsível. podemos ainda identificar a garagem do pai, a cozinha da

mãe, o ouarto do casal, ete. Quaiscuer mudanças a serem impetradas nas diversas áreas devem passar

pelo parecer do seu "dono natural".

Morris compara o espaço familiar aos territórios observados nas diversas espécies de mamíferos,

com os elementos básicos sendo transformados ao longo do tempo e adouirindo aspecto cada vez mais

simbólico. Podemos imaginar Q.Ueo território familiar tenha se desenvolvido como uma moradia central.

cercada por uma ampla área de caça e coleta de alimentos. A casa moderna mantém alguns desses

elementos básicos, o ninho, constituído pelo ouarto do casal fica usualmente localizado na porção mais

protegida da residência, nos fundos ou num possível segundo andar, o mais longe possível da porta de

entrada e do assédio de estranhos. Os jardins e Quintais representam simbolicamente as áreas externas

destinadas à manutenção alimentar da família, hoje convertidas em espaços para o cultivo de plantas

ornamentais e animais de estimação.

A formalízação das várias dependências, bem como suas funções específicas numa casa, foi feita

muito recentemente, se pensarmos em termos históricos. Segundo a afirmação de Ariês (1962) nas

casas até o século dezoito os cômodos não tinham uma função fixa e os membros da família não tinham

oualouer tipo de isolamento como compreendemos hoje. Os estranhos entravam e saíam à vontade

numa espécie de espaço cornunal, enquanto camas e mesas podiam ser arrumadas e desarrumadas, de

acordo com as motivações de seus ocupantes. No século dezoito, a casa dos cidadãos comuns teve sua

forma alterada com a atribuição de nomes às várias dependências de acordo com suas funções, assim,

apareceram a sala de estar, ouarto de dormir, sala de jantar. Os ouartos passaram a ser dispostos para

dar em um corredor ou espaço comum, como as casas de uma rua e não mais se comunicando entre si,

estabelecendo áreas mais protegidas, sensação acentuada pela colocação de portas internas.

As diferenças culturais e as respectivas sensações emocionais proporcionadas pela enorme

variedade de disposições arouitetônicas do espaço familiar são consideradas por Hall (1989) em alguns
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diferentes países. Os ingleses e norte-americanos. por exemplo. apesar de pertencerem a uma mesma
matriz cultural. apresentam maneiras diversas de utilizar o espaço. As crianças inglesas. usualmente
permanecem num mesmo Quarto durante um longo tempo de sua infância; os lares americanos. por
outro lado. priorizam os espaços individuais. designando. sempre oue possível. um Quarto para cada
criança. Esse processo aparentemente. tem um efeito na forma pela oual as pessoas dos dois países
demonstram seus comportamentos de íntrospecção. os americanos usualmente associam intimidade
com um espaço determinado. fecham-se em seus ouartos. indicando oue ouerern ficar sós. Os ingleses
acostumados a lugares comunitários demonstram seu desejo de isolamento permanecendo em silêncio.
ainda oue num ambiente populoso. Essas diferenças culturais raramente são compreendidas de
imediato. os ingleses tendem a achar Que os americanos. trancados em seus Quartos estão
demonstrando sua raiva ou aborrecimento com alguma coisa. os americanos por sua vez. ficam
perguntando continuamente a ingleses silenciosos por eles estão emburrados e o oue há de errado.

Muitas vezes a família é levada a sair de seu território para um dia no campo ou na praia. o meio
de transporte utilizado - o automóvel - torna-se então uma forma de espaço familiar itinerante. Numa
estrada. nos comportamos basicamente com as mesmas regras veríflcadas na conduta pessoal. uma
conhecida mensagem pode ser vista no vidro traseiro dos carros - "se você puder ler isto. é sinal de
cue está muito perto" - definindo de forma bem humorada uma distância mínima desejável (Knapp.
1980).

Com a chegada à praia. os membros da família se empenham em espalhar seus demarcadores
territoriais. tais como esteiras. caixas. brlnouedos e mais simbólico de todos. o guarda-sol. Só então as
pessoas se sentirão à vontade para desfrutar o seu próprio pedaço de areia. A chegada de novos
ocupantes segue regras de ocupação claramente determinadas. com as pessoas se estabelecendo a
distâncias respeitosas de seus vizinhos. Com efeito. após algum tempo. uma foto aérea da praia
demonstra uma distribuição particularmente homogênea. como se as pessoas calculassem
matematicamente sua posição. A violação ou invasão inadvertida de um desses territórios normalmente
implica em explicações e desculpas por parte do invasor. bem como as devidas expressões carrancudas
de seus ocupantes.

Uma outra forma de espaço familiar é a oue se refere aos ambientes de trabalho. De certa forma.
as pessoastransferem suas percepções do espaço doméstico para seus escritórios. consultórios ou salas
de trabalho. Essesaspectos podem ser vistos na distribuição dos cômodos. na seleção dos móveis a
serem utilizados e na decoração do ambiente.

As relações humanas sofrem a interferência dos aspectos físicos do ambiente. Hall relata Que
empresas onde trabalham juntos ingleses e norte-americanos pode haver controvérsias consideráveis. os
ingleses com a sua sensação peculiar de intimidade preferem portas fechadas. Que por sua vez são
percebidas pelos americanos como um sinal de conspiração. As portas delíberadarnente mantidas
abertas pelos americanos dão aos ingleses uma sensação de desordem e de intromissão.
Conseoüentemente. nessasempresas. se trava uma batalha surda em oue alguns se empenham em abrir
portas e outros em fechá-Ias. Os [uízos acerca do caráter das pessoas do outro país naturalmente
acompanham essasdisputas.

O nível hierárouico dos vários funcionários de uma empresa pode. facilmente. ser percebido pela
simples observação do espaço físico; os presidentes e diretores usualmente ocuparão lugares mais
elevados em relação aos operários e subalternos. Suas salas normalmente são de mais difícil acesso.
com a necessidade do possível visitante ter de passar por uma série de salas e recepcionistas até chegar
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ao chefe. Uma vez na sala do diretor. perceberemos Que este. apesar de trabalhar sozinho. dispõe de
mais espaço do Q\Jeoualouer outro componente da empresa. possui a maior mesa de trabalho. e seu
escritório apresenta uma série de itens como frigobar. tapetes. cortinas e obras de arte. A conjunção
desseselementos caracterizam o nível social dominante de seu ocupante.

Uma tendência atual. diz respeito à ênfase dada ao trabalho cooperativo. com participação
eouitatlva de todos os elementos. inclusive do chefe. As grandes empresas hoje já adotam a utilização
de espaços comuns onde se possam reduzir ao máximo as indicações hierárouicas e sem a chamada
"sala do chefe". A presença física do líder junto ao coletivo da instituição. poderá favorecer uma
interação mais direta e produtiva entre os constituintes de uma empresa. facilitando o processo de
detecção dos problemas. bem como de sua solução mais rápida.

As novas experiências de diluição dos espaços personalizados nas empresas. ainda são muito
recentes para se ter uma avaliação precisa de suas repercussões. afinal. estarão sendo alteradas regras
básicas da convivência humana. existentes desde os primórdios da civilização. As estruturas
hierárouicas. profundamente arraigadas. dificilmente serão mudadas de uma hora para outra. trata-se de
um processo gradual a se solidificar de acordo com os resultados obtidos.

Nas diversas instituições destinadas à manutenção de pessoas. tais como hospitais. creches.
asilos e manicômios. a estruturação do espaço é normalmente realizada por funcionários Q\Jenão
utilizam o local da mesma forma Queos pacientes; verificamos nessescasos uma disposição destinada.
exclusivamente. a uma maior funcionalidade do tráfego dos funcionários e dos serviços de limpeza.
ficando desfavoráveis à interação social.

Sommer (1973) descreve uma situação em Que ele foi convidado como arouíteto para
reestruturar os espaços comuns de um asilo de idosos. Um levantamento inicial demonstrou um
número muito peoueno de ínterações entre as senhoras e praticamente nenhuma conversa prolongada.
Sommer conseguiu a colaboração dos funcionários. para Q\Jeesses não boicotassem as mudanças. O
pesouísador modificou o ambiente. alterando a disposição dos móveis e colocando revistas à disposição
das internas. tornando. dessa forma. o ambiente mais propício às interações. Em pouco tempo
verificou-se um aumento substancial das conversas entre as pessoas. e uma conseoüente melhoria da
Qualidadede vida das senhoras.

Espaço T ribal

Desmond Morris (1978) define ainda uma terceira dimensão territorial. o espaço tribsl. De
acordo com esse autor e outros antropólogos. imagina-se Que as comunidades primitivas fossem
constituídas por um número próximo de uma centena de indivíduos. Q\Jeínteragiam e se reconheciam
individualmente. Com o passar dos séculos. as comunidades se tornaram impessoais pelo existência de
milhares ou milhões de pessoas. ocupando uma mesma cidade. Na medida em Q\Jeas tribos primitivas
se tornaram nações. os mecanismos de coesão social. e de demarcação e defesa territorial se tornaram
mais elaborados. Quanto maior o grupo. mais simbólicos serão os suas representações; as pinturas
tribais foram substituídas por bandeiras e reconhecimento individual pelo simples compartilhamento de
um mesmo idioma ou de hinos nacionais.

Entretanto nossos comportamentos sociais atávicos nos fazem desenvolver grupos de
convivência Que se assemelham às nossas antigas tribos. constituindo-se em tribos modernas. Pode-se
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verificar por exemplo oue um caderno de telefones atuais terão aproximadamente uma centena de
números.

Em situações de ameaçaexterna, os pequenos grupos tribais tendem a se juntar contra o inimigo
comum, dessa forma, países inteiros se envolvem em guerras sangrentas contra aoueles Que, em geral.
são apresentados como não humanos. As pessoas de nações em guerra tendem a considerar seus
oponentes como insensíveis, maldosos e traiçoeiros. Uma rápida observação da produção
cinematográfica americana logo após a segunda guerra mundial revela isso de forma muito evidente.

Dessa forma, nos inserimos, voluntariamente ou não, em uma série de níveis de organização
social. tais como grupos de trabalho, associações de bairro, sociedades sociais, partidos políticos,
torcidas de futebol. etc. Os mesmos elementos básicos existentes nas comunidades primitivas se
verificam nas tribos atuais, são compartilhados princípios, uniformes, palavras de ordem, e
naturalmente, o espaço físico. Morris compara ironicamente um clube se entretenimento a um país:

"Em muitos sentidos são como nações em miniatura, com suas bandeiras e emblemas e seus
próprios guardas de fronteira. O clube exclusivo tem sua própria barreira aduaneira: o porteiro, Que
examina o passaporte (o cartão de sócio) e impede estranhos de passar. Há um governo: a diretoria do
clube; e freoüenternente uma exibição de anciãos da tribo: as fotos ou os retratos de diretores antigos
nas paredes. No centro dos territórios especializados há uma intensa sensação de segurança e
importância, uma sensaçãode defesa compartilhada contra o mundo exterior."

A existência de tais grupos tribais, com seus territórios claramente demarcados e suas
características propositadamente explicítadas, tem uma função de diminuir a agressividade, pela
elaboração, ainda Que inconsciente, de regras sociais claras e de ampla aceitação.

Numa torcida de futebol. os grupos antagônicos se posicionam espacialmente de maneira
oposta, exibindo suas cores tribais e seus gritos de guerra, de forma a intimidar seus oponentes e
insuflar ânimo aos seus companheiros; muitas vezes, nas regiões limítrofes, podem ocorrer
escaramuças, com agressões verbais e físicas por parte dos dois grupos. Apesar da ênfase dada pelos
meios de comunicação sobre tais embates podemos considerar oue estes representam um percentual
muito peoueno. se considerarmos os tamanhos e o potencial destrutivo das tribos rivais.

O conhecimento científico sobre a estrutura básica dos grupos sociais e seus territórios, pode
auxiliar as pessoas de um modo geral. a compreender algumas coisas Quevistas superficialmente podem
parecer estranhas ou paradoxais. A etologia, com sua visão ampla e generalista pode, portanto,
apresentar uma contribuição considerável para oue possamos ter uma perspectiva evolutiva dos
comportamentos humanos.

ABSTRACTS: The space utilization constitutes in an important non-verbal communication
aspect involved in peoples social interaction. Factors related to different cultures, to the
intimacy, motivations, personalíty features, sex, enviroment conditions and others. turn the
proxemic in a kind of behavior partkularly plastic and variable. Experts in this fleld establish
four individual distances used in the interactions - intimate zone, pesonal zone, social zone
and public zone. Each distance is characterized by aspects related to the visual. tactil,
auditive and olfative perceptíons, which determinatedifferences in the emotional impact
caused by the proxímity. The implications due to the various forms of space utilization can
be verlfled in the personal relations as well as in the adjustment process to different
cultures, professional relations and advertising. Beyond individual dístances, the familiar
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space can also be related to the home and work enviroment human and physical aspects, as
well as the territory demarcators used when a family either, goes to a park or to the beach.
Anoter dimension refers to the tribal space, wich ís related to the form by which we insert
ourselves in the various social organization levels such as work groups, cltíes. countries and
cultures.
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IMPONDO O ESPAÇO E PERDENDO O PASSO •••

Lúcia Helena Ferraz Sant'Agostino'
Departamento de Comunicação FAAC - UNESP-Bauru

As cidades revelam-se como diversos e múltiplos espaços de semioses (produções sígnicas)
de várias comunidades de sentido Que, nela, processam, criam e recriam signos urbanos,
representações de seus modos de interpretar a realidade. Discutiremos, a partir daí, a
Questão do espaço público x privado, signicamente tomados, em um fragmento urbano.

Temos nos debruçado sobre a Questão das semioses urbanas, buscando estudar as cidade

fenomenologicamente, com o objetivo de investigar a práxis simbólica - os sistemas de

representações dos usuários de uma cidade - enouanto fator de produção e transformação do tecido

urbano, do ambiente construído.

Para entender a práxis simbólica como produção Q!.Ie informa, Que não é mero resultado do

modo de produção econômico, mas é também agente transformador, recorremos à abordagem teórica

centrada no estudo dos signos e das linguagens da Semiótica de Charles Sanders Peirce (1839-1914).
A partir dele, entendemos Q!.Ie representação consiste na operação semiótica, no "terceiro-incluído"

entre o real e a consciência, a mediação feita na e pela linguagem, Q!.Ienos possibilita conhecer os fatos

concretos, a realidade material e com ela conviver: o "processo cognoscente pelo oual o sujeito possui

e produz signos, sua única possibilidade de mediação com a realidade" (Ferrara, 1981: 57).
O cotidiano exige seleção, escolha entre alternativas, o Q!.Ie significa produzir informação. Isto

acarreta compreender a cidade não como mero "cenário" dos acontecimentos, mas como "fato

histórico", produção social por excelência, e aceitar Q!.Ie o conhecimento científico da realidade não é

espelho fiel. mas uma forma de interpretação dela, também socialmente construída através do tempo,

por meio de métodos e paradigmas também socialmente construídos, de acordo com os critérios da

pesouísa Que se enceta. (Bird, 1987). O Que impõe perceber Q!.Ie cada cidade é uma cidade, ou seja,

como manifestação fenomenológica do "urbano", cada formação concreta trama diferentemente as

relações entre o espaço físico e o social. as relações entre o espaço e o tempo, produzindo o ambiente

construído oualifícado. constituindo topoi, "lugares", no dizer de Milton Santos. A cidade, assim,

surge como um organismo, um sistema vivo, aberto, pois tem Que dialogar/trocar com o meio ambiente

para se manter vivo.

Dentro deste ouadro de pensamento - de Q!.Iea cidade é cualificada/sigmficada pelo cotidiano de

seu usuários, Que constróem os seus espaços/lugares no espaço, através das seleções/informações Q!.Ie

produzem - é Q!.Ie selecionamos, para esta comunicação, a investigação Q!.Ie procedemos sobre um

"lugar" específico, a "Praça da Paz Mundial", em Bauru-SP: um caso singular, contudo, possivelmente

Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, s/n CEP 17033/360 BAURU-SP - End. da autora: AI. Dr. Octávio
Pinheiro Brisolla. 12-20 CEP O 17043/1 O 1 BAURU-SP
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paradigmático das representações das categorias de espaço público x privado, cue muito têm desafiado

os teóricos contemporâneos.

A evolução urbana da cidade de Bauru, de formação notadamente capitalista no centro-oeste

paulista, processou-se através de movimentos de translação entre os eixos Norte-Sul e leste-Oeste: nos

primeiros momentos de sua formação, a partir dos anos 80 do século passado, o vílare]o se construiu

ao longo de uma estrada oue levava para a conquista dos sertões a oeste do estado e do país, no

sentido N-S (depois, Rua Araújo leite); no início do século 20, entretanto, em função da instalação dos

trilhos das estradas de ferro Sorocabana, Noroeste e Paulista, a produção e reprodução espacial urbana

se desloca para o eixo l-O, imantada pelas imediações das ferrovias, marcando-se, simbolicamente,

esse período áureo, por um eixo monumental. hoje a Av. Rodrigues Alves. Tal Quadro persiste até a

década de 50, Quando, com o declínio da importância nacional do transporte ferroviário e sua paulatina

substituição pelo rodoviário, aliado aos interesses locais de especulação imobiliária para além dos

limites da área patrimonial. novamente a cidade altera seu eixo urbano de desenvolvimento para se

produzir e reproduzir no sentido N-S, ao longo do Que hoje é a Avenida Nações Unidas. Com o

prolongamento desta Avenida, desde a Av. Rodrigues Alves até a Rodovia Mal. Rondon, no final da

década de 70, e a implantação do complexo paroue/anflteatro "Vitória Régia", a área se supervaloriza e

edifícios destinados à moradia e/ou serviços e lazer das classes média e alta começam a ser construídos

nas suas margens, caracterizando, assim, uma clara divisão sócio-econômica da ocupação acima e

abaixo da Rodrigues Alves (esta região, Iindeira à área do patrimônio, já era ocupada residencialmente

pela população de menor poder aculsltívo, por indústrias, galpões e barracões de apoio às ferrovias, à

época em Que as "elites" se apropriaram e se instalaram no eixo l-O, nas imediações da Av. Rodrigues

Alves). A Av. Nações Unidas, via expressa, monumento explícito ao automóvel. com seu grande eixo de

perspectiva, passa, assim, a ser o novo signo urbano de progresso e novo "cartão-de-visitas" da Bauru

"moderna", o oue consolida a mudança para o eixo N-S do pólo de investimentos imobiliários.

A Praça da Paz localiza-se na Quadra 3 1 da Av. Nações Unidas, no Jardim Panorama, região da

cidade entre a Nações e a Rondon, inicialmente desabitada, por estar distante do centro urbano, porém

desenhada por propriedades privadas - chácaras e sítios, desdobradas de fazendas anteriores, desde os

anos 30/40. A área, hoje da Praça, passou a ser terreno de propriedade do poder público municipal,

por ocasião das desapropriações necessárias à construção da Avenida. Nos anos 70 e 80, foi ocupada

apenas e esporadicamente para alocação de circos, paroues de diversões e rodeios - atividades públicas

de lazer, acessíveis a todos os poderes aouísltivos. simultaneamente -, pois de localização estratégica

para acesso dos usuários das outras cidades próximas a Bauru (além do baixo custo do terreno, com

certeza). Entretanto, o mau cheiro e o barulho decorrentes desses usos, aliados à não manutenção dos

muitos terrenos baldios, à parca iluminação e "falta de policiamento" pelo pecueno fluxo de pessoas,

"geradores de marginalidade e de insegurança", acabam por incomodar a população Que, aos poucos,

ocupa o perímetro desse "espaço residual", ou, como descreve Murillo Marx (falando das áreas

públicas dos rossios), desse "solo mal cuidado, além de vazio, como terras aparentemente esouecldas.
ao deus-dará (... ) oue permanecia para a frulção coletiva da população." (199 1: 85).

Em 1985, o prefeito Tuga Angerami, 1985-88, primeiro e único prefeito socialista da cidade

(eleito, todavia, como vice de Gasparini, do PMDB, oue morre logo no início do mandato) projeta par2

o local uma Praça para "servir à realização de solenidades e cerimônias cívicas" (jornal da Cidade.

16/10/88). "À revelia" da tradição brasileira, para a Qual as praças, entendidas como logradouros

públicos, advêm do paradigma dos adros das igrejas e não do de espaços de caráter cívico, Q!.Ie
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constituem exceções, como demonstrou Murillo Marx (1980). Todavia, sempre é válido tentar-se
modificar as estruturas, romper com velhos hábitos Que modelaram condutas vistas como não benéficas
à população, pois "É óbvio Que, não obstante o Que se programe, planeje e projete, o objeto é sempre
a existência humana como existência social e Que não se planejaria ou projetaria se não se pensasse Que
a existência social será, deverá ou deveria ser diferente e melhor com relação ao Que é." (Argan: 2 12).

O projeto do arquiteto Nilson Ghirardello (oue só sai do papel. contudo, no final do mandato de
Angerami) contemplou 5000 m2 de área, sendo 2400 revestidos em piso de concreto e 2600, de
área verde, divididos em dois espaços distintos, separados em níveis: o nível superior, reservado para o
lazer (contendo canteiros de flores, plantas ornamentais, um tanoue de areia e bancos para descanso e
sociabilidade); e o inferior, faceando a Av. Nações, destinado às solenidade e cerimônias cívicas,
exibindo 50 m2 de espelho d'água, sobre o Qual "será instalada uma rnaroulse de concreto suspensa,
na oual ficarão os mastros, imponentes", junto à escultura monumental de uma pomba estilizada,
"fixada dentro do espelho d'água, totalmente iluminada com holofotes em sua parte inferior, para
ilustrar o símbolo da Praça, a pomba Que tem o sentido universal da Paz", ladeada por 35 palmeiras
imperiais e um gramado (Jornal da Cidade, 16/10/88). A escultura, de José Laranjeira (artista plástico,
também socialista), deveria se impor como um marco na paisagem urbana, um signo ideológico dentro
da Praça, delineando um novo e diferente ambiente, de estetízação/valorízaçâo do "espaço público".
Mesmo simbolizando a Paz, as pessoas a perceberiam "cada um a seu modo, de acordo com sua
cultura, senso estético ou concepção de vida. (... ) O escultor conclui não ser mais possível
compreender a obra de arte completamente isolada do contexto extra-artístico. A obra de arte Que está
nos lugares abertos, acaba se convertendo em um elemento do sistema social. adouírtndo

características para as pessoas em trânsito, jamais concebidas pelo artista." (Jornal da Cidade,
27/11/88).

Concebida pelo prefeito Angerami como logradouro público por excelência, a Praça da Paz
Mundial, é "uma obra idealizada para simbolizar o congraçamento entre todos os povos e, para nossa
cidade, significa também mais um espaço voltado à população bauruense, residente nas diversas regiões
urbanas de Bauru." (Jornal da Cidade, 23/1 1/88). O projeto envolveu, na sua concretização, a
Prefeitura, a Cohab, a Endurb e, a Construtora Residec (forte representante do capital libanês em
Bauru) Que era/é a proprietária de inúmeros terrenos/loteamentos naquela área (e Que acabara de
construir o primeiro de um grupo de edifícios residenciais, o Via Pontina, numa das laterais da futura
Praça).

A "Praça da Paz Mundial" foi entregue à população em 29 de dezembro de 1988, antecedida por
longo e emocionante re/ease à imprensa, convicto e convincente, publicado, na íntegra, pelo Diário de
Bauru. no sábado, 24/12/88 e, pelo Jornal da Cidade, no domingo, 25/12/88: A "Praça da Paz", o sonho
se concretizando em formas reais. Sua abertura: "São milhares de anos de existência do homem sobre a
Terra e em toda sua história: guerra, incompreensão, fome, desigualdade e exploração do ser humano
pelo seu próprio semelhante. Mas, caminhando juntamente, está a busca constante de uma sociedade justa
e liberta. A união entre todos os homens objetivando um ideal: a paz. Representando este ideal, em Bauru
será inaugurada A Praça da Paz, na próxima terça-feira, marcada com vários acontecimentos artísticos,
com uma programação oue vai desde música ao desfile de adolescentes vestidos com trajes típicos de
diversos países ... " (Vale a pena lê-lo todo, para se ver a força de um ídea~. Foi inaugurada no sábado,
29/12/88, com atraso, devido ao mau-tempo. No domingo, 10 de janeiro de 1989, o Jornal da Cidade
anuncia bons-tempos e enuncia: "A Praça é da Paz e do povo: com arte"!
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De fato (e de direito), a população de toda a cidade vai conhecer/visitar/usar a sua praça: só
Que, ao invés de ratificar a imagem oficial. conceitual e simbólica, os usuários processam uma leitura
radicalmente indicial: jovens skstistss e ciclistas, vindos de todo lado, "entendem",' interpretam e se
apropriam da rampa de concreto curva (muro de arrimo solucionado esteticamente) como "pista de
acrobacia" (aliás, diga-se de passagem, não havia outra, na cidade toda, QUese adecuasse a esse uso, o
QUecaracterizava a latência dessa necessidade) e o espelho d'água passa a ser utilizado/interpretado
como "Iago"/piscina pública, usado para banho e brincadeiras das crianças encaloradas! O projeto, de
fato, "caiu na vida" e adcuiriu novos significados produzidos pela população, sobrepostos ao pensado -
"cenário" de comemorações CÍvicas, na verdade, nunca presentes na tradição urbana dessa cidade, a
não ser nos desfiles de "Sete de Setembro" ...

De outro lado, tampouco para os moradores das imediações da Praça, a "leitura" da Praça foi
convergente com a presumida e proposta pelo projeto, confirmando a análise de Milton Santos (1994:
98) QUe"O arranjo de um lugar, através da aceitação ou rejeição do novo, vai depender da ação dos
fatores de organização existentes nesse lugar, ouals sejam, o espaço, a política, a economia, o social. o
cultural. .. ". pois os moradores "das imediações da Praça" - leia-se, os proprietários dos apartamentos
do Via Pontina, como se vê declarado nas matérias do Jornal da Cidade - também "desviaram o
sentido" almejado e buscado pelo Projeto. Alegando perigo de acidentes e perturbação ao lugar QUe
"sonhavam" como "um lugar tranoüilo e próprio para passear com a família e os amigos" (Jornal da
Cidade, 12/01/89), chegam a enviar à Prefeitura ofício assinado pelo então síndico do edifício,
solicitando "providências" e sugerindo a construção de playground para [suas... ] crianças e "colocação
de bancos em frente à rampa para impedir a presença dos skatlstas." (JC, 12/01/89).

Como se percebe, esses atores/autores urbanos interpretaram a Praça como verdadeiro espaço
privado e "doméstico", pois atestam confundir "praça" com "jardim", atribuindo à primeira, o valor de
"jardim do prédio".

Novamente podemos recorrer a Murillo Marx (1980: 58-67), para explicar as origens desse
processo: "Os jardins privados foram os únicos, por muito tempo, no período colonial e são ainda hoje
a grande maioria. (...) Neste século, numa sociedade em transformação e renovação de valores sociais
afirmados, o jardim passaa ser aspiração geral e se difunde. Em frente de casas,maiores e menores, em
lotes de todo o tamanho, aparece um verde fronteira, ainda Queamenizando um mínimo de recuo. (...)
E o seu rebatimento em outra escala - os elaborados jardins dos edifícios de condomínios, mais para
ver do QUepara tratar ou freoüentar - foi se impondo como ante-sala obrigatória dum habitar coletivo,
Que se exercita e tem muito QUeaprender. (...) E o sucesso dessa transformação foi tal. Que logo se
perdeu a noção das peculiaridades diferentes de uma praça e um jardim."

Passados nem 15 dias, novas manchetes espoucaram no jornal: "Praça da Paz ... sem paz";
"Recém-inaugurada, praça corre risco de depredação" e "Praça usada lndevidarnente". O matutino
assume a fala dos moradores de classe média-alta do condomínio Via Pontina (já entregue e
"inaugurado" como espaço representativo, por excelência, da propriedade privada) e defende a "sua"
praça [deles]. denominando-a de "praça, construída para ser um local de lazer". o mesmo jornal QUe
dias antes defendia suas "características peculiares" de Praça "da Paz e do povo: com arte", "marco
[inaugural] da paisagem urbana".

Assumira a Prefeitura, em 1O de janeiro de 1989, Antônio Izzo Filho, QUe atende à,
solicitações dos moradores do Via Pontina... A intervenção intencionalmente socializante, CÍvica e
cultural é negada e a Praça é apropriada privadamente, passando a ser utilizada para missas, exposições

172



-

Impondo o espaço e perdendo o passo ...

de bonecas... e Que tais, Que volatizam o espaço público/de todos. O depoimento de uma mãe,
proprietária no edifício, em maio de 1989, é esclarecedor: "agora sim, a praça é da paz, pois não é
mais invadida por pessoas de outras regiões da cidade, vândalos" (sic). Embora, tenha ela sido
contestada por outro morador, idoso (mas, certamente, muito mais sagaz...), Que opinou: "é... , agora
a praça é 'da paz' demais, tornou-se muito monótona" ... : Impôs-se, pois, uma representação única e
homogênea - a representação de lazer de propriedade privada - à simultaneidade de apropriações e
interpretações possíveis.

Maria Ângela F. Pereira (1993) denomina esse processo de renúncia ao espaço público, Que,
apesar de se caracterizar por diferentes procedimentos, regra geral. intimidatórios, visam ao isolamento
dos espaços públicos de uso coletivo - tornando-os "públicos-privados", poder-se-ia dizer - em nome
de "alegações de caráter essencialmente discriminatórios: falta de segurança gerada pela permanência,
nas praças, paroues e jardins de 'desocupados' ou 'suspeitos', ou falta de condições intelectuais para a
participação popular em atividades culturais." (p. 14 I)

O fato é Que Quem logrou atingir plenamente seus objetivos - tão somente o lucro - foi a
Construtora Residec, Quese nutriu do imaginário vigente (atribuição, acumulação de outros significados
sobre significados já propostos e Que se identifica com o cotidiano das pessoas, cf. Ferrara, 1994) e
não a população, cu]a Praça, escultórica e monumental, mesmo pretendendo atribuir (e fazer
reconhecer, por extensão) esses valores ao "bem público", só fez aumentar geometricamente o valor
imobiliário do entorno. Nele, a Residec erigiu todos os outros edifícios residenciais - Byblos, Portinari,
Via Massari, ete. - e, finalmente, o seu Shopping-Center, significativamente nomeado de Garden Plaza,
acoplado ao Garden Apart Hotel, inaugurados em 28 de julho de 1995. Para esse novos usuários,
então, a Praça da Paz passou a constituir mero "largo" laico do Shopping, a ele unificando-se ouase
oue com função de "calçadão",' "tapete de entrada", como se pode constatar por entrevistas feitas em
maio de 1996. Sintetizando-as, a faixa etária dos usuários varia de crianças a idosos, predominando,
contudo, durante a semana, nos três períodos, a população jovem Que freoüenta o Shopping. Diz
Camila, 14 anos, estudante: "A gente vai para o Shopping e, ouando 'enche', a gente vem para cá
trocar idéias". Os mais velhos, moradores das imediações, ainda utilizam a praça como forma de
diversão para seus netos e filhos, durante o dia, ou como local para descanso/leitura, nos períodos de
menor movimento, precipuamente pela manhã. De outra parte, há os Que a utilizam apenas como
"passagem'vcammho para o Shopping - especialmente seus funcionários.

Não se discute Que o projeto original detinha as "melhores intenções"; contudo, tentar
enouadrar a experiência e lhe dar uma estrutura, individuando uma função e prescrevendo um modo de
consumo e valor do espaço - no caso, o coletivo -, é escuecer oue a "cidade não é feita de pedras, mas
de homens" (Marsilio Ficino, apud Argan: 228) e de Quesão os homens Queatribuem valor às pedras...
O prefeito Angerami e seus assessores,provavelmente até buscando conservar o imaginário de "espaço
coletivo "/ de uso acessívela todos os poderes aouisltlvos oue perpassaa fruição de circos e paroues de
diversão, procuraram, talvez, uma solução para o afirmar e confirmar, através do projeto dessa Praça
Cívica. Certamente imbuídos da mais alta moralidade pública, pensaram Que, criado o "espaço" (fisico)
para tal função urbana, ela, naturalmente, ocorreria. Desconsideraram, porém, ainda recorrendo à
lucidez de Argan, Que "a cidade não se funda, se forma" (id.: 234). Como destaca Gerd Borheim, o
processo de autonomização do indivíduo e a valorização do trabalho como um meio de
desenvolvimento da personalidade, conduz à introdução da propriedade privada e "o burguês, como
oue emoldurando os seus procedimentos de auto-afirmação, despreocupa-se da cidade e limita-se à
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construção do muro oue protege a sua própria casa", no lugar de se "empenhar em construir as
muralhas da cidade e mesmo as do império ..... (1992: 250)

Inexoravelmente, todo projeto constitui uma intervenção no processo histórico da sociedade, e
"a natureza, vista em dimensão histórica, inclui o homem, seus atos, objetos, conhecimentos, crenças,
potencialidades e limites. Mutável e instável. sempre se transformou por forças das mesmas leis Que
regem a evolução da sociedade e de seu processo de produção ..... (Leite, 1993: 139).

Na verdade, e este é nosso objetivo primordial enfatizar, também "o pensamento é real e exerce
sobre a conduta uma autêntica causação eficiente" - ou seja, as representações também constituem
produção da materialidade da existência, como bem o explica o filósofo Lauro Barbosa da Silveira
(1984: 381). Dito de outra maneira, também através da escolha das representações feita pelas classes
dominantes (não necessariamente "as dirigentes", como vimos), procura-se criar programas de conduta
coletiva Que preservem tais representações, reprodutivamente, de modo "a conformá-Ia [a conduta
coletiva] aos programas predeterminados pelos signos do passado, levando-a a procurar os mesmos
fins e a interpretar as relações de produção da maneira Que convém aos propositores originários dos
signos... " (id.ib.).

Curiosamente, no entanto, para a satisfação daoueles oue não abdicam da idéia de espaço
público entendido como acessível e do domínio do coletivo e não do (de apenas alguns) indivíduo(s),
surge um fato novo no entorno: a COHAB instala sua sede a 20 metros da Praça e os mutuários e
aspirantes a tal. moradores de outras regiões da cidade, passama utilizá-Ia, também, como "sala-de-
espera". "Ré-descobrem". assim, aouele espaço e passama freoüentá-lo com as famílias nos finais de
tarde e de semana, especialmente, nos sábados e domingos, atraindo, para o local, inúmeros
vendedores de pipoca, lanches, churros, garapa, ete. O oue produziu, vale notar, "indignação" nos
moradores locais, pois "o chão fica sujo de papéis e cacos de vidro, do óleo das fríturas. pondo em
risco as crianças dos prédios oue vão brincar na praça, na manhã seguinte". Mas, "o pior" são os
skstistss oue "voltaram", apesar dos bancos... e "a molecada Que vem nadar de cueca - já são
grandões! -, rnalooueíros, garotos oue pedem esmola... " (textos retirados de entrevistas).

É possível. portanto, perceber como o Quadro de valores, expectativas, interesses, aspirações,
anseias, crenças e mesmo medos oue modelam condutas, multiplicam significados e plasmam visões de
mundo - o imaginário -, é criador de comunidades de sentido e produz um modo de interpretar/agir
sobre a cidade.

Parece-nos, no caso da Praça da Paz de Bauru, oue a (re-locupação/reinterpretação atual
("plural"/plurifuncional. "caótica" poroue superpõe funções diferentes) tenta inverter e repropor a
contradição medular público-privado, te-editando alguns aspectos do sentido público da Praça, até,
talvez, por ela ter perdido oualouer identidade singularizadora, Quer como jardim, ouer como praça, e
ter-se tornado um pouco "espaço-de-ninguém", mais do Que "de todos", pois a unidade espaço-tempo
foi rompida pela superposíção de vários tempos-espaços repertoriais, oue se marcam nas e pelas
representações dos mais diversificados usos e usuários. Jáé por demais sabido - semioticistas ou não -
oue oualouer signo está sempre em processo e não escapa nunca da cadeia sígnica. Daí. Lucrécia
Ferrara, em tantos de seus estudos, insistir no alerta de Que existe um hiato entre o projeto e o
ambiente construído, de Que o uso não corresponde ao projeto, mas constitui-se numa espécie de
fala/forma de gritar do contexto social. Por vezes, diz (1981: 186-7). "Do ambiente urbano projetado,
pensado para o usuário até a cidade criada pelo usuário, temos o uso caracterizando-se como
gargalhada Que realça a ideologia não só do projeto, mas do próprio uso. Entendendo-se o ambiente
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urbano como representação Que se envolve com as relações de produção. temos o estabelecimento de.
pelo menos. dois níveis ideológicos: de um lado. o projeto. arauto de uma ideologia dominante e
institucionalizada. de outro. o uso. cotidiano. simples. descontraído Q!.Ie denuncia. no interior do
ambiente urbano. a representação do próprio antagonismo socia!. (... )

"Assim sendo. como gargalhada é uma espécie de correção às avessas do projeto. uma abertura
de constantes alternativas para um processo de superordenação. uma espécie de realimentação sígnica
contra um total domínio da lei. do código."

No Q!.Ietange a produção urbana. os autores/atores constroem "lugares". "espaços no espaço"
Q!.Ie representam marcas diferenciais de apreensão da cidade. Estas. por sua vez. revelam a
possibilidade de uma experiência plural e diversificada por parte dos diferentes usuários. Que deixam
marcas de sua participação concreta: produzem. no cotidiano. signos-vestígios de seu modo de
interagir com a realidade. através do uso variável Que fazem do espaço ambienta!. É. pois. o uso do
espaço ambiental Que pode revelar as representações. as marcas Que se imprimem sujeito-mundo.
recíproca e mutuamente. na práxls, seja esta rebelde ou submissa a oualouer "ordem" estabelecida.

Cada cidade se constrói e reconstrói continuamente. por isso. acreditamos ter chegado a hora
de se enfrentar os dois discursos: o da cidade "Que se Quer Que seja" e o da cidade "Que é" de fato. ou
seja. na contrapartida d' O Desejo. com d maiúsculo - nome genérico e abstrato. Q!.Iedesigna um
conceito homogêneo -. perceber os desejos-eventos. com d miúdo e minúsculo. Que se traduzem em
ações cotidianas. experiências e transformações dos fatos. reveladoras de valores. crenças. anseios e
expectativas do usuário urbano.

Talvez aí resida a possibilidade de um planejamento urbano verdadeiramente democrático ... e.
nisto. talvez possa estar nossa contribuição: levantar novas hipóteses de pesouisa sobre as cidades.
apoiadas na investigação dos processos de representação. na práxis simbólica.

ABSTRACT: Cities reveal themselves to be spaces of representation of various meaning
communities which processo create and recreate urban signs. corresponding to their ways
of interpreting realíty. Under this viewpoint. this paper discusses the issue of public x
private space. signical[y taken. upon an urban piece.
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A FORMA E A CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO
DO ESPAÇO URBANO
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A partir da inter-relação de elementos estruturadores. a cidade vai construindo sua forma,
criando sua imagem e adouínndo significado. Para intervir com coerência em seu espaço
físico é necessário entender a lógica da materialização dos ideais e conflitos humanos neste
espaço. Assim. este trabalho teve como objetivos; analisar o processo de construção da
imagem da cidade de Londrina e identificar, em sua região central. as principais Qualidades
ambientais Que inibem e as Que motivam o desenvolvimento da identidade. Um estudo de
mapas mentais forneceu subsídios para a identificação dos principais elementos Que
estruturam a imagem. Através da observação direta foram identificados diferentes padrões
de comportamento em relação aos diversos aspectos da paisagem urbana. Constatou-se
Que a estruturação espacial objetivada ao atendimento do consumo e a falta de uma
estrutura Que suporte o processo de adensamento são responsáveis por uma série de
problemas Que influem negativamente no comportamento da população e também pelo
desaparecimento dos locais de encontro e permanência. Dentro do perímetro estudado
também foi possível delimitar e classificar pela predominância de determinadas
características ambientais e por suas especificidades Quatro tipos distintos de regiões, onde.
a falta de vitalidade espacial se evidencia como a principal causa da sub-utilização em
determinados períodos de tempo.

Embora a História acerca das idéias e dos conceitos de espaço seja ampla e várias sejam as Ciências
oue com ela se preocupam, é certo Que o espaço é a condição fundamental para a existência do

comem. Sua "humanidade" nasceu do espaço, e ao mesmo tempo o concebeu. Criador e criatura se
. uram num único momento, o da criação. Ao transformar o espaço físico para atender a suas

-ecessidades, o homem transporta para ele seus símbolos e ideais, lhe atribui significados, torna-o um
gar. Entender a complexidade deste processo é discernir com maior clareza o próprio homem.
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A Construção do Espaço Humanizado

"O homem é uma criaturaQueprocede a diferenciações. Sua mente é estimuladapela diferença
entre a impressão de um dado momento e a Que a precedeu' (SIMMEL. 1987). Já o primata não
humano. sem passado ou futuro vive no presente. é prisioneiro de um universo exclusivamente
sensorial. Seu espaço é um território estabelecido pelas regras genéticas. etológicas e ecológicas da
natureza. oue nenhum organismo ou espécie antes do homem transgrediu. O espaço da natureza é
limitado pelos sentidos, consiste num casamento entre as estruturas naturais e a sensação oue estas
causam nos animais Que nelas vivem.

Para MUMFORD (1991), "a vida humana agita-se entre dois pólos: movimento e repouso. Em
todos os níveis da vida, troca-se a mobilidade pela segurança ou, ao contrário, a imobilidade pela
aventura". É o oue TUAN (I 983) categoriza como sentidos de "espaço" e de "lugar'. onde "o lugar é
segurança e o espaço é liberdade". A própria fixação do homem neolítico em aldeias está associada à
busca de proteção. do lugar para se criar os filhos (MUMFORD, 1991). Isto significa Que as referências
de limite e familiaridade. as especificidades territoriais e. por conseguinte, a função destes espaços. por
um lado. como acontece com os animais. estão ligadas a disponibilidade de elementos oue possibilitem
a satisfação das necessidades biológicas como a alimentação e a reprodução, conforme determinam as
regras fundamentais da natureza.

Por outro lado. o Que diferencia o ser humano dos demais primatas é a sua capacidade de emitir
opiniões e fazer julgamentos. Isto lhe permite racionalizar seu comportamento, criar símbolos e
transformar o espaço natural segundo suas necessidades (HALL. 1981; TUAN, 1983; EPSTEI .
199 I). "Os símbolos desempenham papel importante na vida imaginativa. Eles revelam os segredos do
inconsciente, conduzem a ação por caminhos Que às vezes não são perfeitamente claros" (EPSTEI .
1991). Assim. o espaço construído pelo homem se constitui na materialização de seus sonhos. É neste
espaço Que são impressos os símbolos criados por ele. conseouentemente. a complexidade do urbano e
o retrato da manifestação das contradições do próprio projeto de vida humano no decorrer do tempo.

A História humana é constituída por uma seoüêncía de momentos oue resultam em diferentes
formas de apropriação e uso do espaço, ou seja, visando garantir sua sobrevivência, bem estar e
buscando um significado para sua existência. o homem partiu da condição de mero caçador e coletor de
alimentos para a de cultivar. posteriormente. passou a industrializar. Na primeira fase, Que e
denominada pôr SANTOS (1988) "meio natural', as transformações foram tímidas. não gerararr
grandes mudanças ou impactos no ambiente em função das características rudimentares de seus
instrumentos primitivos. A partir do avanço tecnológico alcançado, a humanidade foi se adaptando -
sucessivas alterações em seu modo de vida. O momento atual, o "período técnico científico" (SANTOS
1993), fruto do desenvolvimento da Ciência. se caracteriza pela criação de novas tecnologias
aprimoramento dos métodos e instrumentos de trabalho existentes. possibitando ao homem realiza:
modificações radicais nos elementos naturais.

O trabalho. por ser intencional, impregna a natureza de projetos humanos. mas o próprí
indivíduo também muda. na mudança do seu meio. Se. de um lado. os dois mudam. um por ou
permanecem como estavam antes. Dentro do homem habitam dois mundos. um carregando a imutá
monotonia das regras da natureza igual aos vermes. aos peixes e aos carnívoros. sempre repetindo
ritual de vida e morte. outro rebelde. transformador, singular. caçador de oríglnalídad
(NASCIMENTO JÚNIOR. 1994). Fora do homem. o produto de suas ações também é ambíguo. já Q!
parte de seu mundo é oriunda das sensações. como acontece com os animais. e parte. vem das histó .
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construídas por seus projetos. Isto Quer dizer QUe o espaço construído e vivido por ele é totalmente

remodelado da natureza, a partir de sua matéria prima mas, absolutamente impregnado de sentido,

carregando tanto suas referências mais primitivas como suas histórias e símbolos mais originais, todos

dissolvidos e misturados neste mundo imaginário e físico Que é a cidade.

A Forma, o Significado e os Processos de Segregação.

Enquanto o componente físico da cidade, é notadamente associado a elementos estruturais do

ambiente. o abstrato está ligado aos aspectos conceituais, emocionais, históricos e simbólicos

(NASCIMENTO /ÚNIOR, 1994). Em determinados casos, o físico e o abstrato se misturam de forma

indissociável, conferindo um caráter único ao espaço humanizado. LAMAS (1992) cita como exemplo

QUe "aescolha do lugar, tanto para uma construção como para uma cidade, tinha um valorproeminente
no mundo clássico: a situação, o sítio, estava governado pelo genius toei. pela divindade local Que
presidia a tudo o Quese desenvolvia neste mesmo lugar".

Entre os elementos estruturais, o sítio físico, pode ser apontado como um dos principais

determinantes da forma da cidade pois, mesmo "Quando se utilizam modelos idênticos em sítios
distintos, a diversidade dos lugares conferirá identidade própria a cada um" (LAMAS, 1992). Por outro

lado, o fato da cidade ser "produto de muitos construtores Que constantemente modificam sua
estrutura por razões particulares" (LYNCH, 1988), mostra Que é justamente no ato de transformar o

espaço físico Que o homem transporta para ela ou para parte dela seus ideais, e assim, esta adouire
significado, tornando-se um lugar. Segundo ANDRADE CASTRO & NASCIMENTO /ÚNIOR (1996),

os espaços QUe compõem a cidade possuem características físicas distintas, onde se manifestam

diferentes padrões de comportamento, emoções, formas de apropriação e uso, conseouenternente. são

vários os significados atribuídos a cada um deles.

É o QUe MAGNANI (1992) denomina "pedaço ': ou seja, cada um destes espaços é componente

ou se encontra tão carregado de Histórias Que se transforma em lugar, aprisionando emoções,

envolvendo desejos, cheio de símbolos Que contam coisas. Há os espaços Que reclamam a presença da

natureza - nos parques, nas praças, nos jardins - e também os Que determinam sua expulsão - nos

arranha-céus, nos trens, nos metrôs e no asfalto das avenidas. Podem ser de convergência e/ou de

exclusão, são diferentes lugares, em tempos diferentes: do dia, da noite e da madrugada, do trabalho,

dos jogos e das festas.

Isto significa QUe toda a complexidade do espaço da cidade existe justamente poroue esta é

construída como um sistema diversificado de lugares, ou seja, "osprocessos de segregação fazem dela
um mosaico de peoucnos mundos Que se tocam, mas não se interpenetram ... cada indivíduo encontra
em algum lugar o tipo de ambiente no Qualse expande e se sente a vontade" (PARI<. 1987). Por outro

lado, estes processos de segregação existentes no interior das sociedades, sejam culturais, sociais ou

econômicos, são os responsáveis pela singularidade do ser humano, conseouentemente. a conformação

espacial da cidade é resultado da afirmação de sua existência, ou seja, de acordo com o momento

histórico, através das respostas Que o homem dá aos conflitos gerados por estes processos, vai criando

ambientes compatíveis com as ideologias do grupo ao Qual pertence e com a satisfação de suas

ecessidades pessoais (ANDRADE CASTRO & NASCIMENTO /ÚNIOR, 1995).

O cotidiano social e o econômico são os mais suscetíveis a influência direta do tempo, podendo

ser alvos de transformações radicais e permanentes. já a cultura está enraizada no ser humano. Ela pode
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ser apontada como a própria origem do indivíduo, ou seja, "à m:dida Que o homem d~senvolvia a
cultura, domesticava a si próprio e, no processo, criava uma nova sede de mundos, todos diferentes um
do outro" (HALL, \ 98 \ ). O homem sonha e pensa a partir da cultura, é dela Que nasce a
representação, o significado do papel, o próprio espaço social, conseouentemente, é através do modo
com Que este transforma a natureza Que lhe permite construir sua cultura e a si próprio. Ainda Que as
situações históricas modlfiouem os costumes, levando determinada cultura a grandes modificações, seus
traços característicos se mantém vivos por longo tempo, mesmo oue ocultos.

Problemas e Contradições do Espaço Cotidiano.

Ao longo da existência humana, a consolidação do sistema de produção capitalista como gestor
da economia mundial se caracterizou no momento histórico em oue ocorreram as mudanças mais
radicais nos tipos de ocupação dos territórios, conseouentemente. na forma da cidade. Segundo
LAMAS (1992), esta "deixa de ter uma forma definida e marcada, evoluindo para um conjunto de
formas inter-relacíonadas entre si e com o território-suporte ". Em porcentagens significativas, as novas
intervenções geraram a "devastação ou destruição de partes deste próprio ambiente criado, a par de
construção, renovação e inovação" (ORNSTEIN et aI., 1995).

Paralelamente, houve uma inversão gradual de valores. O objetivo do ser humano passou a ser o
lucro e a preocupação com o meio ambiente e a Qualidade de vida foi relegada a segundo plano
(ANDRADE CASTRO & NASCIMENTO /ÚNIOR, 1997). As iniciativas relacionadas a manutenção de
um processo de desenvolvimento a serviço do capital envolveram cada vez mais o homem na
construção de um meio físico oue o faz ver a si mesmo como o criador de sua realidade, incutindo-lhe
uma falsa impressão de dominação sobre a natureza. Sua obra, a cidade: por um lado representa o
maior símbolo do poder Que o ser humano tem de manipular e transformar a natureza, por outro,
consiste na principal evidência oue essa dominação é ilusória.

Os impactos negativos da intervenção humana no ambiente construído ultrapassaram a sua
capacidade de controle, incorporando ao seu cotidiano problemas como congestionamentos: segregação
espacial. econômica e social: insuficiência de lnfra-estrutra básica e saneamento: moradias em precário
estado de segurança e higiene, e degradação de reservas e mananciais, entre outros. Segundo SANTOS.
(1994) este é "um Quadrode vidaonde as condições ambientais são ultrajadas,com agravos à saúde física
e mental. Deixamos de entreter a natureza amiga e criamosa natureza hostil".

Por outro lado, a partir do momento em Que os meios de transporte e o sistema de comunicaçã
de massa começaram a ser utilizados para dar suporte ao modo de produção capitalista, passaram -
interferir diretamente nos hábitos de sociabilidade humana. Eliminando as distâncias, alteraram 05

padrões da relação homem/meia, fazendo o homem construir um novo modo de vida Que es
promovendo transformações radicais na estruturação de sociedades inteiras, impulsionando-as a Sé
integrar num sistema global e, a gradualmente, se adaptar aos símbolos e valores criados por este
(RELPH, 1990: SANTOS, 1993: SANTOS, 1994).

É neste momento Que os chooues culturais ficam em evidência, ou seja, a medida em Que a nO\
e dominadora visão de mundo começa a se impor sobre as preexistentes, vai gradualmen:
modificando-as e levando-as a uma aparente descaracterização. A materialização deste processo :
verificada na mudança de valores, nas formas de construção, de apropriação e uso do espaço e,
vezes, no conseqüente abandono de hábitos e costumes centenários, oue por longo período derar
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identidade a determinado grupo. Segundo SANTOS (1994), "hoje, o Que não é mundializado é
condição de mundialização ... a universalização do mundo pode ser constatada nos fatos ...
universalização da cultura e dos modelos de vida social ... universalização do espaço, da sociedade
tornada mundial e do homem ameaçado por uma alienação total".

WALMSLEY e LEWIS (1989) estudaram este ouadro de mudanças e, concluíram QJ.Ieele é mais
facilmente constatado nas grandes cidades justamente por serem estas, os elementos iniciadores e
controladores da vida econômica, política e cultural. O fato da vida nas metrópoles ser mais anônima,
mais pressionada e mais tensa se comparada a das peopenas comunidades colabora para a consolidação
do processo. É o Que FERRARA (1994) define como "globalização do imaginário", onde,
"dcsconsidcrs-sc a variedade territorial e a multiplicidade dos espaços, para admitir o engano de Que
todos os lugares são iguaisporque, em todos, se encontram as mesmas imagens Que se espelham nos
serviços e aparência dos espaços, notadamente urbanos ".

Os contrastes são as principais características deste processo, e se manifestam em todos os
níveis. FERRARA (1994) afirma QJ.Ie "aglobalização do mundo é uma contradição:globaliza-se a partir
de uma estratégia Que emana de um centro de decisão econômico, o Que supõe considerar, como
conseouéncis. uma periféria a esse centro; logo, não se globaliza o mundo, mas uma parte privilegiada
dele ", Em nível sócio-econômico isto se manifestou com a privatização dos lucros e a socialização dos
prejuízos, ou seja, uma minoria privilegiada tem acesso aos mais sofisticados bens de consumo,
enouanto a maioria significativa da população é obrigada a conviver com a falta de elementos básicos à
sua sobrevivência e/ou Qualidade de vida.

Segundo CARLOS (1994) "a distância social e política entre o ato de produzir e o ato de
consumir faz com Que a relação do homem com soulk: Que o cerca seja de estranhamento ... Feita a
obra, o sujeito não se reconhece como produtor, e tampouco é reconhecido como tsl". São homens
Que recortam o espaço natural. preenchendo-o com elementos artificiais cheios de significados, porém
não são estes mesmos homens Que dele desfrutam, normalmente, eles seouer tem acesso aos espaços
Que ajudaram a construir (NASCIMENTO /ÚNIOR, 1994). Por outro lado, na maioria significativa das
vezes, são estes mesmos homens QJ.Ie,na tentativa de melhorar sua oualídade de vida ou simplesmente
para sobreviver, se apropriam de locais lnadeouados e se utilizam de forma incorreta do espaço natural
e dos recursos Que este oferece, transformando-se nas maiores vítimas de acidentes e catástrofes como
desmoronamentos, inundações, epidemias, entre outros (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991; KOWARICK, 1993).

A segregação sócio-econômica também se materializa no espaço físico da cidade, onde, os
inúmeros contrastes e contradições podem ser observados, entre outros, na aparência dos lugares, nas
especiflcidades do traçado e na divisão da malha urbana. Segundo CARLOS (1994), "o chooue é maior
Quando se observa as áreas da cidade destinadas à moradia. É onde a paisagem urbana mostra as
maiores diferenciações, evidenciando-se as contradições de classe ". A arouítetura exclusiva de
residências e/ou edifícios de alto padrão, divide o mesmo espaço com a padronização dos métodos
construtivos da denominada "habitaçãopopular': com a precariedade dos barracos das favelas bem
como, com as alternativas encontradas por aoueles Que procuram abrigo sob as pontes, praças e
marouíses. Enfim, os contrastes estão em toda a cidade, tanto no conjunto, Quanto no pormenor.

Outra particularidade do espaço urbano atual Que merece destaoue é a tendência do
desaparecimento da intimidade da vizinhança e da mudança na forma de utilização do espaço público,
como ruas e praças. Originalmente locais de encontro e permanência, vem sendo usados como espaços
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de circulação, comércio e prostituição, Quando não se encontram em completo abandono ou são alvos
do vandalismo (PARK, 1987). Segundo HERTZBERGER (1996), "as ruas de hoje estão bem mais
vazias Queas do passado ... há um sentimento crescente Queo mundo para além de nossa porta é um
mundo hostil, de vandalismo e agressão ... um mundo sobre o Qualpraticamente não conseguimos
exercer inRuência".

Esta mudança de hábitos também se manifesta de maneira diferenciada nos diversos espaços da
cidade, e se constitui em mais uma forma de segregação característica do momento atual; o
"individualismo". "Quanto melhores as condições econômicas das pessoas, menos elas necessitam dos
vizinhos, e tendem a fazer menos coisasjuntas ... passam mais tempo dentro de casa e menos na rua"
(HERTZBERGER, 1996). CARLOS (1994) atribui este fato a falta de identidade entre o homem e o
espaço oue está construindo. Para ela, "cria-seum espaço alienado, onde a falta de identidade entre o
sujeito e a obra tende a sprotundsr-se cada vez mais".

o processo de panejamento e a ação institucional

As tentativas de se chegar a um meio viável de se trabalhar a problemática da cidade se
constituem no principal objetivo do processo de Planejamento Urbano, Q!.leao longo deste século vem
adotando posturas distintas Que reproduzem o momento histórico e o ouadro sócio-político e
econômico. Mesmo baseando-se em enfooues diferenciados, o desafio e a preocupação comum das
diversas teorias e propostas metodológicas para análise e também intervenção no urbano sempre foi a
identificação de causase a conseoüente resolução de problemas relativos à Qualidade físico-espacial das
cidades (KOHLSDORF, 1985; BARDET, 1990; LACAZE, 1993). As principais dificuldades em
encontrar soluções vem do fato oue mesmo os planejadores se perdem nos meandros dos muitos e
complicados diálogos estabelecidos entre os diferentes espaços urbanos na mesma cidade e das cidades
diferentes. NASCIMENTO IÚNIOR (1994) afirma oue isto ocorre poroue "o espaço urbano tem
múltiplas faces, todas elas secretamente humanas ".

Desde Que o Planejamento Urbano tomou forma, a partir da Segunda Guerra Mundial, o
espaço e a configuração urbana passaram a ser tratados como dois elementos distintos; o
primeiro era visto como resultado do processo social, e a segunda como um cenário inerte
onde ocorriam as relações humanas, isto é, "no planejamento Urbano as propostas físico-
espaciais são formuladas a partir de diretrizes ou planos sócio-econômicos e instttucionsis, o
espaço é pré-fígurado através de outros campos disciplinares, Quando não é totalmente
omitido" (KOHLSDORF, 1985).

Pesoulsadores como DEL RIO (1990), RELPH (1990) e LACAZE (1993) afirmam Que
somente a partir da década de 60 os métodos de análise e intervenções no urbano passaram a
ser criticados violentamente por seu distanciamento dos processos sócio-culturais.
Conseouenternente. foram promovidas intensas discussões sobre a ilimitada confiança do
Movimento Moderno nos pressupostos funcionalistas e na eficácia do desenvolvimento baseado
sobretudo na tecnologia.

Assim, ocorreu a eclosão do Desenho Urbano como campo disciplinar do processo de
Planejamento. Para a apreensão da complexidade do urbano, este utiliza categorias de análise
de diversas áreas do conhecimento. Através dele, busca-se o resgate e a reintegração dos
valores sócio-culturais e afetivos da população no desenho da cidade. Segundo FERRA
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(1988), "aleitura de uma cidade é o estudo semiótico do uso Que, como sistema de signos o
usuário traçou no seio do espaço urbano. Penetrar na concepção deste uso é aprender com
ele, é descobrir a cidade enousnto linguagem".

Segundo GIBSON (apud DEL RIO, 1996), a percepção da cidade consiste num
processo mental de lnteração do indivíduo com o meio ambiente, Que acontece por meio de
mecanismos perceptivos Que são dirigidos por estímulos externos, compreendidos através dos
cinco sentidos, dos ouals a visão é o Que mais se destaca. Estes mecanismos cognitivos incluem
motivações, humores, necessidades, conhecimentos prévios, valores, julgamentos e
expectativas (DEL RIO, 1996). Nesse sentido, diversos estudos defendem Que a mente exerce
parte ativa na construção da realidade percebida e, conseouenternente. na definição da
conduta. O Desenho Urbano admite essa Questão como fundamental por tratar de interferir na
Cidade, na sua reconstrução mental e em suas imagens, atributos e Qualidades percebidas.

Embora, para cada indivíduo a percepção desses elementos sejam subjetivas, admite-se
Que existam referências comuns, seja em relação às percepções e imagens, seja em relação às
condutas possíveis. Assim, considerar os repertórios de imagens e expectativas da população é
o primeiro passo para se evitar conflitos de percepção entre os sistemas cognitivos de
planejadores, empresários, grupos de usuários e público em geral e, conseouenternente, de
produzir resultados mais satisfatórios no Que se refere a Qualidade físico-espacial.

Apesar de tentativas para redefinir as categorias com as ouals as pessoas estruturam o
ambiente urbano físico, a maioria dos estudos acaba usando as originais, desenvolvidas por
Lynch. Ele acreditava Que as cidades podiam ser diferenciadas de acordo com suas habilidades
em facilitar as imagens ambientais legíveis e apontava os percursos, setores e marcos como os
principais elementos para a aprendizagem de um novo meio ambiente. Lynch explicava Que
"paraa maioria das pessoas os caminhos eram os elementos centrais em uma imagem urbana
... eram os elementos predominantes nas imagens mentais dos moradores" (HOLAHAN &
SORENSON, 1985). Para ele, a apreensão do conjunto, ou seja, a facilidade Que este tem em
produzir uma imagem clara na mente dos usuários é proporcional a sua capacidade de oferecer
referências para a criação de símbolos e para a organização das partes em uma estrutura
coerente (LYNCH, 1988).

As análises da Morfologia Urbana também são fundamentais para o Desenho Urbano.
Segundo DEL RIO (1990), "a importância desta categoria está em compreender a lógica da
formação, evolução e transformação dos elementos urbanos, e de suas tntcr-rctsçôcs. a fim de
possibilitar-nos a identificação de formas mais apropriadas, cultural e socialmente, para a
intervenção na cidade existente e o desenho de novas áreas".

Assim, baseando-se nos paradigmas das categorias mencionadas acima, este estudo teve
como objetivos: analisar o processo de construção da imagem da cidade de Londrina e
identificar, em sua região central, as principais Qualidades ambientais Que inibem e as Que
motivam o desenvolvimento da identidade entre o homem e o espaço.
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Metodologia

Os resultados da aplicação de mapas mentais baseados nos estudos de LYNCH (1988). levaram
à delimitação do perímetro demarcado no projeto original da cidade. Que atualmente corresponde a
sua área central. como objeto deste estudo.

Durante três anos. utilizou-se da observação direta e indireta para se identificar os padrões de
comportamento conseoüentes de estímulos do ambiente e também da vida cotidiana dos habitantes.
Também foram realizadas clnoüenta e três entrevistas Que buscavam explorar as preferências
arnbientais, ou seja. a seleção e o julgamento das imagens por identificação de atributos e a formação
de preferências e expectativas.

Os dados obtidos foram anotados em fichas. gravados em fitas cassete. e/ou locados em mapas e
as imagens registradas em fotografias.

Atingiu-se o objetivo do trabalho a partir de uma análise comparativa dos elementos identificados
na pesoutsa de campo com os mapas de Expansão Urbana. Gabarito de Uso do Solo e Densidade
Demográfica da cidade e também com as informações documentais levantadas e selecionadas no
referencial teórico.
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Resultados e discussão

Londrina está localizada na porção norte do Estado do Paraná. na macro Região Sul do Brasil.
em posição geoeconômica estratégica. ou seja. situa-se entre as três maiores cidades do Sul do País.
depois de Porto Alegre e Curitiba. Ela foi projetada na década de 20 pela Companhia de Terras Norte
do Paraná para abrigar 30.000 habitantes. Transformada em Município no dia 10 de dezembro de
1934. contava em 1995 com uma população urbana estimada em 431.578 habitantes. o Que
representava 94.89% do total (LONDRINA, 1995). Até a crise do café sua economia baseava-se na
agricultura. Nas últimas décadas. o comércio e a prestação de serviços transformaram-na em polo
regional do setor terciário.

Sua área central. objeto em estudo neste trabalho. se encontra em posição hierárouíca
privilegiada e se distingue do entorno pela atração Que a oferta diversíflcada e em Quantidade de bens e
serviços exerce sobre um público diferenciado. determinando o próprio cotidiano da cidade. Por outro
lado. esta centralidade gera dependência e. consecuentemente, inibe o desenvolvimento de novos
centros. obrigando a população periférica a constantes deslocamentos. gerando congestionamentos e
pontos de conflito.

A análise da categoria Morfologia permitiu identificar o modo como os elementos do sítio físico
foram incorporados à paisagem urbana da área. O traçado ortogonal. ou "tabuleiro de xadrez" foi
implantado ignorando-se as características do relevo. exceto na Avenida Leste-Oeste. originalmente.
leito da ferrovia. Que possui o traçado orgânico. condicionado pela necessidade de topografia plana
Desde sua implantação este eixo se caracteriza no principal elemento de segregação da região centra.
tanto em nível social, ouanto físico. Social poroue foi responsável e ainda é. pela depreciação da área
localizada a norte de seu leito ou "abaixo da antiga linha do trem': como afirmaram alguns dos
entrevistados. mostrando Q!.Jesua primeira imagem ainda se mantém viva. No Que se refere ao físico
seu traçado orgânico Quebra a regularidade da malha. gerando percursos mais ricos em efeitos visuais •.
possibilita diferentes formas de apropriação e uso.
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Entre os maiores problemas detectados no local distingue-se a estrutura viária. As vias. além de
funcionar como limites para determinadas formas de uso e apropriação. estimulam o usuário a emoções
negativas. Isto acontece poroue a totalidade delas possui largura desproporcional à exigência da
demanda gerada pela grande concentração de atividades e pela localização de Instituições de Ensino
naquelas onde o fluxo de transporte coletivo é intenso. contribuindo para o aparecimento de vários
pontos de conflito nos horários de pico.

O mapa figura-fundo mostra Q!1e a região estudada consiste numa área saturada. onde os
espaços livres. além das vias de circulação. são em geral. os recuos mínimos exigidos na Lei de
Zoneamento. A alta taxa de ocupação. desproporcional a de espaços abertos como praças e áreas
verdes. compromete o cultivo da sociabilidade. Cada vez mais o espaço público deixa de ser utilizado
como local de encontro. lazer e permanência para se transformar no espaço da circulação. Em relação a
vegetação. observou-se grande contraste entre as áreas residenciais e as comerciais onde. nas primeiras
o verde é encontrado em abundância e as áreas de sombra constituem-se num estímulo a permanência.
I as manchas comerciais a vegetação foi Quase Que totalmente substituída por placas e letreiros.
comprometendo a boa ambientação do local. tanto em termos estéticos como de conforto. pois
também interfere na temperatura e umidade.

No Que se refere à paisagem. a distinção se faz pela predominância da verticalização e
adensamento em relação aos vazios. Diferentes exigências na linha de recuo. fruto de modificações na
Lei de Zoneamento gerou uma positiva configuração de saliências e reentrâncias. O oposto ocorreu nas
áreas consolidadas antes da regulamentação das exigências legais. Nestes pontos as fachadas estão
dispostas ao longo do alinhamento das calçadas. gerando o monótono efeito de pare dão Que é
reforçado pela similaridade da tipologia arouitetôníca

A área como um todo caracteriza-se pela justaposição de manchas. reconhecidas pela
contiguidade entre as edificações. ou seja. são semelhanças na volumetria. fachadas e elementos de
composição. entre outros. Que geram semelhantes formas de apropriação e uso. Isto possibilitou a
delimitação e classificação de Quatro tipos distintos de espaços. As áreas mais valorizadas são às de alta
densidade residencial. onde os antigos casarões vem dando lugar a edifícios de médio e alto padrão. em
ruas densamente arborizadas. O comércio Que ali se desenvolve é direcionado para a população de alta
renda. gerando pouco movimento. Entre outros. destacam-se as boutíoues, vídeo-locadoras. academias
de ginástica. lojas de decoração e restaurantes.

Já as demais áreas adensadas. onde predominam os usos comerciais. misto e residencial de
padrão médio. caracterizam-se pelo fluxo e movimento de pessoas e veículos durante o dia. Q!1e é
intensificado pela localização de grandes escolas nas vias principais. Durante a noite caracteriza-se
numa região deserta devido a falta de atividades atrativas. sendo evitada pelos pedestres em função da
falta de segurança.

Nas demais áreas da região estudada predominam as construções térreas ou de até três
pavimentos. As edificações caracterizam-se por suas tipologias variadas. representando diversas épocas
e. em sua maioria de médio e baixo padrão. A poluição visual é intensa nas vias principais. onde se
localiza um comércio destinado ao consumo popular. Como nas áreas adensadas citadas acima. o fluxo
de veículos e pessoas também é intenso durante o dia e à noite. é ouase inexistente. Nas vias
secundárias. onde o uso predominante é o residencial tem-se como agravante para o pouco uso
noturno a penumbra resultante da vegetação de grande porte Que cobre a iluminação.
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A região onde se localizam as antigas Ferroviária, Rodoviária e Cadeia, já se distingue não pelo
uso, mas pela degradação ambienta!. Com a desativação de ambas e a implantação do Terminal Urbano
de Transporte Coletivo a região perdeu parte de sua função original e ao longo dos anos foi se
deteriorando, tornando-se palco para o comércio popular e também informa!. Os antigos hotéis, em um
número significativo de casos passaram a ter dupla função, atraindo para o local prostitutas e travestis.

Classificação N. DE MAPAS %
VIAS EM DESTAQUE

A Avenida Juscelino Kubitscheck 20 83,33
B Avenida Híglenópolis 18 75,00
C Avenida Tiradentes 18 75,00
D Avenida Leste-Oeste 16 66,66
E Via Expressa 13 54,16
F Avenida Celso Garcia Cid 08 33,33
G Avenida Santos Dumont 06 25,00
H Avenida W. Churchill 06 25,00
I Avenida Marinzá 05 20,83
J Avenida Brasília 05 20.83
K Avenida DUQ.ue de Caxias 04 16.16
L Avenida Madre Leônia de Milito 04 16.66
M Rua Humaitá 03 12.50

PONTOS DE REFERÊNCIA EM DESTAQUE
I Rodoviária 21 87.50
2 Catuaí Shoppíng 19 79.16
3 Lago Igapó 18 75,00
4 Catedral Metropolitana 17 70.83
5 Aeroporto 17 70.83
6 Universidade Estadual de Londrina 14 58.33
7 Estádio do Café 12 50.00
8 Cinco Conjuntos 11 45.83
9 Rotatória da JK com a Higlenópolls 10 41.66
10 Autódromo Internacional Ayrton Senna 07 29.16
11 Prefeitura Municipal de Londrina 05 20.83
12 Barragem do lago Igapó 05 20.83
13 Calçadão 05 20.83
14 Ginásio de Esportes Moringão 04 16.66
15 Zerão - Centro de Recreação e Lazer 03 12.50
16 Terminal Urbano de Transporte Coletivo 03 12.50

Tabela - O 1- Resultado da tabulação dos dados. hlerarouízação das vias e pontos de referência
mais destacados nos mapas mentais "Esouetruiticos".
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Os 53 mapas mentais aplicados foram classificados em dois grupos; os "Esoucmiticos" e os
"Psrdsis". A análise do resultado da tabulação dos dados (Tabela - 01) obtidos nos mapas
"Esouemâticos ",Quesão em número de 24 e representam 45,28 % do total da amostra indica Queseus
autores possuem um domínio significativo da estrutura urbana e uma imagem clara da cidade. Esta
denominação se deve a forma de representação adotada por seus autores, ou seja, eles não se
prenderam a detalhes, preocuparam-se em mostrar a globalidade do conjunto. Evidenciaram como
estrutura as principais artérias de circulação da cidade e em sua maioria significativa localizaram
corretamente os pontos de referência na malha viária e também extrapolaram a região delimitada para o
estudo (Figura - 01). O mapa resultante da tabulação dos dados (Figura - 02) mostra uma
híeraroulzação viária significativamente próxima da existente e coloca em evidência como pontos de
referência setores ou locais de uso público tradicionais, componentes do cotidiano coletivo, Que se
destacam na malha urbana por seu uso freoüente. porte, forma ou significado.

Por outro lado, os resultados da tabulação dos dados obtidos nos mapas mentais "Parciais"

(Tabela - 02) Que são em número de 29 e representam 54,72 % da amostra, colocam em evidência a
rande dificuldade de seus autores em organizar a cidade numa estrutura coerente e,
conseouentemente. de representa-Ia graficamente (Figura - 03). Ao contrário do Queaconteceu com o
"Esouemático ': o mapa resultante da tabulação das vias apontadas nos "Parciais" tem como elementos
dominantes as duas principais avenidas da região central da cidade e, a partir destas, algumas vias
secundáriasQ!.Iecompõe sua malha ortogonal atuando como figura de fundo (Figura - 04).

No Que diz respeito aos pontos de referência ocorre situação semelhante, dois deles destacam-
se dos demais; a Catedral Metropolitana, Q!.Ieentre os marcos apontados nos "Esoucmâticos" foi o
único localizado dentro do perímetro em estudo e a Rotatória do cruzamento da Avenida Higienópolis
com a Juscelino Kubitischeck, comprovadamente reconhecida como o maior ponto de conflito da cidade
no Q!.Iese refere a congestionamentos, trânsito confuso e local propício a acidentes, colocando em
evidência a falta de conhecimento Que este grupo tem do local. Os demais pontos citados como
referência estão localizados nas proximidades da Catedral e/ou são aoueles tradicionais, também
lembrados nos mapas "Esouernátícos".
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Figura 2 - Resultado da Tabulação dos M. M. "Esoucmitkos"

A reduzida representatividade da amostra em relação ao total da população da cidade não permite a
opantiflcação de resultados conclusivos. No entanto, confirmando as conclusões de Lynch foi possível
detectar indícios oue a maioria dos habitantes não possui uma visão íntegra da cidade, o Q!.le permite
levantar a hipótese Que sua imagem também é fragmentada. Outro fator em evidência nos estudos
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realizados indicou Que a imagem, mesmo fragmentada está estruturada principalmente nos elementos

cotidianos Que se destacam na paisagem, Quebrando a harmonia do conjunto, Que foram apontados como

pontos de referência por membros dos dois grupos. Isto reforça a importância de um ambiente com

conteúdo, ou seja, seu pormenor deve ser rico em detalhes, estimulando a consolidação da imageabilidade.

Classificação N.DE %
MAPAS

VIAS EM DESTAQUE
A Avenida Higienópolis 21 72,41

B Avenida luscelino Kubitischeck 21 72,41

C Rua Seraípe 10 34.49

D Rua Pará 09 31,03

E Rua Santos 07 24,13

F Rua Pio XII 07 24,13

G Rua Espírito Santo 06 20,68
H Rua Belo Horizonte 06 20,68
I Avenida Madre L. de Milito 06 20,68

I Rua Piauí 06 20,68
K Rua Benjamim Constant 06 20,68

L Rua Maríngá 05 17,24
M Rua Hugo Cabral 05 17,24
N Rua Alagoas 05 17,24
O Avenida Paraná 05 17,24
P Rua Paranaauá 05 17,24

Q Rua Goiás 05 17,24
R Rua Pernambuco 04 13,79

S Avenida Tiradentes 04 13,79
T Avenida Leste-Oeste 04 13,79

U Avenida Santos Dumont 04 13,79

PONTOS DE REFERÊNCIA EM DEST AOUE
I Catedral Metropolitana 16 55,17
2 Rotatória lKlHigienópolis 15 51,72
3 Calçadão 09 31,03
4 Catuaí Shopping 07 24,13
5 Lago Igapó 07 24,13
6 BOSQue 07 24,13
7 Aeroporto 05 17,24
8 Biblioteca Pública 04 13,79

9 Museu de Arte 04 13,79
10 Praça Marechal Floriano 04 13,79

11 Rodoviária 04 13,79

12 Cine Teatro Ouro Verde 03 10,34
13 Museu Histórico 03 10,34
14 Terminal Urbano de Transporte Coletivo 03 10,34

Tabela - 02- Resultado da tabulação dos dados, híeraroulzação das vias e pontos de referência
mais destacados nos mapas mentais "Esouemátlcos".
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Comentários finais

No Que se refere a atuação do Poder Público, a análise das expectativas expressas nas entrevistas
mostrou Que o cenário de desenvolvimento preferido pela grande maioria, foi relativo ao paradígma da
revitalização. Isto demonstrou Que a população consultada, de forma geral, compreende as vantagens
de uma intervenção cuidadosa, Que possa fortalecer os aspectos positivos da cidade e, ao mesmo
tempo, seja capaz de injetar-lhe melhores condições ambientais. A possibilidade de renovação foi
rejeitada e claramente interpretada como radical.

Também foi reconhecido o alto potencial da área central para se trabalhar uma percepção no
campo positivo e, ao mesmo tempo, identificada forte insatisfação frente à determinadas características
físicas do ambiente, principalmente no Q!.Ie se refere a falta de iluminação, sinalização inadeouada,
insuficiência da estrutura viária, abandono, falta de atrativos para o lazer e poluição visual. Outra área
de conflito de percepções foi revelada na insegurança relativa à possíveis expectativas futuras,
principalmente em relação ao crescimento acelerado.

Apesar das inseguranças e transtornos gerados pelo ambiente Que foram mencionados nas
entrevistas tem-se indícios da existência de uma significativa identidade homem/meio através da
demonstração do desejo da comunidade em poder usufruir dos espaços onde atualmente não se sente
segura.

Abstract: From the structured elements inter-relationship, the city has built its shape.
created its image acculred its meaning. In order to participate with coherence in its physical
space it's necessary to understand the ideais materialization logic and the human conflicts
in this space. 50, this study has as objectives: to analyze the Londrina ci~ image
construction process and to identify in this central region the mean ambiental oualities that
inhibit and cause the ídentíty development. A study about mental maps gave subsidies in
order to identify main elements that structures the image. Through indirect observation,
different behaviours standards in relation to various urban landscape aspects were
identifled. It was discovered that a spatial structure objective is to attend the consume and
the lack of a structure that supports that gathering process are responsible by a serious of
problems that influences negaüvely in population behaviour and also by meeting and stay
locais disappearance. It was also possible to delimit and classífy in the studied perimeter
four distinct kinds of regions because of some ambiental characteristics predominance and
their speciflcation where the lack of spatial vitality is showed as the main cause of
subutilization in some periods of time.
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ECOLOGIA ALIMENTAR DO LOBO-GUARÁ,
CHRYSOCYON BRACHYURUS (MAMMALIA:

CANIDAE).

José Carlos Motta [unior '
Depto. de Ec%gia Geral. Instituto de Biociências - USP

Descrição, distribuição geográfica e status

o lobo-guará (Chl)lsocyon bracf?yuru5)é o maior canídeo da América do Sul. atingindo de 20 a
26 Kg de massa corporal. 145-190 cm de comprimento do focinho até a cauda. e cerca de 75-90 cm
de altura ao nível das espáduas (Carvalho 1976. Dietz 1984. Silva 1994). Apresenta coloração
predominante ferrugíneo-avermelhada. sendo a cauda. garganta e ponta das orelhas brancas. Do alto
da cabeça até metade do tronco mostra uma crina preta. mesma coloração das extremidades de suas
longas pernas.

Este canídeo ocupa paisagens campestres. especialmente cerrados. campos. pampas e chacos.
embora também freqüente ambientes florestais como matas de galeria e outras formações similares
próximas de cursos d'água e pântanos (Carvalho 1976. Dietz 1984. Langguth 1975. Medel & [aksic
1988). Sua distribuição geográfica atual engloba uma peouena parte do leste do Peru. leste da Bolívia.
grande parte do Brasil desde o extremo sul da Bacia Amazônica e partes do semi-árido do nordeste.
passando pelo Planalto Central e Pantanal matogrossense até o estado do Rio Grande do Sul.
praticamente todo o Paraguai. e o norte-nordeste da Argentina (Cabrera 1957/1961. Dietz 1985.
Langguth 1975. Medel & lakslc 1988. Silva 1994). No sudeste do Brasil sua ocorrência é limitada ao
leste pela faixa de Floresta Atlântica (Silva 1984). Até o século XIX também ocorria naturalmente nos
pampas do Uruguai. estando provavelmente extinto neste país desde então (Cabrera 1957/1961).
Apresenta-se como o último canídeo de grande porte remanescente no continente desde o Pleistoceno
tardio. ouando houve a maior diversidade de grandes canídeos. representados por pelo menos ouatro
gêneros de lobos: Canis, Theriodktls, Chtysocyon e Protocyon (Berta 1987).

O lobo-guará encontra-se em várias listas de espécies da fauna com problemas de conservação.
Aparece como "vulnerável" na União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). está no
pêndice 11 da CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). e é espécie
"arneaçada de extinção" no Brasil pela lista oficial de fauna ameaçada do IBAMA (Bernardes et a/.
1990. Fonseca et a/. 1994. Medel & [aksic 1988). A expansão das fronteiras agrícolas. destruindo seu
ábitat natural. e a caça predatória parecem ser os principais fatores do declínio de suas populações
Dietz 1984. Silva 1994). Os atropelamentos em estradas e rodovias. Que aparentemente são
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freoüentes (obs. pessoal), podem ser outro fator de mortalidade não natural importante, embora tal
aspecto nunca tenha sido estudado adeouadarnente.

Estado do conhecimento atual sobre a ecologia da espécie

Poucos estudos têm sido feitos sobre este canídeo no campo, sendo grande parte deles
proveniente de observações de comportamento e reprodução em cativeiro (e.g. Brady & Ditton 1979,
Dietz 1984, Faust & Scherpner 1968, Garcia 1983, Kleiman 1972, Silveira 1968). Isto se deve em
grande parte às dificuldades de se obter dados comportamentais de uma espécie com hábitos noturnos.
Portanto, trabalhos de campo enfatizando a ecologia da espécie são raros.

Faltam dados confiáveis sobre os números populacionais da espécie, pois excetuando-se Dietz
(1984), Que para os 71000 ha do Paroue Nacional da Serra da Canastra (MG) encontrou cerca de dez
indivíduos desse canídeo, nenhum outro estudo avaliou de modo preciso os níveis populacionais da
espécie (cf Medel & laksic 1988). Silveira (1968) apresenta estimativas de 1500 e 2200 indivíduos
para uma área de 650000 Km2 no Brasil central. No entanto, os dados parecem ter sido obtidos em
uma região com grande ocupação humana e extrapolados para uma área maior e menos alterada,
estando portanto possivelmente subestimados (Silva 1994), além de não ter sido detalhada a
metodologia empregada para tal cálculo.

A monografia publicada por Dietz (1984) permanece até hoje como o melhor estudo geral
sobre a ecologia do lobo-guará. onde além de outros achados importantes destaca-se Que a área de
vida de um casal varia de 21,7 a 30 Km2, descoberta possível devido ao uso de radiotelemetria. Este e
outros estudos menos detalhados têm encontrado Que C. brscbyurus trata-se de animal solitário na
maior parte do ano, excetuando a época da reprodução ouando ocorre a formação do casal,
apresentando atividades cursoriais e de forrageamento no período noturno-crepuscular, e é espécie
onívora ao se alimentar de frutos e de peouenos vertebrados (Carvalho 1976, Dietz 1984, Langguth
1975). Embora sua ecologia alimentar seja um dos aspectos mais fáceis de serem estudados no campo,
pouco se conhece de forma Quantitativa sobre a dieta do lobo-guará (cf Motta-lunlor et aI. 1996),
incluindo não apenas níveis de mensuração mais refinados do Q].Jefreoüêncía de ocorrência (número de
presas individuais, biomassa consurnída). mas também seleção de presas e bioenergética.

Escopo e objetivo deste estudo

o presente trabalho procura revisar os dados mais importantes até o momento obtidos sobre a
ecologia alimentar do lobo-guará, incluindo dados próprios e de outros autores, procurando revelar
campos carentes de pesoulsas necessárias para uma melhor compreensão desse canídeo, conhecimento
este sem o Qual pouco poderá ser feito eficientemente para a conservação da espécie.

Métodos

Áreas de estudo

As áreas estudadas variam desde mais conservadas até localides com maior grau de
antropízação, sendo a seguir listadas:
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Psroue Nacional da Serra da Canastra - PNsC, São ROQ!Jede Minas. MG. com 71000 ha onde
predominam campos e cerrados mais abertos. além de algumas matas de galeria. A área total é bastante
ampla. mas o entorno já é alterado por atividades agropecuárias. Dados segundo Dietz (1984).

Fazenda Água Limpa- FAL. Brasília. DF. com 4062 ha e vegetação similar a anterior. mas com
proporção maior de cerrado sensu stricto. Entorno com amplas áreas preservadas. Coletas entre 1988
e 1991.

Estação Ecológica de lataí - EE/. Luís Antônio. SP. com 4532 ha cobertos basicamente por
cerradões. matas mesófilas e de galeria. e cerrados em recuperação. com fisionomia de campos
cerrados. O entorno é bastante alterado com extensos cultivos de cana-de-açúcar. Coletas entre I 992
e 1994.

Fazenda Salto e Ponte - FsP. Prata. MG. com 797 ha onde há predomínio de silvicultura de
Pinus spp.. além de remanescentes de cerrado. veredas e matas galeria. O entorno constitui-se
basicamente de campos cerrados secundários. na forma de pastos nativos. Coletas entre 1992 e 1993.

Reserva legal do campus da Universidade Federal de São Car/os - UFsCAR. SP. Todo o campus
apresenta 725 ha. tendo a reserva 200 ha de área. composta de cerrados e matas de galeria. O
entorno é bastante alterado. incluindo plantações e até os subúrbios da cidade de São Carlos. embora
ocorram também manchas de vegetação nativa. Coletas entre 1992 e 1994.

Os climas predominantes nestas áreas enouadram-se nos tipos Awi ou Cwa segundo Kõppen.
tropicais com duas estações mais nítidas: chuvosa no verão (outubro a março) e seca no inverno (abril a
setembro). Maiores detalhes sobre as áreas encontram-se em Dietz (1984). Pires (1995) e Ratter
(1986).

Estudos de dieta

Os resultados apresentados aoui ongmaram-se de pesoulsas propnas realizadas em vanas
localidades do Brasil central e centro-austral. excetuando-se aoueles oriundos da monografia de Dietz
(1984). usados para fins comparativos.

A metodologia geral empregada envolveu a coleta sistemática de fezes dos lobos. identificadas
por características de formato. tamanho. odor e vestígios associados (rastros). No laboratório. cada
amostra fecal era submersa em um recipiente com água. agitando-se o mesmo ocasionalmente. Após
24 h o material era lavado em água corrente sobre uma peneira de malha fina (0.5mm). Secava-se este
material Q!Je então estava pronto para as análises. Os restos de presas (mandíbulas. bicos. ossos. penas.
pêlos. outtlnas) e de frutos (sementes) serviam para a identificação (por meio de comparação com
coleção de referência) e contagem dos itens. Calculou-se em todos os casos a freoüêncla de ocorrência.
como uma função do número total de ocorrências (e!. Dietz 1984). Para o material da FAL foi possível
contar o número mínimo de presas individuais. e a partir daí estimar a biomassa consumida (Emmons
1987). O número de frutos consumidos também foi estimado segundo o número de sementes
encontradas nas fezes. servindo também aos cálculos de biomassa ingeri da.

Para a comparação da dieta em várias localidades utilizou-se o teste do Qul-ouadrado (X2) de
. depêndencia. e para testar a sazonalidade na dieta foi usado para cada item o X2 de aderência (Ayres
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& Ayres [unior 1987, Siegel & Castellan 1988). Em todos os testes considerou-se as freoüêncías
absolutas e não as porcentagens ou proporções para os cálculos.

Resultados dos estudos de ecologia alimentar

Dieta

Na Tabela I estão os dados sobre a dieta do lobo-guará referentes às diferentes áreas
estudadas. Pode-se notar uma certa similaridade entre distintas situações, desde sítios com vegetação
natural mais preservada (Serra da Canastra, Fazenda Água Limpa Estação Ecológica de [ataí) até aouelas
mais alteradas (Fazenda Salto e Ponte, campus da UFSCAR), onde frutos, com destaque para a fruta-
do-lobo ou lobeira (So/anum fycocarpum) e pequenos mamíferos (especialmente roedores) perfazem a
maior parte dos itens identificados.

A. tendência a onivoria (çarte vegetal 44,6-53,8 % == 46,2-55,4% de parte animal) permanece
constante independente da área de estudo \1.1 = 5,77: g.\. = 4: ? > 0,10). No entanto, Q1lando se
consideram todas as dez categorias de presas (Tabela I) parece haver dependência da ocorrênca das
presas de acordo com o local pesouísado (X2 = 168,60; g.l. = 36; P < 0,00 I). Isto em parte pode
ser explicado pelas próprias variações geográficas de disponibilidade de presas, mas também pelos
números amostrais baixos em algumas situações (FSP e UFSCAR).

Folhagem de capim aparece com relativa importância (Tabela I), mas deve-se destacar Que os
canídeos tendem a se alimentar tanto voluntária (ajuda na digestão) Quanto involuntariamente (junto
com presa) deste item (Dietz 1984). Considerando-se Que este item apresenta pouco valor
nutricional/energético para os lobos, pelo menos em termos de freoüêncla de ocorrência a parte animal
seria ligeiramente mais representada QUea vegetal.

Ainda faltam mais estudos QUantitativos sobre sua dieta, especialmente tratando de níveis mais
refinados de análise, como número mínimo de presas individuais e biomassa consumi da estimada.
Quando estes níveis são abordados pode haver uma mudança na importância re\ativa de cada item,
onde por exemplo em Brasília, constatou-se Que apenas os frutos da lobeira e os tatus (Da!!ypus spp)
perfizeram 63,7 % do total de biomassa consumida estimada (Tabela 2). Também é possível constatar,
após uma análise dos dados do Apêndice, Que presas animais pesando entre 10 e 1000g representam
83,4 % de todos os animais capturados pelo lobo-guará.
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Tabela I. Dieta do lobo-guará em localidades do Brasil central e centro-sul. Os valores são porcentagens da
freouêncta de ocorrência de cada item em função do número total de ocorrências. Note Que da esquerda para a
direita estão as áreas de melhor conservação (Serra da Canastra) até a mais alterada (UFSCAR).

Frutos da lobeira 32,6 25,7 15,6 31,0 24,4

Outros frutos 7,3 9,2 14,7 2,8 10,2

11,1 11,8 14,3 20,0 12,8

Subtotal Ve etaís 51.0 46.7 44,6 53,8 47,4

Insetos 5,7 2,0 5,5 2,1 5,1

La artos e cobras 0,3 2,6 3.4 4,8 1,3

Aves 12,0 13,8 8.4 10.4 7.7

Tatus 3,1 9,2 2,9 1.3

Peouenos mamíferos* 26,6 25,0 32,1 27,S 34.6

Outros mamíferos** 0,7 0.7 2.1 1.4 1.3

Vertebrados n. ident. 0,6 1.0 1.3

Subtôtâl Animais 49,0 53,3 55.4 52,6

N" total ocorrências 2056 304 237 145 78
N° fezes analisadas 740 104 61 46 21

(I) - Segundo Dletz (1984).
(2) - Motta-lunlor et aI. (1996).
(3) - Talamoni & Motta-Iunior (dados não publicados).
) - Motta-lunior (dados não publicados).
x) _ Incluem principalmente peouenos roedores e secundariamente marsupiais e lagomorfos.
=: -Inclui espécies de médio porte. como tamanduás. pacas. veados. e outros não identificados.
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Tabela 2. Grupos maiores de itens alimentares encontrados nas fezes de C. brscbyurus na Fazenda Água Limpa,
DF. Os valores entre parênteses são porcentagens.O número de frutos individuais consuidos não foram
considerados devido a não eouivalência biológica entre um fruto e um animal. Os valores de biomassa estimada
estão em gramas. Dados segundo Motta-lunior et aI. (1996).

Itens alimentares Ocorrência Número Biomassa Estimada

Frutos So/anum Iycocarpum 78 (25.7) 25010,0 (34,0)

Outros frutos 28 ( 9,2) 6931,O( 9,4)

Folhagem de capins 36 (11,8)

Subtotal Vegetais 142 (46.7) 31941.0 (43.5)

Insetos 6 ( 2,0) 7 ( 4.5) 11,5 (0,00)

Lagartos 8 ( 2.6) 6 ( 3.8) 3158.0 ( 4,3)

Aves 42 (13.8) 34 (21,8) 4573,1 ( 6.2)

Cuícas e gambás 9 ( 3.0) 6 ( 3.8) 1203,0 ( 1.6)

Tatus 28 ( 9.2) 18 (11.5) 21790,0 (29.7)

Roedores 67 (22.0) 83 (53,2) 5006.2 ( 6,8)

Veados 2 ( 0.7) 2 ( 1.3) 5800,0 ( 7,9)

Subtotal Animais 162 (53.3) 156 (100.0) 41541.8 (56.5)

Total 304 (100.0) 156 (100,0) 73482,8 (100.0)

Também exige-se cada vez mais a identificação a nível específico ou pelo menos de gênero para
as presas em estudos de ecologia alimentar. algo oue no caso do lobo-guará ainda é pouco praticado.
excetuando-se o estudo de Brasília na FAL (ver Apêndice com lista completa).

Embora aparentemente esse canídeo não seja limitado pela alimentação. por apresentar hábitos
onívoros. destaca-se aoui o constante e alto consumo de frutos de 5. jycocarpum em várias localidades
(Tabela I). Ainda. Courtenay (1994) sugere oue para ser possível a colonização de áreas alteradas por
parte dos lobos. a presença dessa planta torna-se necessária.

Silveira (1969) menciona as possíveis propriedades terapêuticas da lobeira sobre os lobos.
especialmente inibindo a ação de parasitos de seu rim. Mas como Carvalho (1976) sugere. os dados
sofrem de rigor metodolólgico. além do Que o autor forneceu junto dos frutos um macerado de raízes e
caules da lobeira na alimentação. Que não fazem parte da dieta natural da espécie.

Dentre as principais razões alegadas para sua matança está a de Que ataca criações domésticas
de animais. especialmente galinhas. Mas. pelos estudos até o momento produzidos. o nível de predação
dessas criações é muito baixo (Dietz 1984: e veja no Apêndice apenas um Ga//us ga//us capturado para
um total de 156 presas).
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Sazonalidade

o lobo-guará apresenta sazonalidade na sua dieta. em especial ouanto aos peouenos roedores e
frutos silvestres. conforme foi averiguado na Est. Ecológica de [ataí, Paroue Nacional da Serra da Canastra.
e Fazenda Água Limpa (Figura I). Neste último caso. tomado como exemplo. os roedores (X2 = 9.19; P
< 0.005) e frutos silvestres (X2 = 22.20; P< 0.0001) foram mais consumidos respectivamente nas
estações seca e chuvosa (Figura I). Vale destacar Q!.Iepara regiões de cerrado estes itens apresentam
maior abundância e disponibilidade no terreno nas mesmas estações em Q!.Iesão mais consumidos (Alho et
sl. 1986; Dietz 1984). mostrando portanto certo oportunismo por parte dos lobos. Os outros itens não
foram consumidos de acordo com a estação (X2 entre 0.01 e 0.65; P > 0.40).
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Figura I. Proporções das frecüencías de ocorrência de presas do lobo-guará de acordo com a estação do ano na
FAL, DF. Estação seca (n = 157 ocorrências), estação chuvosa (n = 147).

Seletividade e oportunismo na dieta?

O lobo-guará parece apresentar pelo menos um oportunismo temporal na escolha de itens
alimentares. pois. como foi visto. tende a capturar roedores e frutos silvestres de acordo com sua
abundância nas duas estações do ano típicas do Brasil central e centro-sul (Dietz 1984. Motta-luníor et
a/. 1996. Figura I). No entanto. pouco foi feito Quanto a seleção de espécies de presas. excetuando
uma breve consideração sernl-ouantltatlva em Motta-junlor et a/. (1996). onde os autores sugerem falta
de seleção pelo menos para os peouenos roedores abaixo de 100 g. Estudos ideais de seleção. Q!.Ie
exigem monitoramento simultâneo na localidade de estudo da dieta do predador e das populações de
determinadas presas. ainda faltam.

Ainda. pelo menos para a mesma região. a maioria das presas consumi das têm hábitos noturnos
e terrestres. e é típica de ambientes campestres ou de cerrado (Tabela 3. Apêndice). reforçando a
necessidade de preservação dos cerrados brasileiros. cada vez mais assolados pela expansão agrícola
Dias 1994).
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Tabela 3. Distribuição das presas e frutos do lobo-guará na Fazenda Água Limpa, DF, segundo o hábitat mais usado.
Os valores estão em porcentagens dos totais absolutos de espécies, ocorrências, número de presas animais e
biomassa consumida estimada (em g). Dados computados do Apêndice, segundo Motta-lunior et aI. (1996).

-

Hábitat Es écíe Ocorrência Número Biomassa
Mata de 14,0 4,9 7.7 2.7

46,S 69,1 51.3 53,3

Mata de aleria e cerrado/cam o 11,6 13,5 20,S 40.0
Alterado ( lantações. cam ico) 4.6 1.0 0.6 2,2

Desconhecido 23.3 11.5 19,9 1.8
\; "o

Tótaisâbsolutos 43 304 L56 734-82,8

lnterações tróficas com outros predadores

As interações interespecíficas de C. brschyurus com outras espécies de canídeos e Carnivora
simpátricos têm sido virtualmente esouecidas pelos estudiosos, visto Que não existe oualouer trabalho
específico sobre o assunto, excetuando-se breves comentários em Berta (1987), Dietz (1984), Medel
& [aksic (1988), Motta-lunior et aI. (1996) e Redford & Eisenberg (1992). Entre os canídeos, apenas
Dusicyon gymnocercus. D. vetulus e Cerdocyon thous são simpátricos ao lobo-guará em extensas áreas
de suas distribuições (Medel & [aksic 1988), divergindo pelo seu menor tamanho e pelo consumo mais
freoüente de lnvertebrados. embora a convergência ocorra por conta dos pequenos roedores e aves
regularmente consumidos (e. g. Crespo 1971, Medel & laksic 1988. Motta-luníor et aI. 1994). Berta
(1987) comenta sobre o desconhecimento da razão do sucesso dos grandes felídeos (Panthera oncs.
Fells concoloà como únicos ocupantes do nicho de "grandes carnívoros" em relação aos grandes
canídeos sul-americanos, mas sugere Que as diferentes estratégias de caça e de comportamento social
podem ter desempenhado algum papel na explicação desse fenômeno.

Papel como dispersor de sementes

Outro aspecto muito pouco explorado, e aoul colocado como uma conseouência dos hábitos
alimentares, é o da dispersão de sementes por parte desse canídeo, visto Que se alimenta de uma ampla
variedade de frutos. Apenas no caso da lobeira (5. jycocarpum) foram feitos experimentos de
germinação, sendo oue em linhas gerais comprova-se a legitimidade de C. brschyurus como agente
disseminador dessa planta. A passagem das sementes pelo tubo digestivo do animal pode aumentar
(Courtenay 1994) ou pelo menos igualar a taxa de germinação de sementes controle extraídas
diretamente dos frutos (Lombardi & Motta-lunior 1993). Para outras plantas consumidas pelo lobo-
guará (p. ex., ver Apêndice), porém. nada foi feito para avaliar a sua ação como dispersor. I

Especificamente no caso da lobeira, Courtenay (1994) encontrou Que praticamente todas as
plantas estabelecidas numa área de um cerrado do Distrito Federal tinham se desenvolvido sobre um
sauveiro (formigas Atta spp), e oue a germinação de sementes era mais alta ouando plantadas num
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substrato formado pelo "lixo" do sauveiro mais a terra do seu interior do Que em terra comum do
cerrado. Ainda. o autor observou as saúvas carregando pedaços de fezes contendo sementes para
dentro do sauveiro. sendo Que eventualmente algumas sementes eram descartadas junto de outros
materiais orgânicos e terra para fora do ninho. Com esses achados. Courtenay (1994) postulou Que
para a dispersão efetiva dessa planta as saúvas do gênero Alta desempenham papel fundamental. No
entanto. nenhum teste dessa hipótese foi feito até o momento em outras áreas de cerrado oue aouela
pesouisada por Courtenay.

Sugestões de estudos futuros

Para um melhor conhecimento de todos os aspectos da ecologia alimentar do lobo. destacam-se
alguns assuntos pouco desenvolvidos e Que deveriam ser motivo de pesouísas. Devido às dificuldades
de observação direta no campo. os zoológicos com recintos mais amplos. simulando campos cerrados.
seriam ideais para estudos sobre:

• Comportamento de captura e consumo de presas em cativeiro. utilizando-se presas similares
ou comparáveis àouelas registradas na dieta natural da espécie.

• Fisiologia da digestão e bioenergética. procurando descobrir especialmente a taxa de ingestão
de alimentos/dia. usando da mesma forma uma dieta similar à natural.

• Averiguar os possíveis efeitos dos frutos da lobeira como inibidores de endoparasitos.
procurando aperfeiçoar a metodologia e testar os resultados de Silveira (1969).

No campo. dentre os dados Que necessitam ser coletados enouadrarn-se:

• Dieta ouantitativamente estudada em várias localidades com distintas paisagens. incluindo
número de presas e biomassa estimada. além de identificação a nível de espécie das presas.

• Estudo de seletividade de presas animais e vegetais (frutos). envolvendo monitoramento
simultâneo das proporções desses itens na dieta e no terreno.

• Novos estudos de radiotelemetria em localidades diferentes. incluindo áreas mais alteradas.
para se conhecer melhor os períodos e hábitats/microhábitats de caça.

• Testes da hipótese de Courtenay (1994) sobre a relação lobo-lobeíra-saúvas em diferentes
localidades. além de ampliar os experimentos de germinação de sementes de outras espécies
de frutos silvestres.

Conclusões

o lobo-guará é troficamente enouadrado como onívoro. apresentando oportunismo temporal
sazonal) no consumo de presas e frutos. Os itens alimentares são em sua maioria noturnos. peouenos
< 1 Kg). terrícolas e habitantes de áreas campestres e/ou de cerrado. Ainda não está claro se ocorre
portunismo na seleção de espécies de presas de acordo com sua abundância no terreno.

Dessa forma. esta revisão procurou demonstrar a extensa gama de temas pouco abordados de
: rma mais sistemática apenas sobre a ecologia trófica do lobo-guará. desde um perfil mais completo de

dieta por meio de estimativas de biomassa consumi da e coleta de dados em várias localidades.
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interações com outros carnívoros simpátricos. até aspectos de sua relação com a dispersão de plantas
nativas. Espera-se Que a partir do Que foi exposto novos estudos sobre a ecologia dessa espécie sejam
desenvolvidos. A planificação e a execução de programas mais efetivos de manejo e conservação de C.
brschyurus, ou de oualouer outra espécie. dependem. em grande parte. de informações básicas sobre
sua ecologia.
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coletas na Estação Ecológica de lataí, e de Faber Castell para a Fazenda Salto e Ponte. Sônia Talamoni
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APÊNDICE 2

Itens alimentares consumidos pelo lobo-guará na Fazenda Água Limpa, DF. Os dados numéricos
são, respectivamente: massa corporal média (g) entre parênteses; ocorrência; número de frutos e
animais individuais; biomassa estimada (g) entre colchetes; e hábitat mais usado, adaptação locomotora,
período de atividade. As abreviações para hábitats são: CC - cerrado/campo, MC - mata de galeria e
cerrado/campo, MT- mata de galeria, AL - alterado, DE- desconhecido; adaptação locomotora: Te -
terrícola, Ab - arbóreo ou escansorial, Sa - serni-aouatlco: período de atividade: Di - diurno, No -
noturno. Os nomes científicos seguem as referências em Motta-junior et aI. (1996).

Frutos
Annona crsssitlors - (660,0); 5; 3; [1980,0]; CC
A. monticola- (200,0); 2; 2; [400,0]; CC
Campomanesiasp. - (3,0); 4; 91; [273,0]; CC
Mangifera indica - (300,0); 2; 4; [1200,0]; AL
Melandum campestre - (126,0); I; I; [126,0]; CC
Pouteria rsmiilors - (30,0); 2; 2; [60,0]; CC
P. torta - (60,0); 9; 44; [2640,0]; CC
Salada crassifolia - (28,0); 3; 9; [252,0]; CC
Solanum jycocarpum - (610,0); 78; 41; [250 I0,0]; CC

Capins (Poaceae, Cyperaceae) - 36 ocorrências; CC

Insetos
Acrididae sp. - (1,0); I; I; [1,0]; DE, Ab, Di
Reduviidae sp. - (1,5); I; I; [1,5]; DE, Ab, No
Cicadidae sp. - (2,0); I; I; [2,0]; DE, Ab, No
Scarabaeidae sp.A - (2,0); 2; 3; [6,0]; DE, Te, No
Scarabaeidae sp.B - (1,0); I; I; [1,0]; DE, Te, No

Lagartos
Ameiva ameiva,subadulto - (64,0); 3; 2; [128,0]; CC, Te, Di
A. ameiva, juvenil- (15,0); 3; 2; [30,0]; CC, Te, Di
Tupinsrnbls teguixin, subadulto - (1500,0); 2; 2; [3000,0]; CC, Te, Di

Aves - Não-Passerlforrnes
Speotyto cunicularia - (168,0); 2; I; [168,0]; CC, Te, No-Di
Ctypturellusaff.parvirostris- (160,2); I; I; [160,2]; CC, Te, Di
Gallusgallus, subadulto - (400,0); I; I; [400,0]; AL. Te, Di

Todas massas corporais são de adultos. exceto Quando indicado; as referências e informações adicionais
sobre os dados de cada espécie de presa são encontradas em Motta-junior et sl. (1996).
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Mícropygía schomburgkíi - (36,0); 14; 10; [360,0]; CC, Te, Di
Rbynchotus rufescens- (763,3); 3; 3; [2289,9]; CC, Te, Di
Tinamidae peoueno, não-identificado - (150,0); 4; 4; [600,0]; DE, Te, Di

Aves - Passeriformes
Çyanocoraxcrístatte/us- (200,0); 2; 2; [400,0]; CC, Ab, Di
Vo/atíníajacarína-(II,O); 5; 5; [55,0]; CC,Ab,Di
Peouenasspp., não-ldentlflcadas- (± 20,0); 10; 7; [140,0]; DE, Ab, Di

Gambás e cuícas
Dídelphís a/bíventrís- (692,0); 3; I; [692,0]; MT, Te-Ab, No
D. a/bíventrís, subadulto - (221,0); 2; 2; [442,0]; MT, Te-Ab, No
Marmosacf. agí/ís- (26,4); 3; 2; [52,8]; MT, Ab-Te, No
M. cf. agí/ís - (16,2); I; I; [16,2]; MT, Ab-Te, No
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Tatus
Dssypus novemcínctus - (2000,0); 2; I; [2000,0]; MC, Te, No-Di
Dasypusseptemcínctus- (1450,0); 17; 11; [15950,0]; MC, Te, No-Di?
D. septemcínctus, subadulto - (640,0); 9; 6; [3840,0]; MC, Te, No-Di?

Roedores
Akodon aff. cursor. subadulto - (21,5); 2; 2; [43,0]; MT, Te, No-Di
Botomys lssiurus- (42,2); 11; 18; [759,6]; CC, Te, No-Di
B. lssiurus, subadult - (30,8); 10; 12; [369,6]; CC, Te, No-Di
Ca/omysspp. (ca//osus, tenet; - (22,2); 8; 14; [310,8]; CC, Te, No
C. spp. (ca//osus, teneà. subadulto - (9,0); 2; 3; [27,0]; CC, Te, No
Cavíaapere;:) - (435,0); 4; 3; [1305,0]; MC, Te, No-Di
C. aperea, juvenil - (210,0); 2; 2; [420,0]; MC, Te, No-Di
Proechímys /ongícaudatus- (315,0); I; I; [315,0]; MT, Te, No
ectomys souemipcs- (267,5); I; I; [267,5]; MT, Sa, No
OQlzomysspp (nígrípes, Iornesi; - (18,9); 2; 3; [56,7]; MC, Te-Ab, No
o. spp (nígrípes, tomesh, subadulto- (10,2); 3; 4; [40,8]; MC, Te-Ab, No
Oryzomys subflsvus- (85,7); 3; 4; [342,8]; CC, Te-Ab, No
o. subtlsvus, subadulto - (31,0); I; I; [31,0]; CC, Te-Ab, No
OQlzomysaff. cspito- (58,7); 2; 2; [117.4]; MT, Te-Ab, No
Cavídeo não-identificado, juvenil - (±200,0); 2; I; [200,0]; DE, Te, No-Di
Espécienão-ldentiflcada. média - (± 100,0); 2; 2; [200,0]; DE,?,?
eoueno murídeo não-identificado - (±20,0); I I; 10; [200,0]; DE,?,?

eados
uzsms aff. americana, juvenil - (2900,0); 2; 2; [5800,01; Me, Te, No





ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE
Amazona pretrei

Nêmora Pauletti Prestes I e [aime Martinez'

A finalidade deste estudo foi conhecer aspectos de eco-etologia de Amazona pretrei
(papagaio-charão). A pesouísa foi realizada no sul do Brasil. abrangendo os estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, incluindo condições de cativeiro. Foram realizados registros
de observação do comportamento, onde o método utilizado foi o "animal focal". Elaborou-se
um etograma onde foram selecionadas 18 condutas visuais e I sonora agrupadas nas
categorias de Manutenção, Locomoção, Alimentação, Social Não-Agonística e Agonística, e
Alerta. Observou-se as aves desde as 5h até às 20h para construir o ritmo de atividade diária.
Foram constatadas diferenças entre as categorias comportamentais de acordo com as
variações sazonais. No cativeiro, dividiu-se as aves em dois grupos para verificara preferência
alimentar. Foram oferecidos, entre vegetais nativos e exóticos, um total de 79 espécies
agrupadas em 34 famílias.A famíliaMyrtaceae apresentou o maior número de espécies Que
forneceram ítens alimentares, destacando-se: Eugenia invo/ucrata, Eugenia uniRorae M'yrciaria
trundtlors. O pinhão foi o item vegetal Que apresentou a maior parcela de toda a alimentação
testada e consumida pelas aves ao longo de um ano.

I.Caracterização da Espécie

o papagaio-charão. Amazona pretrei psitacídeos brasileiro ligado às matas de araucária. está
incluído na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extlnção, conforme portaria nO
1.522 de 19/12/1989 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA e consta no apêndice I da Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora - CITES (Rocha, 1986 e Bernardes et aI., 1992). Caracteriza-se por apresentar, nos
adultos, uma plumagem verde, com vermelho na cabeça (fronte, loro, vértice e região perioftálmica),
asas (encontro, álula e coberteiras superiores) e polaina das patas (Forshaw, 1977). Os indivíduos
jovens assemelham-se às aves adultas, porém a cor avermelhada está restrita à fronte, parte da cabeça e
loros, sendo a região perioftálmica verde com as penas vermelhas dispersas, enouanto Que as
coberteiras superiores são completamente verdes (Forshaw, 1977). Podem ser confundidos pela
lumagem, com o Amazona tucuman (Silva, 1981).

Universidade de Passo Fundo. Instituto de Ciências Biológicas.CX.P.576. 99.001-970 - Passo Fundo, RS.
Projeto Charão/Associação Amigos do MeioAmbiente. Presidente Vargas, 190.99.500-000 Carazinho, RS
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2. Distribuição

Todos os registros recentes para o estado do Rio Grande do Sul. são para a área limitada entre
50°30' a 54°W e 28° a 31° (Belton. 1984. 1994). Belton (1994) acredita Que provavelmente o
papagaío-charão. possa ser encontrado além desses limites. em todas as direções. Varty et a/ (1994)
registram a ocorrência do papagaio-charão além desses limites. Collar et aI. (1992) comentam Que a
espécie parece estar confinada no estado do Rio Grande do Sul. embora tenha ocorrido em peoueno
número na Argentina e. possivelmente no Paraguai. sem evidências para o Uruguai. Naroski & Yzurieta
(1993) incluem a distribuição no Brasil. Paraguai e bosoues de araucárias (Araucarià angustifo/ia) em
Missiones na Argentina. Atualmente. Martinez (1996) cita a ocorrência do Amazona pretrei para o
extremo sul do Brasil. nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. onde localizou matas com
grande concentração populacional da espécie. no período de fevereio a maio. e na Argentina. Chebez
(1994) registra a ocorrência de poucos indivíduos em Missiones.

3. População

o papagaío-charão nunca foi muito abundante (Sick. 1985). Em 1971. nas proximidades de
Vacaria. RS. William Belton juntamente com Forshaw estimaram de 10 a 30 mil indivíduos. um bando
QYepernoitou em mata de pinheiros. hoje EstaçãoEcológica de Aracuri (Belton. 1984).

Martinez et aI. (1992) identificou outro dormitório de A. pretrei no Paroue Municipal de
Carazlnho. RS. onde registrou 500 charões em dezembro de 1991 e 458 em agosto de 1992. Em
maio de 1993 estimou 800 em um grupo QYe fez seu dormitório nas proximidades da Estação
Ecológica de Aracuri (Martinez. 1993).

Varty et aI. (1994) estimaram a população em 7.000 - 7.500 aves no verão de 1992/93: 7.500
- 8.000 no inverno de 1993 e 8.000 - 8.500 no verão de 1993/94. O tamanho da população de A.
pretrei, segundo Varty et aI. (1994) é de pelo menos 7.500 aves e. provavelmente. não maior Que
8.500. Acrescenta ainda Que o número de papagaios é peoueno em todos os locais de dormitórios
conhecidos entre meados de fevereiro e abril.

Martinez (1996) registrou no dormitório pós-reprodutlvo, na região nordeste do estado do Rio
Grande do Sul. 8.200 papagaios em fevereiro de 1994 e nessemesmo dia contou 2.300 papagaios no
sudoeste do estado. Em abril de 1995. localizou no sudeste do estado de Santa Catarlna, um grupo de
8.500 charões Que permaneceram nesse dormitório no período de março e maio. Em fevereiro de
1995. contagens simultâneas nos mesmos locais. totalízararn 11.147 papagaios. Os censos realizados
em 1996. no sudeste de Santa Catarina registram uma população de 12.637 e nesse mesmo local em
1997. foram contados 16.327 papagaios.

4. Deslocamentos

Sick (1969) registrou movimentos de reprodução no estado do Rio Grande do Sul. nas regiões
Campos de Cima da Serra. Encosta Superior e Inferior do Nordeste. Depressão Central. Silva (1981).
acrescenta as regiões do Planalto Médio. Alto Uruguai e Serra do Sudeste.

Varty et aI. (1994) verificaram QueAmazona pretrei desloca-se a grandes distâncias à partir dos
dormitórios. na busca de alimento. É uma espécie migrante parcial: as aves se reproduzem no sudeste
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do estado. e em menor extensão. no centro-norte do Rio Grande do Sul. migram para o nordeste do
estado e sudeste de Santa Catarina, no outono e inverno.

Martínez (1996) propõem rotas de deslocamento. relacionando as flutuações sazonais da
população de Amazona pretrei com as respectivas causas biológicas. baseado no monitoramento da
população através de censos regulares e sistemáticos ao longo do ano. em locais onde a espécie
concentra-se em dormitórios coletivos. Os papagaios após abandonarem os dormitórios de reprodução.
dispersos em várias regiões do Rio Grande do Sul. a partir da segunda Quinzena de janeiro. iniciam seu
deslocamento para a região nordeste do estado. onde gradativamente concentraram-se em um
dormitório pós-reprodutívo comum até fevereiro/março. De março a maio concentram-se na região
sudeste de Santa Catarina. período Que coincide com a maturação das sementes de araucárías. Com o
declínlo da safra do pinhão e a proximidade da época da reprodução. os bandos de charões deixam o
sudeste de Santa Catarina. a partir de meados de junho. voltando a ocupar progressivamente. os
dormitórios nas regiões onde nidlflcam.

5. Comportamento Reprodutivo

A exemplo da maioria dos psítacídeos. A. pretrei nidifica em cavidades nos troncos de árvores
(Sick. 1985). Dois ninhos de A. pretrei foram descritos por Silva (1981) no município de Santana da
Boa Vista. RS. na região da Serra do Sudeste. Um deles encontrado na árvore conhecida por chá-de-
bugre (Caseria sp) e a outra por pau-de-sabão (Qui//aia brsstliensié; Nesse ninho. Silva (1981)
encontrou 2 ovos de Amazona pretrei de formato oval. cor branca medindo 35 ,4mm de comprimento
por 26.7mm no diâmetro maior e o outro 38.1 mm por 26.2mm.

Varty et aI. (1994) identificaram 5 I ninhos de A. pretrei em mais de 30 espécies arbóreas
utilizadas na reprodução. sendo a Nectandra e Ocotea sp .. Cupania verna/is e Sebastiania spp. as mais
freoüentes.

Outros 79 ninhos de A. pretreiforam localizados por Prestes et aI. (1993) e Prestes & Martinez
(1996) no Rio Grande do Sul. indicando os Campos de Cima de Serra. Planalto Médio. Depressão
Central. Serra do Sudeste e Alto Uruguai como regiões de reprodução. Entre as 23 espécies vegetais
arbóreas utilizadas na nldificação, três mostraram-se mais freoüentes com 54,43% das árvores-ninho:
Cupania verna/is. Sebastiania k/otzschiana e Nectandra /anceo/ata.

A variação dos resultados foi ampla na maioria desses Itens, sugerindo Q!.Ie os casais de A.
pretrei nldificarn em um amplo espectro de cavidades de árvores, desde Q!.Ietenham dimensões mínimas
capazes de permitir o acesso e abrigo dos papagaios. Aumentar o grau de proteção dos locais de
nídlflcação do papagaio-charâo e realizar campanhas de educação arnbíental, são medidas Que podem
minimizar a pressão de captura de filhotes, uma das principais causas Que ameaçam a sobrevivência da
espécie.

O período de reprodução de A. pretrei ocorre de setembro a janeiro, mais comumente entre
utubro e dezembro. O casal inicia a investigação das caixas-ninho já em agosto. A fêmea de A. pretrei
oermanece vigilante por longo período do dia com o peso do corpo sobre o ventre e patas na parte
. erior do diâmetro externo da cavidade do ninho. Observou-se esse comportamento da fêmea até 3

Que antecede a postura. A partir da postura do 10 ovo, a fêmea permanece no interior da caixa-
-" o. ausentando-se apenas para alimentar-se. O macho investe muito na atividade alimentar, pois é
e a responsabilidade de alimentá-Ia durante o período de incubação dos ovos. O macho aproxima-se
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da caixa-ninho em grande parte das vezes sem emitir oualouer espécie de vocalização. A fêmea sai do
interior do ninho voando a uma certa distância de aproximadamente 15 a 20 metros do ninho.
geralmente dirige-se para o mesmo pouso ouando se afasta. O macho voa imediatamente atrás da
fêmea. Ele regurgita o alimento. sendo bastante evidente o esforço muscular na região do pescoço. O
macho passaalimento para a fêmea através do bico. em média três vezes ao dia: após clarear o dia. nas
horas centrais e final da tarde. A duração desse ato. leva geralmente três a ouatro minutos. e o macho
permanece em sentinela próximo ao ninho. após tratar a fêmea. Em algumas vezes observou-se o
macho entrando no interior do ninho para alimentá-Ia.

O casal copula. em média. de três a seis vezes ao dia e. após uma semana. a fêmea realiza a
primeira postura. A média de intervalo da postura dos ovos variou de dois a três dias e. o período de
incubação ficou em torno de 29 dias.

No ouinto dia. após a eclosão dos ovos. a fêmea começa a sair do ninho e ocorre a participação
do macho na alimentação dos filhotes. A partir de então o macho passaalimento algumas vezes ao dia
à fêmea. porém com menor freoüêncía.

Com objetivo de obter informações sobre aspectos reprodutivos de A. pretrel, em fevereiro de
1994 foi constituído um grupo experimental com 10 papagaios. mantidos em alojamento construído na
área de pesouísa do Zoológico da Universidade de PassoFundo (5r 23'W e 28° 15·S). com 128 m-.
dividido em dois recintos de 4m x 4m x 4m. No interior de cada um deles. foi conservado um exemplar
de Pyrus communis Que serviu de pouso para os charões. e de suporte para a instalação de caixas-
ninho. de dois tamanhos diferentes. baseados nas características de ninhos de ambiente natural.
mensurados nas regiões dos Campos de Cima da Serra e Planalto Médio do Rio Grande do Sul.

Cinco caixas-ninho foram construídas com dimensões de 72 cm x 28 cm x 20 em. profundidade
de 46 cm a partir da abertura do ninho em sua borda inferior: outras cinco com dimensões de 100
cm x 28 cm x 20 em, profundidade de 72 cm. Em ambos os tamanhos. o diâmetro da abertura do
ninho foi de 9 cm.

Em outubro de 1995. duas fêmeas realizaram posturas e incubaram os ovos. mas os mesmos
não estavam fertilizados. Em dezembro observou-se a placa de choco em uma das fêmeas. Em 1996.
um mesmo casal Que havia nidificado no ano anterior. o macho com três anos e a fêmea com idade
desconhecida. iniciaram as cópulas em 09 de outubro. realizando as posturas nos dias 15. 17 e 20.
num total de três ovos. Apenas eclodiu um ovo em 12 de novembro. Outro casal. macho e fêmea com
3 anos de idade. iniciaram as cópulas em 04 de outubro. realizando postura nos dias 1I. 15 e 20 de
outubro. A eclosão dos 3 ovos ocorreu em 06. 07 e 08 de novembro. respectivamente. Ambas as
caixas com diferentes dimensões foram ocupadas pelas aves. Os ovos de coloração branca.
apresentaram dimensões médias de 34.1 mm x 26.9 mm. Um ovo logo após a postura pesou 12 g e.
ao nascer. um filhote pesou 22.5 g.

Em cada um dos recintos. desde o início dos estudos. o casal em reprodução foi mantido na
companhia de outros três papagaios. Um dos filhotes recebeu rádio-transmissor e foi introduzido em
ninho no ambiente natural. onde havia um filhote no mesmo estágio de desenvolvimento. a fim de
avaliar o sucesso dessa estratégia e obter. pela radiotelemetria. informações sobre a ecologia e etologia
da espécie.

Destacam-se como fatores Q!.1epossam ter contribuido para o êxito reprodutivo de A. pretrei em
cativeiro: a oferta de ítens vegetais (gemas florais. rebentos de folhas. flores. frutos e sementes) de
espécies nativas encontradas em ambiente natural. em sua alimentação. ao longo de todo o ano.
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especialmente as sementes de Araucaría angustífolía e de diversas espécies da família Myrtaceae: a
disponibilidade de locais de nidificação (caixas-ninho) simulando as condições do ambiente natural, e a
localização e dimensões do alojamento propiciando o bem-estar físico e psicológico das aves.

6. Alimentação

Os poucos estudos realizados com psitacídeos sobre a dieta alimentar revelam Que alimentam-se
das sementes dos frutos, flores, brotos, folhas tenras, algas e caramulos (SICK. 1985).

Sick (1985) cita Que os psitacídeos procuram seu alimento tanto em árvores altas como em
arbustos e, ao deslocarem-se, o bico funciona como se fosse uma terceira pata. A pata também é muito
utilizada para segurar o alimento, existindo uma tendência de serem canhotos.

Certas frutíferas isoladas, de acordo com Sick (1985) podem atrair por muitos anos alguns
psitacídeos. Esse autor relata oue os psitacídeos gostam mais das sementes do Q!le da polpa do fruto e
essa família apresenta na língua o maior número de papilas gustativas, de 300 a 400, e diferenciadas
entre as aves.

Galetti et aI. (1992) estudando a ecologia de psitacídeos da mata atlântica, apontam uma grande
divergência na dieta alimentar de alguns psitacídeos. As leguminosas são espécies preferidas por Plonus
maxímílíaní e Pyrrhurs frontalis, Brotogerís tíríca e Forpus xsnthoptery preferem frutos menores, e
Tríc/aría malachítaceae é uma ave mais especializada em comer frutos grandes e carnosos. Esses
mesmos autores observam oue os papagaios também alimentam-se de flores de bromélias e manacás
durante a estação seca do ano.

Os cocos de muitas palmeiras constituem a base alimentar de araras como a Anodorbynchus
learí, Anodorbyncnus bysctnthlnus. Ara ararauna e muitas vezes descem até o solo para apanhá-los,
(Sick, 1985). Outros psitacídeos apresentam o hábito de comer no solo, como Nsndeyus nendey,
!v[yíopsítta monachus, Aratínga aurea e Brotogerís cbysopterus. Esse hábito de descer ao solo também
está relacionado ao fato de beberem água em lagos. Amazona amazoníca é citada por Sick (1985)
ingerindo água salgada na beira do mar.

A dieta alimentar de Amazona víttata é o melhor conhecimento sobre a preferência alimentar de
psitacídeos na natureza. Rodriguez-Vidal (1959 spud. Scherer Neto, 1989) e Snyder et aI. (1987
epud. Scherer Neto, 1989) verificam as preferências alimentares desta espécie durante dez anos de
trabalho de campo, resultando em I 18 contatos realizados com casais de pequenos bandos durante o
forrageamento de Amazona víttata.

As informações disponíveis sobre hábitos alimentares de A. pretreí indicam as sementes de
araucária (Araucaría angustífolía) como um dos ítens utilizados na alimentação desse psitacídeo e, em
certa época do ano, ocorre a participação dos "pseudofrutos" do pinho bravo (Podocarpus Ismbertit; .
. lartinez (1996) associa o deslocamento de população de A. pretreí do estado do Rio Grande do Sul
oara o sudeste do estado de Santa Catarina ao início do período de maturação das sementes de
araucária.

As observações de A. pretreí alimentando-se de pinhões (A. angustífolía) e dos "pseudofrutos"
- pinho bravo (Podocarpus Iembertii; foram realizados por Forshaw (1977), Voss spud. Silva (1981),

'd (1981), Sick (1985), Belton (1984), Prestes et aI. (1993), Martinez (1993) e por Varo/ et aI.
994).
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Outros 23 ítens vegetais compostos em sua grande maioria por espécies nativas, oue constituem
a dieta alimentar de A. pretrei foram observados por Silva (1981), Voss spud. Silva (1981), Belton
(1984), Prestes et aI. (1993) e por Varty et aI. (1994).

O estudo da composição da dieta alimentar de A. pretrei ao longo de um ano, Prestes &
Martinez (1996) destacam as sementes de A. angustifo/ia com 92,30 % (n=26) dos registros de
campo, no período em Que elas encontram-se em sua maior intensidade de maturação, abril a junho.
Belton (1985) cita Que no período em Que os pinhões estão maduros, eles parecem constituir o
principal alimento do papagaio-charão, e Sick (1985) afirma Que o lento amadurecimento dessas
sementes garante o sustento das avesem muitos mesesdo ano.

Com objetivo de ouantiflcar o consumo "per caplta" desse item no período de um ano, Prestes
(1996) verificou a preferência alimentar e análise Quantitativa da dieta de A. pretrei, em condição de
cativeiro. No período de junho de 1994 a maio de 1995, um grupo de dez papagaios recebeu todos
os ítens florísticos (folhas, flores, frutos, sementes, gemas e rebentos foliares e florais), de espécies
vegetais arbustivas e arbóreas coletadas em duas matas localizadas no município de PassoFundo, RS.A
participação das sementes de A. angustifo/ia na alimentação de A. pretrei, entre os meses de abril a
julho, oscilou de 90,62 % a 99,89 % na constituição da massa bruta total mensal consumida. Em
termos de consumo bruto/ave/dia, as sementes do pinheiro-brasileiro participaram com 98.7 g, apenas
sendo superadas pelos frutos de Eugenia invo/ucrata, com 108.4 g. Contudo, o período de frutífkação
dessaMyrtaceae é bastante breve, cerca de três semanas.

As sementes de A. angustifo/ia destacam-se na alimentação de A. pretrei, tanto pelo amplo
período de maturação (fevereiro a setembro), como pelo alto consumo bruto diário. Registrou-se um
incremento no consumo de pinhões nos meses de junho e julho, caracterizando um investimento
alimentar em função da proxírnldade do período reprodutivo. A massa bruta total anual dessas
sementes, consumida por cada papagaio, foi de 10,04 kg.

Respeitadasas diferenças entre o cativeiro e o ambiente natural, bem como as oscilações anuais
dos padrões de produção das sementes de A. angustifo/ia, esse parâmetro é um ponto de partida na
determinação da área mínima de matas de araucárla. necessária ao suporte alimentar da população
remanescente de A. pretrei.

Além das sementes de A. angustifo/ia, Prestes (1996) ofereceu entre vegetais nativos e exóticos,
um total de 79 espécies agrupadas em 34 famílias. A família Myrtaceae apresentou o maior número de
espécies Que forneceram ítens alimentares, destacando-se: Eugenia invo/ucrata, Eugenia uniflora e
Myrciaria trunciflora.Os resultados indicam Queas aves preferiram espécies nativas às exóticas.

A inclusão das espécies vegetais nativas e exóticas selecionadas na alimentação de A. pretrei em
programas de reflorestamento, assim como a preservação das matas de araucárias e as matas nativas
Quecontém essasespécies, são medidas importantes na conservação de A. pretrei.

7. Análise do Etograma Quantitativo

Foram identificadas 28 condutas visuais Que, mediante seu caracter funcional. foram agrupadas
em 18 atos comportamentais, e O 1 sonora reunidas nasseguintes categorias: Manutenção, Locomoção,
Alimentação, Social (agonística e não agonística) e Alerta, Que constituiram o etograma do Amazona
pretrei. Assim, foi possível relacionar a taxa por minuto para as 19 condutas comportamentais
em cativeiro, Que consistiu a freoüêncía obtida através do número de registros do
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comportamento selecionado, para o tempo total expresso em minutos de observação
resultantes da categoria.

Na Tabela I são encontradas as taxas médias por minuto e o desvio padrão das cinco
categorias comportamentais reconhecidas para A. pretrei, Q!.1esão: manutenção, locomoção,
alimentação, social e alerta.

Categorias Grupo 01 Grupo 02
- o - o
X a X a

Manutenção 1,95 0,22 1,87 0,13

Locomoção 0,34 0,06 0,28 0,06

Alimentação 0,65 0,20 0,72 0,16

Social Não Agonística 0,20 0,03 0,14 0,04

Agonístíca 0,03 0,02 0,02 0,004

Alerta 0,08 0,03 0,09 0,02

Tabela I - Taxa média por minuto e desvio padrão das categorias comportamentais catalogadas para A. pretrei.

A taxa média por minuto obtida na categoria de manutenção, tanto para o grupo O I como para
o grupo 02, foi a mais elevada nas análises Que compreenderam os meses de estudo, assim como
também foi a mais elevada comparando com as demais categorias elegidas por A. pretrei.

Em grande parte das categorias comportamentais, o grupo O I apresentou taxas maiores. Apenas
nas categorias de alimentação e alerta é oue o grupo 02 acusou taxas mais altas, porém as diferenças
foram peouenas.

Realizou-se a correlação de Spearmann entre as condutas comportamentais, mensalmente. para
ambos os grupos.

Para a categoria de locomoção, registrou-se 0,34 como taxa média por minuto para o grupo O I
e 0,28 para o grupo 02. A taxa maior foi representada pela locomoção andar, oue se manteve igual
para ambos os grupos.

O grupo 02 apresentou a taxa média por minuto para a categoria alimentação mais alta oue o
grupo O I, porém essa diferença não chega ser tão elevada. A conduta "alimentar-se" foi, a mais alta das
condutas Que compreendem essa categoria e apresentou correlação significativa com defecar,
regurgitar, social agrupamento, briga, vocalizar e alerta.

O contato visual com o alimento, estimula a competição na alimentação das aves. Esse ato pode
tornar-se agressivo. resultando em brigas entre elas. Dessa forma, registrou-se grande número de vezes
as aves aproximarem-se e afastarem-se umas das outras Quando alimentavam-se. Normalmente,
observou-se Que os papagaios ficam mais atentos a oualouer movimento ao redor, Quando estão
alimentando-se ou Quando em descanso.
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A taxa média por minuto registrada para a categoria social foi baixa. tanto para a não-agonística
como para a social agonística. A conduta de vocalizar foi a mais representativa das condutas Que
constituem a categoria social não-agonística para ambos os grupos.

O ato de limpeza de penas entre os indivíduos apresentou correlação significativa com a
categoria alerta e para as condutas sociais: agrupamento e briga. O estímulo necessário para executar a
limpeza de penas entre duas aves é o agrupamento. através da aproximação entre elas. Muitas vezes
observou-se Que a limpeza de penas entre os indivíduos desencadeavam as brigas.

O ato social agrupamento. Que pode ser a aproximação ou a repulsão entre as aves. apresentou
correlação significativa entre briga e alerta. Quando uma ave percebe Que outra se dirige ao seu
encontro. essa fica em alerta. em função Q!.Jea aproximação. pode gerar briga.

A taxa média por minuto encontrada para a categoria de alerta. para ambos os grupos. também
foi baixa. demonstrando Que as diferenças são mínimas (Tabela I). A conduta de alerta foi significativa
com as demais Que compreendem a categoria de manutenção. para as condutas locomoção andar e
voar; alimentar. defecar; social: agrupamento e limpeza e. vocalizar. Essas condutas já foram discutidas
anteriormente.

Comparou-se mensalmente a taxa de atividade dos indivíduos entre os dois grupos. através do
teste U de Mann Whitney. Os resultados demonstram Q!.Jenão houveram diferenças significativas no
comportamento entre os grupos. Foram preservadas situações similares para ambos os grupos de
estudos: manteve-se o número iguais de machos adultos. fêmeas adultas e indivíduos jovens para cada
grupo. assim como também ofereceu-se a alimentação. para ambos os grupos. no mesmo horário.

8. Ritmo de Atividade Diária

Para verificar como os papagaios aproveitam seu tempo. foi acompanhado o ritmo de atividade
diária de um grupo de dez papagaios em cativeiro. Os dados foram obtidos utilizando-se a freoüêncía
do comportamento. ou seja. o número de vezes Que as atividades eram realizadas em cada sessão. com
base nos registros das seoüênclas comportamentais.

O grupo observado em cativeiro. era formado por 2 machos adultos. 2 fêmeas adultas e 6
jovens (3 machos e 3 fêmeas). As observações iniciaram em 10 de junho de 1994 e estenderam-se até
o final de janeiro de 1995. acompanhando-se portanto. as variações sazonais durante o inverno.
primavera e verão. perfazendo um total de 238.16 h de observação.

Cada dia de observação foi dividido em sessões de 10 minutos e 1 hora. com intervalos
intercalados de 5 minutos. estabelecendo com antecedência o animal focal. Examinou-se o
comportamento dos papagaios das 5 horas às 20 horas. ou seja. do clarear do sol ao anoitecer. Muitas
vezes. permaneceu-se no local além do horário estipulado como final das observações. Porém. pela
dificuldade de visualização. em função da baixa luminosidade. não ouantiflcou-se as secüêncías de
comportamentos nesse período. Portanto. não houve permanência da observadora todo o período da
noite com os indivíduos. Entretanto. todas as vezes Q!.Jeos indivíduos foram acompanhados até Que
estivessem definitivamente adormecidos. procurou-se chegar ao local. no dia posterior antes mesmo de
o sol nascer e. as aves foram registradas no mesmo lugar do pouso. observando-se Que executavam as
mesmas atividades da noite anterior.

A categoria mais freoüenternente realizada por A. pretrei, foi a manutenção. destacando-se a
conduta de descanso. Que superou em oualouer hora do dia. outras categorias do comportamento.
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A distribuição da freoüêncla da categoria manutenção. analisada integralmente de junho de 1994
a janeiro de 1995 encontra-se dividida em dois diferentes momentos ao longo do dia: no primeiro
momento. desde as 20 horas até às 6 horas do dia seguinte. verificou-se elevado nível na execução
desses atos. com freoüência máxima às 20 horas. Após. segue com baixa freoüêncía. registrando-se o
ponto mínimo entre 6 e 7 horas para essa categoria. No segundo momento. ocorreu um crescimento
gradual Que se estendeu até às 12 horas. Esse crescimento manteve-se com freoüência elevada até às
14 horas. Após. atingiu níveis mais baixos de freoüêncla. onde registrou-se o ponto mínimo às 18
horas e. finalmente. ocorreu um novo incremento dessa conduta. com o ponto máximo às 20 horas.
mantendo-se elevado até as primeiras horas do dia.

Na distribuição da frecüência para a categoria alimentação. observou-se uma fase baixa na
percentagem dessa conduta entre 19 e 20 horas. e gradativamente aumenta. atingindo um dos pontos
mais elevados do dia entre 8 e 10 horas. Posteriormente. ocorreu novamente um decréscimo desse
ato. registrando-se níveis mais baixos de freoüêncía entre 12 e 14 horas. O outro pico elevado. foi
verificado entre o intervalo de I 5 e I 8 horas.

A terceira categoria dos atos observados. foi a locomoção. Q!1e também acusou dois picos na
freoüência de deslocamentos dos papagaios. O primeiro pico manifestou-se entre o período de 6 e 7
horas. Posteriormente a esse momento. observou-se uma Queda entre 7 e 9 horas. mantendo-se estável
até às 12 horas. O ponto mais baixo deu-se entre 12 e 13 horas. começando a elevar-se
gradativamente até atingir outro pico mais alto entre 16 e 18 horas. Após esse intervalo de tempo.
tornou-se mais baixa a execução da atividade locomotora.

Outra categoria dos atos sociais observados. considerada não-agonística. manteve-se com picos
elevados entre I 7 e I 8 horas até às 8 horas do dia seguinte. Após. registrou-se uma Queda na
frecüêncía dessa conduta Que se mantém estável até 10 e I I horas. No período de 12 e I 3 horas. foi
verificado um dos pontos mais baixos. mantendo-se constante até às I 7 horas.

Nessa mesma categoria. denominada social. oualíflcou-se de agonística. as brigas e
perseguições. as ouais não aparecem tão marcantes ao longo do dia. mantendo-se constantes desde às
5 horas até às 5 horas do dia seguinte.

Foi característico no ritmo de atividade diária de A. pretreí apresentar para as categorias
comportamentais: manutenção. alimentação. locomoção. social e alerta. dois momentos de intensa
atividade e. outros dois momentos de atividades mais baixas.

9. Considerações Sobre a Conservação da Espécie

Segundo Collar et aI. (1992). cerca de 30% dos 140 psitacídeos do Novo Mundo estão com a
população diminuída e com algum risco de extínção, a maioria deles devido a dois fatores: a destruição
dos habitats e a captura para o comércio ilegal de aves.

Para realizar efetivamente um plano de conservação dos psitacídeos. além de amenizar os dois
fatores Que estão contribuindo para a ameaça de extínção. é necessário conhecer a biologia básica das
espécies. Embora o Brasil seja o país mais rico em espécies de psitacídeos (Sick, 1985). a maioria delas
é pouco conhecida na natureza e. segundo Beissinger (1992 apud Guedes 1996). os psitacídeos
bitarn o dossel das matas. o Q!1e dificulta sua observação ou a possibilidade de censar. Só

recentemente começaram a ser utilizados no Brasil os primeiros rádios-transmissores aderidos em
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colares. Que permitem estudar com detalhe os movimentos realizados pelos psitacídeos (Bencke. 1996;
Guedes. 1996).

Para Beissinger (1992) ouase não existem dados ouantítatlvos disponíveis sobre a demografia
(taxa de sobrevivência. longevidade. recrutamento. idade da primeira reprodução. produtividade anual).
variação populacíonal anual. dieta e suas variações anuais. reouerimentos de habitats. imigração.
emigração e estrutura social das diferentes espécies de psitacídeos.

Não se tem conhecimento sobre o número exato de aves Que foram capturadas na natureza.
Muitos países. como o Brasil. não possuem uma estatística oficial. em função do comércio ocorrer na
clandestinidade. Thomsen & Brautigam (199 I) calculam Que foi exportado 1.4 milhões de psitacídeos
durante 1982-1986. sendo a Argentina o país Que mais exportou (660.000 indivíduos). Entre outros
países oue também contribuíram com a exportação de psitacídeos destacam-se o Peru. a Gulana. o
Uruguai. a Bolívia. Honduras. Suriname e outros. Os Estados Unidos foi o país Que mais importou
psitacídeos neo-tropícals.

Da família Psittacidae foram extintas 2 I espécies (Scherer Neto. 1989). e na América do Sul é
citado o desaparecimento da Anodorbynchus glaucus. habitante do sul do Brasil. Argentina. Paraguai e
Uruguai (Sick. 1985).

As principais medidas conservacionistas para evitar o declínio populacional de Amazona pretrei,
conforme Martinez (1996) são: preservar as matas nativas remanescentes. onde a ave encontra
condições de nldificação e alimentação; incentivar programas de reposição florestal. em especial com as
espécies nativas. oue propiciem ambientes de ntdlflcação aos papagaios. e Que forneçam alguns ítens
alimentares. com destaque para Araucaría angustifo/ia; aumentar o grau de proteção dos atuais locais
de nidificação e realizar campanhas de educação ambienta!. Essas ações podem minimizar a pressão de
captura de filhotes. uma das principais causas Que ameaçam a sobrevivência da espécie.

Abstract: The finality of this study was to know aspects of eco-ethology of Amazona pretrei
(Red-spectacled Parrot). The research was performed in southern of Brazil in states of Rio
Grande do Sul and Santa Catarina. including condicions of captlvity, Records in observation of
behaviour. where the utilized method was the "Animal focal". An ethogram was elaborated
where 18 visual conducts and 1 sonorous conduct were selected and assembled in the
following categories: Maintenance. Locomotion. Nutrition. Nonagonistic Social. Agonistic
Social and Alert. The birds were observed from 5 A.M. until 8 P.M. in order to build a ritm or
daily activities. Differences were observed between the behavioral categories. according to
seasonal variations. In captlvíty, the birds were divided into two groups. in order to verify food
preferences. A total number of 79 species. assembled in 34 farnilies were offered. among
native and exotic vegetais. The Myrtaceae family presented the largest number of nutrition
items. with emphasis to Eugenia invo/ucrata. Eugenia uniflora and !v[yrciariatrunciflora. The
seed of Araucaria angustifo/ia was the vegetal item which presented the largest parcel of the
whole tested foof and consumed by the birds during the yeaL
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o COMPORTAMENTO DA PACA (AGOUTI PACA)
EM CATIVEIRO

A paca é um dos muitos roedores sul-americanos pouco estudados. Em algumas regiões, a
pressão da caça predatória e destruição de habitats é tão intensa, Que traz preocupação
Quanto a sua preservação e CUidado; o Que leva essa espécie a ser tratada. em algumas
regiões. como ameaçada de extínção. A relevância de seu estudo é facilmente [ustlflcavel,
Quer pela necessidade de obtermos dados biológicos, ecológicos e comportamentais a
respeito deste mamífero brasileiro. Quer pela importância econômica Que este animal pode
adquirir como fonte de couros e de proteina alternativa, Investigamos o uso do espaço e o
comportamento social de paca no cativeiro. com ênfase as situações de uso da toca natural
e artificial. tentando obter-se informações básicas e respostas a Questões ligadas ao uso
destas estruturas (sistemas motivacionais) e a manifestação de territorialidade (origem e
desenvolvimento social com ênfase a utilização do espaço), Apresentamos resultados
preliminares Quanto: a) alocação temporal das atividades; b) estratégias de utilização do
material de ninho e os efeitos da sua disponibilidade sobre a arouitetura e estado sanitário
do ninho; c) descrição da toca e suas estruturas e d) descrição dos comportamentos
observados no cativeiro.

A afirmativa de Que conhecemos pouco os recursos naturais do Brasil e a biologia de sua fauna. não
é exagerada. corresponde a realidade. Um dos exemplos disto. é a pouca informação existente a

respeito dos roedores brasileiros. à exceção talvez da capivara. Q!Je por seu interesse econômico tem
sido mais estudada nos últimos anos. As informações sobre pacas. notadamente as comportamentais e
sociais. são escassas e pouco confiáveis. por serem em grande parte ariedóticas. provenientes de
caçadores e mateiros. Desconhecemos a existência de um trabalho de investigação sistemática do
comportamento desses animais dentro do país.

A relevância do estudo com pacas é assim. facilmente [ustíflcada pela necessidade de obtermos
dados biológicos. ecológicos e comportamentais a respeito deste mamífero brasileiro. Q!Je poderiam dar
maior sustentação a planos racionais para sua preservação ou a seu uso econômico. já Que sua carne é
muito apreciada (Nogueira-Neto. 1973; Srnithe, 1991).

Nossos trabalhos. realizados em condições de cativeiro. tem investigado ouestões básicas do
comportamento da paca. entre elas: construção de tocas. utilização de palha e alocação temporal das
atividades.

Bolsista do CNPQ
Aluno de Pós-gradução do programa de Psicobiologia da FFCLRP-USP. Ribeirão Preto - SP.
ETCO: Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal. Depto de Melhoramento Genético
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I. A paca

A colonização do continente sul-americano pelos roedores hystricomorphos. deu-se há mais de
40 milhões de anos, possivelmente, 60 milhões de anos (Olígoceno). através de migrações pelas ilhas
Que futuramente originariam o istmo do Panamá (Wood, 1974), apesar de Lavocat (cit. por Wood
(op.cít) defender a origem destes animais através da migração direta da África no Eoceno, ouando os
continentes se encontravam muito mais próximos. Os antepassados dos caviomorphos atuais,
encontraram em nosso continente um grande número de nichos ecológicos Que provavelmente não
estavam plenamente explorados. Assim, as diversas famílias de mamíferos Q!.Iepovoavam a América do
Sul não representaram obstáculos a expansão dos recém-chegados, Que tiveram muito tempo para
diversificar-se. A variabilidade de formas apresentadas pelos roedores é notória, sendo o gigantismo,
talvez a Que mais caracterize os roedores sul-americanos. Esta característica pode ter sido facilitada,
possivelmente, pela abundância de alimentos, além da falta de predadores em determinados níveis
tróficos.

Os maiores roedores sul-americanos vivem hoje próximos aos rios. Nessas regiões a
possibilidade de defesa, através do uso de aptidões anfíbias, e a proliferação de plantas mais nutritivas,
Que escasseiamsob o dossel da floresta, explicariam em parte esta distribuição. No caso da paca, é
notório o tipo de defesa Q!.Ieconsiste em correr para a água e mergulhar prolongadamente, sendo esta
uma eficiente resposta à ação predatória do cachorro vinagre (Speothos vcnsticuà Quese especializou
na sua caça.

Apesar de poucos estudos realizados, é grande o interesse pelo estudo do comportamento dos
roedores caviomorfos da América do Sul (I 1 famílias e 46 gêneros). Este interesse reside na
variabilidade morfológlca apresentada (Walker, 1974) e na variedade de habitats Que eles ocupam
(Cabrera e Yepes, 1940; Osgood, 1943;) como: os fossoriais- Ctenomys e CjyofT!Ys, os seml-aouático-
Hydrocbocrus e Myocsstor: os arboreais- Coendou, Kerodon. Estes dois fatores levam a evolução de
adaptações comportamentais e ecológicas várias, oferecendo desta forma oportunidades interessantes
para os estudos de natureza comparativa (Lacher, 1981).

As pacas pertencem à subordem Hystricpmorpha, infraordem Caviomorpha, família Agoutidae e
gênero Agoutf. oito subespécies de paca estão reconhecidas. Diversos autores, entre eles: Pocock,
1922, Howell, 1940 Hershkowitz, 1955, Weidemann, 1970, Dathe, 1937, Mondolfi 1972, Collett
1981, Smythe 1970, Kleiman 1974 e Matamoros 1990, descreveram aspectos da morfologia da paca.
Hershkowitz, (op.clt.). salientou como característica da espécie, o fato de possuirem ossos zigomáticos
inflados. formando bolsas na face Que funcionariam como uma caixa de ressonância, amplificando as
vocalizações e o ranger dos dentes julgais.

A paca, Agouti paca, é um grande roedor de hábitos noturno, encontrado do sul do México até
o norte da Argentina em altitudes inferiores a 2.000 m. Os indivíduos adultos alcançam de 550 a 700
mm em comprimento e podem pesar de 6,5 a 12 kg. As fêmeas parem pela primeira vez
aproximadamente com um ano de vida, apresentando intervalos entre partos de 191 dias; gestação de
101 a 108 dias; podem apresentar cio pós-parto, com 1,9 nascimentos/ano (Collett 1981).
Geralmente a prenhez é de apenas um feto, sendo este filhote precocial, nascendo com pêlos, de olhos
abertos e andando. A longevidade das pacas se situa entre 12 e 13 anos. Quanto ao seu hábito
alimentar tem sido descrita simplificadamente como frugívora, entretanto Smythe (1970) comentou Q!.Ie
na ausência de frutas ocorreu ingestão de folhas e plântulas.
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/./ A população de paca

Collett (1981). baseado em amostragens coletadas no leste da Colômbia. descreveu as

características demográficas de uma população de pacas. Esse autor. encontrou um padrão

relativamente constante de sobrevivência anual para os animais adultos e jovens. projetando uma taxa

de mortalidade anual de 65 % para os jovens. contra apenas 20% para os adultos. Estas caraterísticas

demográficas de alta sobrevivência de adultos e uma baixa fecundidade (no sentido de aumento

demográfico) é semelhante ao encontrado em populações de ungulados para caça (Collet. op.clt.) e
dão indicativos da existência dos fatores: caça: uso do espaço: comida ou predadores. potencialmente

limitantes para o aumento da população.

Predadores eram inexistentes ou pouco efetivos na área de estudo de Collett (1981). a comida

foi encontrada abundantemente ao longo das observações. sendo Que a não interrupção da atividade

reprodutiva indicava oue ela. provavelmente. não foi um fator limitante. A exploração pelo homem foi a

principal causa de mortalidade na população. chegando a ser responsável por 40% dos adultos mortos.

Apesar disto. Collett (1981) afirmou. Que o efeito da caça. diminuindo a sobrevivência dos adultos.

poderia resultar num aumento de produtividade da população se (a) houver um aumento na proporcão

de fêmeas mais jovens. em relação as mais velhas. pelo aumento da população reprodutivamente ativa
ou b) se houver um aumento da fecundidade ou decréscimo na idade de maturidade sexual. resultante

do aumento dos recursos ambientais per capita. Este efeito pode ser melhor explicado pelo fato de

interações intraespecíficas. como por exemplo. o comportamento territorial. poderia funcionar como

determinante do tamanho da população e da intensidade com oue animais jovens participam da

reprodução. particularmente em populações muito exploradas.

O comportamento territorial das pacas não está suficientemente demonstrado. algumas

observações indicaram oue elas usariam marcas olfativas (urina. secreções de glândula anal) e/ou

auditivas (ranger dos dentes. vocalizações) para definirem e defenderem seu território. Se as pacas

ocupam territórios exclusivos. como observado por Smythe (1978) para outro Agouti tDssyprocte
punctata). então um dos mecanismos Que promoveria o aumento da taxa de sobrevivência de jovens

seria em resposta direta à mortalidade dos adultos. pelo aumento da disponibilidade de territórios para

os subadultos. Que assim entrariam na população reprodutivamente ativa. Assim. a aoulsíção de uma

oca ou um local apropriado a sua confecção. seria um fator crítico para o início da reprodução das

pacas jovens

Observações diretas do comportamento intraespecífico da paca na floresta ou em cativeiro

podem esclarecer várias Questões levantadas pela análise demográfica de Collett (1981). Em particular.

em Que extensão elas limitam o uso de recursos de espaço e de comida em função de seus

conspecíficos? Existe um ponto no desenvolvimento da paca jovem em Qj.Je este subadulto tem de

abandonar seu lugar de origem? Existem interações entre membros de uma população e jovens

'migrantes oue determinem Quando ou não este imigrante sobreviverá para reproduzir?

.'.2. Organização social da paca

A paca é descrita como um animal solitário. entretanto em condições específicas tanto na

- ureza como em cativeiro. podem ocorrer alterações nesta característica. Collett (1981) citou relatos

.: caçadores Que notaram deslocamentos de até seis pacas juntas. deslocamento aos pares (a fêmea

.: 71 a prole ou com um ma~ho). sendo mais comum o encontro de animais forrageando aos pares ou
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solitariamente. Smythe (1970), através de um estudo Que empregou cârneras fotográficas automáticas,

concluiu Que as pacas Quando formam pares defendem um território e forrageiam juntas ou com sua

prole. Nesse trabalho, Smythe (op.cit.) ainda citou a existência de glândulas odoríferas no ânus, Q!.Je

seriam utilizadas pelos animais para marcarem território; Kraus et al.í 1970) sugeriram Que a urina

também poderia desempenhar este papel. Entretanto Collet (1981), apesar de achar plausível o uso

desses processos para marcar território, não encontrou evidências de Que estes eram defendidos por

indivíduos ou casais ou por uma combinação de indivíduos. Ralls (1971) demonstrou Que a marcação

de cheiro pode ser usada para mostrar dorninâncla. sem marcar um espaço para uso exclusivo. Um

território exclusivo poderia ser ainda, uma peouena fração da área utilizada como área de moradia,

conforme salientado por Ewer (1968). A Questão de territorialidade é complexa, principalmente ouando
analisada com a distribuição das tocas, Que podem não estar relacionadas com o espaçarnento dos

territórios. Acreditamos Q!.Jeuma observação sistemática, manipulando espaço e local de abrigo em

ambientes controlados, tem muito a contribuir para o estudo desta Questão.

Quando em cativeiro, Smythe (1970), relatou a existência de encontros agonísticos entre animais

adultos ao serem introduzidos numa área neutra. Collet (1981) observou ataoues de machos à cria.

Matarnoros (1982) e Smythe (1991) afirmam Que se as pacas são removidas da influência parenta] cedo

(menos de 40 dias), ficam muito mansas. Este último autor, tentando a criação em cativeiro, forçando

uma socialização pela constituição de grupos, comentou a existência de fortes diferenças individuais e

Que as manifestações agonísticas foram maiores entre os animais Que eram introduzidos em grupos já

constituídos. Smythe (1991) relatou ainda Que os jovens nascidos dentro de um grupo social eram

geralmente aceitos pelos outros animais, apesar de ocorrerem ataoues em algumas ocasiões pelas

fêmeas (Que não a mãe) levando inclusive a morte de um filhote. Na criação de pacas existente na

FCAV, são conhecidos casos de infanticídio por fêmeas Que não as mães, ocupando a mesma bala. De

acordo com Smythe (1991), uma vez separado os animais agressores, o grupo não voltou a ter

problemas: as fêmeas geralmente demonstraram interesse pela parturiente, lambendo os fluidos pré-
natais e até ingerindo a placenta, dividindo-a com a mãe. Os animais jovens tratavam os outros animais

como se fossem parentes, mamando indiscriminadamente em oualouer fêmea.

Nogueira (1997, comunicação oral) teve sérios problemas de infanticídio entre capivaras em

cativeiro e através de um estudo cuidadoso, concluiu Q!.Jeeste problema estava relacionado a aspectos

de manejo referentes a formações de grupos. Geralmente, fêmeas introduzidas em um novo grupo,

provenientes da natureza ou de um grupo já formado em cativeiro, apresentaram a tendência de matar

os filhotes das companheiras e estas por sua vez, mataram os filhotes da fêmea introduzida, mesmo

Quando esta era aceita dentro do grupo. Este problema pode ser resolvido formando-se grupos

precocemente, ou ampliando-se grupos originários de um casal.

A possibilidade da criação de pacas em colônias, além de tornar mais interessante a sua

dornesticação. implica no acesso de vários problemas teóricos referentes a sua organização social e sua

adaptação ecológica, inclusive às condições diferenciadas do cativeiro. Lott (1984) listou 1SO espécies

de vertebrados cujo sistema social poderia variar, aparentemente devido a alterações nas condições

ecológicas. Vinte e oito destas espécies poderiam inclusive, passar de monogâmicas para poligâmicas

em circunstâncias especiais. Smythe, (citado por Kleirnan. 1977), usando critérios indiretos

(cornpartilharnento de território e manutenção de vínculos), classificou as pacas em monogâmicas. Esta

característica, apesar de rara entre os mamíferos, parece implicar uma das mais evoluídas formas de
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organização social dentro desta classe. uma vez oue exige tolerância direcionada a um indivíduo sobre

um período de tempo. geralmente desligado do contexto de acasalamento (Kleiman. 1977).

De uma forma geral. Quanto aos aspectos de uso do espaço e sociais. pode-se dizer Que as

pacas são ainda um "mistério".

o conhecimento dos comportamentos típicos. ecologicamente relevantes das espécies. tais como

a escavação. construção de ninho. utilização do espaço e as relações sociais entre conspecíficos e

familiares. nos remete à atividades essenciais a sobrevivência na natureza. oue certamente serão

importantes para o sucesso e aperfeiçoamento da criação em cativeiro. A escavação e a estrutura da

toca. por exemplo. fornecem informações importantes para o dimensionamento e a definição do

formato das tocas artificiais e ainda nos leva a analisar as funções Que a escavação e as estruturas

escavadas podem desempenhar. pois de maneira homologa. deverão ser desempenhadas pelos abrigos

artificiais. A construção de ninho é fundamental em diversas espécies para o sucesso reprodutivo e

mesmo em algumas espécies domésticas a possibilidade de fazer um ninho aumenta a produtividade dos

animais (Canal i et aI.. 1991).

2. Comportamentos e padrões típicos, ecologicamente relevantes.

2. I Alocação temporal

Em ambiente natural. a característica temporal dos padrões de atividades dos animais. reflete

muitas vezes os próprios ciclos naturais (como a duração do dia e das estações. p.ex.). Não encontramos

nenhuma descrição para o padrão de atividade de pacas na natureza. entretanto. Matamoros (1982)

relatou para pacas mantidas em cativeiro. um período de atividade diário das 17:00 às 4:00 horas. com

um pico ao redor da meia-noite. No cativeiro. apesar da manifestação dos ritmos naturais. sabe-se Que

estes tendem a ser influenciados por ciclos artificiais através. p.ex .. do uso de iluminação artificial.

fornecimentos de alimentos. rotinas de manejo em horários determinados etc.. permitindo. porém. o

estudo da influência destas mesmas variáveis sobre o padrão de atividade dos animais.

Para identificar ritmos diários de atividade e seu esouerna de alocação temporal. em uma

situação padrão de cativeiro para futuras comparações com dados obtidos em ambiente natural e em

situações experimentais. realizamos uma primeira observação de 76 horas consecutivas. Os animais

estavam alojados em ouatro baias existentes na FCAV de laboticabal. contendo cada uma delas um

abrigo de alvenaria e um tanoue com água para natação; luzes externas. iluminaram as baias durante a

noite. As baias eram ocupadas por casais. dois deles com seus respectivos filhotes. Parte do alimento

(frutas. milho e mandioca) era fornecido entre 16:00 e 17:00 horas. sendo Que ração para roedores

estava disponível "ad Ilbitum".

As categorias amostradas para todos os animais a intervalos de 15 minutos foram: I) Repouso-
o animal imóvel. em oualouer postura. por períodos de tempo longos (mais de 2 minutos) e estáveis; 2)

Comendo - o animal manipula ou ingere o alimento; 3) Outras atividades - oualcuer ação realizada

oelo animal. Que não esteja fosse ligada a alimentação e diferenciada do repouso; estão aoul incluídos:

deslocamentos. limpezas corporais e as interações com outros animais.

Para analisar a alocação temporal destas categorias e verificar se existiam diferenças Quanto ao

o e idade dos animais. calculamos a Quantidade média de individuos em cada categoria. da varredura

-;:--uada a cada 15 minutos. Com estes valores construímos um gráfico da distribuição percentual dos
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indivíduos separados em machos e fêmeas adultos e dos filhotes, de hora a hora, para cada categoria,

figuras de I a 3.

Os resultados obtidos revelaram uma tendência a padrões rítmicos para as 3 categorias

estudadas. As categorias Outras atividades e Repouso foram temporalmente antagônicas. Nas nossas

condições de cativeiro e de observação. os animais adultos apresentaram ciclos para a categoria Outras
atividades Que se iniciava a partir das 16:00-17:00 horas. coincidindo com horário de deposição de

alimentos. mas com 50% dos adultos ativos só a partir das 19:00 horas. Apesar de Outras atividades
ser distribuída pela noite toda. um pico comum pôde ser identificado por volta das 20:00 às 22:00

horas. O ciclo desta categoria diminuía por volta das 7:00 horas, com 50% dos adultos entrando na

categoria de Repouso e continuava diminuindo até por volta das 10:00 horas. onde predominavam os

animais repousando. indo até às 16:00 horas onde se iniciava novamente Outras atividades.
Os filhotes apresentaram a categoria Outras atividades mais tardiamente. por volta das 19:00

horas. terminando também entre 7:00 - 8:00 horas, com um pico de atividade entre 20:00 - 22:00

horas. Às 7:00. 50% dos filhotes encontravam-se repousando indo até as 19:00 horas. Quando as

atividades reiniciararn-se. Nas madrugadas (I I :00 às 5 :00) foi comum ocorrerem surtos de repousos

para os filhotes.

A alimentação pelos adultos. ocorreu a partir da disponibilidade das frutas. Que se deu por volta

das 16:00 horas, terminando com o início do dia 6:00-7:00 horas. Não se identificou um horário

marcante para a ingestão de alimentos. entretanto. os filhotes apresentaram um padrão distinto dos

adultos. previsível. face o fato de estarem sendo amamentados. a figura apresentada. verifica-se a

ocorrência de surtos contínuos ao longo do dia para os filhotes. as características destes surtos e sua

periodicidade necessitam ainda ser investigadas. mas aparentam ser menos freoüentes entre 9:00 e

17:00 horas. coincidindo com o pico de repouso dos adultos.
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2.2. A Questãodo ninho

Dentre os mamíferos domésticos mantidos em cativeiro. o porco e o coelho são os mais
estudados com relação a ouestão do ninho. Widowski et aI. (1990) relataram Que porcas mantidas em
ercados pegaram palha de um cesto. para a construção de ninhos. abruptamente. no dia do parto. A
lanipulação da palha foi intensa a despeito de ter surgido ou não um ninho desta atividade. Os autores
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concluiram Que no dia do parto a expressão dos comportamentos direcionados a maternidade podem

ser importantes para a porca, mesmo Que não resultem na construção de um ninho. Arey et al. (1991)

investigando preferências de locais para parlção em porcas, relataram oue todas fizeram ninhos Quando

a palha esteve presente, com algumas transportando-a e confeccionando o ninho em outros locais.

Canali et aI. (1991) ao examinar a influência do comportamento pré-natal e do microclima no

desenvolvimento de 3 ninhadas sucessivas de coelhos, reportaram oue a oualidade dos ninhos de palha

foram melhorando com as sucessivas ninhadas. Quando os ninhos eram de pêlos, sua Qualidade

dependia mais das condições climáticas (temperatura) do Que da ordem da ninhada. A importância da

construção de ninho sobre o crescimento e sobrevivência dos animais até 30 dias de vida foi

confirmada. A construção dos ninhos de palha, nesse trabalho, pode ser entendida como um padrão

comportamental bastante plástico, isto é, se aprimora com o tempo, em função da experiência, ao invés

de ser, unicamente, uma função de estímulos externos.

Alguns resultados de estudos com harnster. com relação a confecção de ninhos, merecem ser

salientados: Otta (1979) mostrou Que a coleta de material de ninho é passível de sofrer efeitos

ativadores de privação e inibidores do contato com material dentro do ninho. Ades e Saraiego (1984,

cit em Ottoni, 1987), por outro lado, verificaram Que o espaço disponível a um harnster. dentro da

caixa-viveiro (o eouivalente no laboratório, ao tamanho de uma toca subterrânea), determinou, dentro

de certos limites, a Quantidade de tiras de papel oue serão coletadas para formar o ninho.

A coleta e o uso de palha pelas pacas são atividades corricueiras. entretanto, pouco se sabe

sobre as funções desse material. nem como e ouanto fornecer deste recurso para os animais em

cativeiro. Ao investigarmos a ouestão. observamos animais alojados em três baías (Cromberg et sl., no

prelo), havendo em cada uma delas, um abrigo de alvenaria, caracterizando uma toca. Nas balas 1 e 2

as tocas eram compostas por dois compartimentos e eram habitadas por um casal e um filhote (oue
nasceu durante o estudo) e dois casais, respectivamente. Na baía 3 havia apenas um compartimento e

era habitada por dois machos e uma fêmea. As observações ocorreram em duas fases: na primeira, a

palha foi oferecida em Quantidades restritas (menos de 1 kg) e colocada diretamente dentro da toca,

semanalmente. Este procedimento correspondia ao manejo normal a Que estavam submetidos os

animais. Na Segunda fase, foi fornecido 1 kg de palha do lado externo da toca, repondo-se a cada dia a

Quantidade oue foi coletada pelos animais. Na primeira fase, as pacas aparentemente não manipularam a

palha; no interior da toca, havia forte odor de amônia, alta umidade e a presença de restos de alimento

era evidente. Na segunda fase, os animais iniciaram a coleta já no primeiro dia (figura 4). A palha foi

carregada com a boca para dentro do abrigo e manipulada intensamente, resultando na construção de

ninhos com forma espiralada e de tufos. O odor de amônia, a umidade e os resíduos de alimentos na

palha foram bem menos evidentes. Concluiu-se Que a estratégia adotada na segunda fase resultou em

uma melhor adecuação das condições sanitárias do crladouro, diminuindo os efeitos decorrentes da

deposição de urina e da fermentação dos resíduos de alimento. Neste sentido, as baías com dois

compartimentos mostraram-se superiores à baía com apenas um.
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Figura 4 - Quantidade diária de palha (em gramas) coletada pelas pacas (Agouti
paca) em cada uma das baias.

Continuando essas pesouísas em seu trabalho de mestrado. Sabatini (não publicado)

experimentou diferentes tratamentos visando detectar a influência da disponibilidade da palha. Em todos

os tratamentos. foi colocado 1.0 Kg de palha de feno do lado de fora dos abrigos de alvenaria em 4

baías: por nove dias essa ouantidade de palha foi mantida. completando-se. diariamente. o QJ.Jeos

animais haviam coletado. Em um dos tratamentos. a palha era retirada todos os dias de dentro dos

abrigos (tratamento A) e em outro. era deixada dentro dos abrigos por 9 dias. sendo retirada no último

dia (tratamento B) . Uma análise preliminar mostra diferentes médias encontradas nos tratamentos

(figura 5). sendo QJ.Jeem 9 dias. a média do total de palha encontrada dentro dos abrigos nas batas foi

de 3.681.9 g e 1.166.8 g nos tratamentos A e B. respectivamente. Destes totais. no tratamento A: 72
% da palha era do ninho. 17% do tufo e I I % estava espalhada pelo piso do abrigo ( figura 6 ) e no

tratamento B: 50% da palha foi encontrada nos ninhos. 39% no tufo e 1 1% espalhada no piso do abrigo

( figura 7 ). O ninho do tratamento B. sempre foi superior ao ninho do tratamento A. em termos

aroultetônicos (visuais) e Quantitativos (gramas de palha constituinte do ninho).

Estes resultados preliminares. confirmam a importância da palha para a paca. altamente motivada à
sua coleta. Entretanto. a existência de um ninho de palha. a semelhança do QJ.Jeocorre com o hamster

(Otta. op.cít.). possui efeitos inibidores sobre a coleta. Os animais do tratamento B. coletaram uma

ouantía marcadamente inferior de palha durante os nove dias. Podemos levantar também a hipótese de

Que o procedimento adotado para o tratamento A. controlou em parte o tamanho dos ninhos.

independente da ouantidade de palha disponível. pois notou-se Que o ninho do tratamento B. era

continuamente melhorado pelo acréscimo de palha nova coletada e pela figura 4. verifica-se a capacidade

destes animais de coletarem grandes ouantídades de palhas diariamente; porém. os ninhos observados

ara o tratamento A (294.8g em média) sempre foram inferiores aos do tratamento B. Quanto ao destino

da palha. verificou-se QJ.Jeas estratégias de coleta e sua distribuição dentro dos abrigos foram

semelhantes. pois foram resgatadas Quantidades percentuais semelhantes de palha (I 1%). independente

~ s tratamentos. lá ouanto a utilização da palha. nota-se Que ela é destinada principalmente na construção

~ manutenção do ninho (72% e 50%. tratamento A e B). Porém. uma vez este constituído. adouire uma

'ar importância a confecção dos tufos (17% no tratamento A versus 39%. no tratamento B). De uma
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[orrn geral. estes result,dos indtcam preliminarmente. "''' a existência do ninho e suas características são

importantes elementos (feedback) dentro do sistema de coleta das pacas.
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Figura 5 _ Comparação entre os tratamentos A (retirada diária de palha) e B
(retirada após 9 dias). Quanto ao total de palha coletada encontrada no
interior do abrigo em 9 dias e totais de palha dos ninhos e tufos.
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Figura 6 _ Destino da palha. em porcentagens do total retirado dos abrigos após 9

dias no tratamento A.
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Figura 7 _ Destino da palha. em porcentagens do total retirado dos abrigos após 9

dias no tratamento A.
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3. Descrição da toca

Com respeito a descrição de tocas e a situação de ninhos naturais na literatura, Collett (1981)

descreveu várias tocas com um número de entradas variando de 1 a 5, o comprimento de túneis entre

2,8 e 9,0 metros, com largura média de 0,2 metros: a profundidade da toca variou de 0,3 a 0,8 m do

nível do solo e ouantldades de folhas foram encontradas nos túneis, mas o autor estranhamente, não

conseguiu identificar ninhos, câmaras ou outras subdivisões de tocas. As entradas geralmente estavam

camufladas com tufos de palha.

Nogueira et aI. (1993) transferiram simultaneamente, dois casais de paca de um recinto de

alvenaria, para um cercado de terra batida, relatando Que logo ao primeiro dia a fêmea de um dos casais

iniciou a escavação. No terceiro dia a toca estava construída e na manhã do ouarto. pode-se constatar a

existência da segunda entrada, devidamente camuflada com palha. Os animais passavam todo o período

diurno dentro da toca e ao fim do 18° dia, os animais foram retirados e a toca escavada. Seu

comprimento era de 3,94 metros e a única câmara existente era forrada de capim seco e palha de

milho. A reintrodução do casal formado pela fêmea Que iniciou as escavações em outras duas situações,

provocou o surgimento de novas tocas, sempre com características arouttetôrucas distintas, excetuando-

se a abertura principal. Entretanto, o outro casal. não mostrou habilidade de escavação, não

confeccionando nenhuma toca, levando os autores a Questionar a habilidade inata das pacas na

construção destas tocas. A alteração arouitetônica das tocas também instiga à uma investigação de suas

variáveis intervenientes, Que para o hamster conforme investigado por Cromberg (1988), se mostrou

bastante suscetível a Quantidade de alimento presente, deixando-se influenciar, a longo prazo pela

Quantidade a armazenar.

Efetuamos observações de tocas nas mesmas condições Que Nogueira et aI. (1993). mas com um

número diferente de animais no cercado. A confecção das tocas não foram acompanhadas, sendo apenas

escavadas as estruturas existentes (Cromberg et al.. não publicado). Os comprimentos dos túneis ficaram

ao redor de 3 metros, com os sistemas ocupando uma área de 6 m2
, o ponto mais profundo das tocas

observadas foi de 40cm. O sistema era constituído por um túnel de entrada, uma câmara contendo um

ninho e um túnel de fuga. Apenas o túnel de fuga estava camuflado com tufos de palha na sua

extremidade, o Que explica a denominação dada, parecendo tratar-se de uma saída de emergência,

utilizada provavelmente como rota de escape, a semelhança de outros mamíferos Q!1e habitam tocas.

Particularmente interessante é a constatação Q!.1ea câmara sempre se apresenta numa posição superior a

entrada da toca. Este fato pode estar associado as condições de higiene e manutenção da toca, Que não

apresentou cheiro de amônia, contrariamente ao Q!1eocorre nas tocas de alvenaria. Uma outra explicação

seria a de Que normalmente na natureza as tocas são construídas em barrancos ou margens de rios,

podendo ser esta, uma estratégia contra enchentes, por outro lado, talvez a paca, a semelhança do

harnster. não possua uma preferência a escavação vertical (Cromberg, 1988).

Os tufos de palha utilizados para a camuflagem do túnel de fuga foram manipulados e

depositados de dentro para fora: na sua confecção os animais utilizaram a palha velha Que estava

originalmente depositada no ninho, conforme pode-se verificar das observações nas tocas artificiais e do

exame dos tufos. Desta forma, este poderia ser um dos mecanismos pelo Qual ocorre renovação no

material de ninho, explicando o fato da sua porção superior sempre apresentar-se em boas condições

de uso, isto é, seco e sem resíduos de alimentos (Cromberg et aI. 1996).

233



Valter U. Cromberg, Vera Sabatíni e Msteus j.R. Paranhos da Costa

4. Descrição Qualitativa dos comportamentos de pacas criadas em cativeiro .

Entre os meses de fevereiro à junho deste ano, Sabatini ( não publicado) realizou observações

ad Iibltum do comportamento de pacas em cativeiro, como parte de seu projeto de mestrado. As

observações noturnas foram das 17: 30 até as 22: 00 horas em dias esparços, totalizando 25 horas, e

as diurnas foram realizadas no período das 7:30 até as 15:00 horas em 40 dias consecutivos, sendo

Que as observações noturnas continuam em andamento. Os comportamentos observados foram

classificados em duas grandes categorias, divididas em 8 e 5 categorias comporta mentais,

respectivamente, algumas das ouals correspondentes àouelas relatadas por Matamoros (1982) e Kraus

et a! (1970). Segue descrição a seguir:

A- Comportamentos gerais de manutenção:

I.) DESCANSO: entende-se por descanso o animal dentro do abrigo, sobre palha ou cimento. à noite ou de dia,

parado com os olhos fechados ou abertos, em uma das posições abaixo descritas.

I. I.) Ventre para cima: animal deitava, com o corpo esticado, a parte ventral voltada para cima e os membros

encolhidos, próximos ao corpo: com a parte lateral da cabeça sobre o piso ou sobre o dorso de outro

indivíduo; olhos fechados.

1.2.) Lateral total: animal deitava com o corpo todo esticado e as laterais da cabeça, do pescoço e do dorso

apoiadas no piso; os Quatro membros esticados perpendicularmente ao corpo, sobre o chão; olhos fechados.

1.3.) Esternal: deitava com a região ventral apoiada no piso, os membros posteriores junto ao corpo e os

anteriores paralelos, esticadas na frente do corpo; a cabeça podia estar apoiada no piso ou levantada, com os

olhos fechados ou abertos.

2.) LOCOMOÇÃO DENTRO D'ÁGUA: são os movimentos Q!Jeo animal fazia Quando estava dentro do tanoue com água.

2.1.) Mergulhando: animais entravam no tanoue. mergulhando em seguida; para fazer a curva no final do

tanoue, alguns indivíduos, davam uma pirueta embaixo d'água, virando o ventre para cima. com o corpo na

horizontal; outros faziam a curva sem voltar o ventre para cima. Davam várias voltas ( cerca de 4 ) no tanoue
antes de tirar a cabeça fora d'água.

2.2.) Andando: a paca entrava na água ficando totalmente imersa, andando no fundo do tancue: às vezes com

a cabeça para fora d'água.

2.3.) Nadando: nadava com a cabeça fora d'água, movimentando as Quatro patas.

OB5.: a) a orelha (pavilhão auditivo externo) dos animais ficava dobrada para trás, "fechando" o ouvido sempre

Que a cabeça estava dentro d'água. b) Geralmente, o animal intercalava os movimentos andando, nadando e

mergulhando.

3.) ESCAPANDO Quando o animal estava fora dos abrigos e, após a ocorrência de algum ruído forte (mesmo vozes
altas) dentro do recinto ou oualouer movimento brusco perto do animal, ele entrava rapidamente dentro do tanoue,
ficando imóvel com a cabeça fora d'água, saindo depois de alguns minutos.

4.) UTILIZAÇÃO DE PALHA: envolvendo todas as situações em Que a paca utilizava a palha existente dentro da baia.

4.1.) Coletando palha: na posição ouadrúpede. abaíxava a cabeça movimentando- a para frente no sentido

horizontal e apanhava a palha com a boca, sem ajuda das patas; levantava a cabeça em seguida, com o focinho

voltado para cima e fazia movimentos com a mandíbula, como Q!Je "ajeitando" a palha na boca; em seguida,

com palha na boca, coletava mais palha, da maneira já descrita; repetia várias vezes esses movimentos antes de

carregar a palha para dentro do abrigo.

4.2.) Fazendo tufo: a paca catava a palha, como descrito anteriormente, depositando-a na entrada do abrigo,

sempre no mesmo local, repetindo o mesmo movimento até a porta ficar totalmente ou na sua maior parte

fechada pela palha; entre uma coleta e outra empurrava a palha Q!Je já estava na entrada do abrigo, com o
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focinho. repetindo este movimento Quando terminava de coletar. Podia colocar. também. lascas de galhos e

restos de alimentos. como casca de abacate e sabugo de milho. junto com a palha do tufo. ouando não havia

palha suficiente para fechar a entrada do abrigo. O animal fazia o tufo de dentro do abrigo ou do seu lado de

fora. usando um canto da porta do abrigo para entrar ou sair. sem desmanchar o tufo. Obs.iouando estavam

dentro do abrigo podiam fazer o tufo em conjunto: um pegando a palha e a colocando na entrada e os outros

empurrando- a com o focinho; na construção do tufo fora do abrigo. foi observado a fêmea fazendo todas as

etapas sozinha.
4.3.) Fazendo ninho: depois de catar a palha. como descrito anteriormente (item - A. 3.1.). a paca levava a

palha para dentro do abrigo colocando-a sempre no mesmo canto. então. enfiava a cabeça por baixo desta

palha. levantando-a e fazia movimentos alternados com as patas anteriores. jogando a palha para os lados do

corpo; este comportamento ocorria à cada vez Ql.le depositava um pouco da palha no piso do abrigo ou após

várias deposições.

4.4.) Puxando palha do ninho: animal na posição esternal. sobre o ninho. pegava a palha Que estava ao seu

redor. com a boca sem usar as patas. colocando-a a seu lado; ouando fazia este movimento. a paca pegava

pouca palha por vez. no máximo cinco pedaços de feno.

4.5.) Roendo a palha: dentro do abrigo. sobre o ninho. animal pegava um pedaço de feno com a boca. Que

estava ao seu lado. mordia um pouco e soltava; em seguida pegava outro pedaço. mordia por alguns segundos

e largava.

5.) INGESTÃO: entende- se por ingestão. neste caso. os comportamentos do animal em relação a algum ítem

alimentar seguida da ingestão do mesmo.

5. I.) Carregando alimento: o animal pegava. com a boca. uma fruta inteira. sem utilizar as patas; em seguida

levava o alimento para dentro do abrigo para aí se alimentar.

Obs.: podia ter este comportamento. Quando havia humanos na baía, ou ouando um animal tentava tirar o

alimento do outro. o Que era comum.

5.2.) Segurando com a pata: às vezes. o animal apoiava o alimento. empurrando-o contra o chão com uma

das patas dianteiras. enouanto se alimentava.

5.3.) Descascando alimento: para comer bananas. cortava a casca com os incisivos inferiores. no sentido

longitudinal da fruta e depois comia somente a polpa; ouando comia mamão. goiaba e abacate. fazia um

pequeno furo na fruta. retirando a casca com os incisivos. descartando- a. para depois comer o interior da

fruta. "raspando" a polpa com os incisivos. Para comer espiga de milho verde. apoiava a espiga com as patas

dianteiras no piso e puxava com os incisivos as folhas. as ouaís ficavam presas na extremidade da espiga.

comendo os grãos em seguida; a parte inferior da espiga ficava intacta.

6.) COPROFAGIA : animal lambia o ânus e depois ficava mastigando. fazendo um roído alto como Que roendo algo

duro; repetia a seouência várias vezes; ou. podia comer uma parte de suas fezes após ter defecado. Obs.: essa

desrição não corresponde a de Matamoros (1982) Que descreveu a coprofagia apenas após a defecação. sem

ocorrência de ingestão direta do ânus.

7.) EXPLORANDO entende- se por explorar. Quando o animal estava fora do abrigo. andando ou parado na bala, em

uma das posições abaixo descritas.

7. I.) Cheirando: o animal saía do abrigo e andava pela baia cheirando o piso e o ar. levantando o focinho e

fazendo um barulho alto com as narinas; cheirava. também. todos os objetos existentes na baia.

7.2.) Em pé: ficava em pé nas muretas da bala. com as patas dianteiras apoiadas na mesma. cheirando na

direção de humanos e nos baldes ou nas caixas de frutas para cheirar dentro dos mesmos.

8.) CUIDADOS CORPORAIS são os movimentos do animal. envolvidos com sua própria pelagem ou com outra parte

do seu corpo.

8. 1.) " Tipo gato": sentado sobre as patas trazeiras. passava. ao mesmo tempo. a região interior dos membros

anteriores - uma região sem pelos próxima das patas - no focinho. no sentido dos olhos para o rinário ( sem
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passar sobre os olhos ). no maximo por três vezes; em seguida, colocava uma pata dianteira no chão e

alternada mente continuava a passar cada membro anterior no focinho, sobre os olhos e atrás das orelhas

lambendo em seguida, esta região; repetia várias vezes este segundo movimento. Estes movimentos podiam ser

alternados com o do ítem A. 6.5. depois Que saía do tanoue ou, Quando estava com o corpo seco, depois de

se alimentar.

8.2.) Coçando - tipo I: na posição ouadrúpedc. animal coçava a parte interna da orelha com a pata trazeira.

usando as unhas, lambendo- as em seguida, repetia o movimento várias vezes; podia fazer este movimento

isolado ou depois continuar a limpeza com o movimento anterior - "tipo gato".

8.3.) Coçando - tipo 2 : na posição ouadrúpede. em pé, animal coçava a lateral do dorso com as unhas,

fazendo um movimento horizontal com a pata, na direção da parte posterior para a anterior do corpo.

8.4.) Coçando - tipo J : deitado, na posição esternal com a cabeça levantada, animal coçava a cabeça com

uma pata trazeira.

8.5.) Lambendo- se: deitado sobre o ninho, na posição esternal. lambia a face ventral das patas anteriores, a

lateral do dorso e as pernas posteriores; repetia várias vezes estes movimentos. Geralmente, estes

movimentos eram executados sobre o ninho dentro do abrigo, com o corpo molhado ( após ter saído do

tanoue ).

8.6.) Sacudindo-se: depois Que saía do tanouc. na posição ouadrúpedc ou apoiado somente com as patas

posteriores no piso, sacudia o corpo uma ou duas vezes, espirrando muita água do mesmo.

B. - Interações sociais:

I.) INTERAÇÕES AFILIA TIVAS envolvem situações de contato físico, de forma não sexual ou agonística, entre

filhote e adultos, fêmea e macho.

I. I .) Amamentação : fêmea deitava na posição lateral total, e o filhote mamava no par de mamilos inguinais,

com o corpo ao lado do ventre da fêmea; depois, o filhote dormia nesta posição; ou, filhote deitado na

posição cxtcrnal. na frente da fêmea e com a cabeça entre os membros dianteiros dela, mamava nos mamilos

peitorais, depois podia mudar para os mamilos inguinais.

1.2.) Contato - tipo I : animal lambia várias vezes seguidas o dorso e/ou a cabeça do filhote depois de

cheirá- 10, Quando o filhote se aproximava do macho ( pai) e no caso da fêmea Quando o filhote estava ao

lado dela.

1.3.) Contato - tipo 2: filhote dormindo, encostado na região ventral da fêmea, e esta com a cabeça sobre o
dorso dele.

1.4.) Lambendo região perinesl : fêmea lambia a região perineal do filhote, várias vezes seguidas.

2.) ALLOGROOMING: os indivíduos lambiam a região dorsal. a parte superior da cabeça, os olhos e as orelhas do

animal a seu lado, intercalando esses movimentos com o do ítem A. 8.5.

3.) LADO A LADO enouanto estavam dentro dos abrigos, os animais ficavam deitados ( nas posiçoes já

mencionadas) encostados uns nos outros e/ou com a cabeça e pescoço sobre a região dorsal do outro, às vezes,

com uma ou duas patas sobre o outro.

Obs.: era comum Quando dois ou três animais estavam deitados juntos, um estar com a cabeça sobre o dorso do

outro.

4.) INTERAÇÕES A GONíSTlCAS: envolveram tanto situações de conflito entre dois animais bem como situações

com humanos, sem ocorrer contato físico em ambos os casos, caracterizando ameaças.

4. I.) Emissão de sons. animal emitia roncos altos e/ou mais baixos seguidos, intercalados com ranger dos

dentes jugais.

4.2.) Pêlos eriçados: os pêlos da região superior do dorso e do pescoço ficavam eriçados enouanto o animal

emitia sons altos ou balançava o corpo (item B. 4.3.).
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4.3.) Balançando o corpo: em pé. na posição ouadrúpede. o animal balançavaa região posterior do corpo.
semelhantea um "rebolado".
4.4.) Disputando alimento: animal ao lado de outro indivíduo tentava tirar o alimento da boca deste último;
o QUeestavacom o alimento podia vocalizar (item B. 4.1.) ou não. virando a cabeça no sentido oposto do
outro.

5.) COMPORTAMENTOS SEXUAIS apesar de não ter sido observada nenhuma cobertura. estes comportamentos
foram classificadoscomo sexuais por envolverem uma série de contatos físicos. não agonísticos. entre dois adultos
macho e fêmea. sendo QUeestasérie sempre terminavacom o macho subindo na fêmea. tentando cobrí- Ia.

5. I .) Perseguindo. o macho seguia a fêmea. colocando o focinho na região anal e em várias partes da região
dorsal dela. depois tentavacobrí- Ia; repetia estesmovimentos váriasvezes.
5.2.) Marcando. macho andavaao redor da fêmea(elaparadacomendo frutas). colocando o focinho em várias
partes do dorso dela. em seguida. levantavao corpo. ficando só com as patastrazeiras no chão e com o pênis
ereto esguichavaum pouco de "urina" na fêmea. voltando para a posição ouadrúpede em seguida; o macho
repetiu toda a seouência três vezes. na segundavez tentou cobrir a fêmea. masela saiu e depois da terceira
vez ela entrou no abrigo. ele não foi atrás.Obs.: este comportamento foi observadosomente umavez.

s. Considerações finais

Uma linha de pescuisa sobre a domesticação de pacas Que se inicie pela investigação dos
comportamentos típicos. ecologicamente relevantes. da espécie. atende a expectativas teóricas e
práticas e está dentro de uma tendência Que ganha cada vez mais terreno dentro dos estudos do
comportamento. Nesse contexto as observações podem ser feitas diretamente no ambiente natural ou
em locais semi-naturais. ou ainda em situações de laboratório oue. supõe-se. preservem características
essenciais do hábítat.

Pretende-se investigar o uso do espaço e o comportamento social de paca. com ênfase as
situações de uso da toca natural e artificial. tentando obter-se informações básicas e respostas a
Questões ligadas ao uso destas estruturas e a manifestação de territorialidade (origem e desenvolvimento
social com ênfase a utilização do espaço). A palha. por exemplo. à semelhança de outros recursos.
parece ter múltiplas funções e de maneira correlata, múltiplos condicionantes. Para uma análise dessas
funções é preciso identificar as variáveis relevantes. Quer sejam inerentes ao próprio organismo ou ao
ambiente. o Que definiria um sistema motivacional.

A linha de investigação adotada decorre da existência de uma grande Quantidade de informações.
sistematicamente coletadas. sobre a construção de ninho. toca e arrnazenamento. dentro do
Laboratório de Psicologia Comparada do Departamento de Psicologia Experimental (USP). usando o
hamster dourado como sujeito e dos trabalhos desenvolvidos no Departamento de Fisiologia da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). com Rattus norvegicus. investigando diferenças
individuais em diversos comportamentos. entre eles o de escavação (Nishida et aI. 1985). Apesar da
metodologia de pesouísa desenvolvidas nos trabalhos destas instituições lidarem com animais de
laboratório. sem interesse zootécnico. parece-nos factível e interessante sua transposição para um
roedor tipicamente brasileiro, de grande potencial produtivo.
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Abstract: The paca is one of the many South American rodents not very much studied. In
some areas. the pressure of predatory hunt and habitat destruction is so intense. that brings
concern with relationship of its preservation and care; which takes this species to be
treated. in some areas. as in dangered of extinclion. The relevance of its study is easily
[ustiílable. as the need of obtain biological. ecologlcal and behavior data. as for the
economic importance that this animal can acoulre as source of leathers and alternative
protein. We investigated the use of the space and the social behavior of paca in the
captivity. with emphasis in the use of natural and artificial burrows. trying to obtain basíc
information about the subjects. their correlated burrow structure. and the territoriality
(origin and social development with emphasis the use of the space). We presented
preliminaries results as: a) time budget; b) strategies of using nest material and the effects
of its readiness on the architecture and nest conditions; c) description of the burrow. and d)
behavioral description in the captivíty.
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CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS MARINHOS

Tudo no nosso universo pode ser encontrado isoladamente. entretanto a compreensão de
cada uma das individualidades só pode ser feita com base nas suas relações. A forma
biológica é constituída de relações. não de partes. Entendendo ecologia como um sistema
dinâmico. discutimos o assunto conservação. procurando contextualiza-Io em uma linha de
pensamento. De acordo com a concepção de Que é inerente a cada espécie a auto
preservação. podemos definir conservação como o conjunto de medidas Que visam evitar a
deterioração. Em última instância. conservar seria manter as oportunidades de estabelecer
relações com a diversidade de individualidades do mundo Que nos cerca. Quando falamos
em preservação de mamíferos marinhos em geral. estamos falando da conservação de todo
o planeta. poroue muitas espécies têm distribuição mundial. Depleções populacionais de
diversas espécies de mamíferos marinhos distribuídos ao redor do mundo ainda ocorrem
principalmente devido à sobrecaça. bem como. pela competição com o setor pesoueíro.
Outro fator de extrema importância é a degradação do habitat marinho decorrente da
poluição dos oceanos. O estudo do comportamento animal é uma ferramenta Que associada
a outras informações biológicas nos permite caracterizar o ststus de uma população.
Através desse estudo criamos um diálogo com os animais. Quando nossas Questões são a
respeito de conservação. é esse tipo de diálogo Que vamos Querer travar. Como exemplos
de estudos comportamentais Que podem contribuir para um entendimento mais completo
da situação ecológica de espécies de mamíferos marinhos. citamos alguns trabalhos
realizados pelo Laboratório Nacional de Mamíferos Marinhos. Seattle. EUA. Esses estudos
têm como objetivo registrar. entre outras informações. dados a respeito do comportamento
de mergulho e freoüêncla respiratória. dados fundamentais para correção dos dados de
estimativa e abundância dessas populações. Concluímos Que a atuação política é a Que
pode. de forma mais direta. argumentar e levantar normas gerais de preservação. Para isso.
porém. ela precisa servir-se. ernbasar-se. de conhecimento gerado pela pesculsa científica.
Entretanto. caracterizando-se como de médio e longo prazo. a proposta de educação abre
os olhos à verdadeira formação de uma sociedade.

Com o advento do pensamento sistêmico. decorrente das idéias elaboradas pelos biólogos
organísmicos. a relação entre as individualidades passa a ser a base para toda definição. A meta

principal da ciência passa a ser. então. a de descobrir os princípios de organização em todos os
fenômenos Que se observa (Capra, 1990).

Tudo no nosso universo pode ser encontrado isoladamente. entretanto a compreensão de cada
uma das individualidades só pode ser feita com base nas suas relações. A forma biológica é constituída
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de relações. não de partes. Neste caso. compreendemos a relatividade do universo onde a cada uma

das relações caberia uma interpretação particular. Todas as individualidades da natureza só se

manifestam no mundo em função das relações estabeleci das com este. em todos os níveis imagináveis

(Bateson, 1972). O ser humano deve ser entendido da mesma forma. como uma individualidade em

potencial interagindo com o universo ao seu redor. I

Dessa idéia decorre o sentido original de ecologia. o estudo das relações Q!Je formam um

sistema.

[untarnente com uma serie de cientistas e pensadores. Fritjof Capra tem contribuído para a

elaboração de uma linha filosófica chamada ecofilosofia. A idéia central dessa linha de pensamento é a

do entendimento de todos os processos como sistemas dinâmicos. integrados e em transformação ao

longo do tempo (Capra, 1997). Em outras palavras. a Terra - entenda-se Terra acul, como um

organismo. incluindo todos os seres "vivos" e "não vivos" Q!Je a compõem - é formada e regulada por

intrincadas redes cooperativas Q!Je exibem as propriedades dos sistemas auto-reguladores. Cada um

dos seus tecidos está ligado aos demais. todos eles interdependentes e suas vias de comunicação são

complexas e não lineares. Essa estrutura evoluiu durante bilhões de anos e continua evoluindo

(Lovelock. 1979).
Todos os processos sobre a terra estão em transformação. como um sistema integrado. O ser

humano faz parte desse sistema como oualouer outra espécie. No entanto. o resultado de sua atuação

tem sido a destruição de outras espécies. Esse é o leg:\do de uma visão antropocêntrica de pleno

domínio do ser humano sobre todas as outras espécies.

Com base na idéia de ecologia corno um sistema dinâmico é Que pretendemos discutir o assunto

conservação. contextualizando-o em uma linha de pensamento. Assim. procuramos situar essa

discussão dentro de um entendimento mais completo do Que seja conservar ou preservar. Neste texto

estamos utilizando os termos conservar e preservar como sinônimos.

o Que é conservação?

Os organismos apresentam um par de fenômenos dinâmicos complementares Q!Je são aspectos

essenciais de auto-organização. Um deles pode ser descrito em termos gerais como autoconservação.

Esses seriam os processos responsáveis pela manutenção do organismo ou da espécie. inclui os

processos de auto-renovação. cura. homeostase e adaptação. O outro. Que parece representar uma

tendência oposta mas complementar. é o processo de autotransformação e autotranscendência. um

fenômeno Que se expressa nos processos de aprendizagem. desenvolvimento e evolução. Os

organismos vivos têm um potencial inerente para superar :1si mesmos a fim de criar novas estruturas e

novos tipos de comportamento (Capra, 1986).
De acordo com essa concepção de Q!Je é inerente a cada espécie a auto preservação. podemos

definir conservação como o conjunto de medidas Que visam evitar a deterioração. Contudo a

capacidade de autotransformação é Que confere aos organismos a característica dinâmica. Conservação

não pode ser entendida. portanto como apenas um processo estático. onde se isolam os organismos do

meio.

Em última instância. e entendendo o termo conservação dentro da proposta de pensamento com

Que introduzimos este texto. conservar seria manter as oportunidades de estabelecer relações com a

diversidade de individualidades do mundo Que nos cerca. Pois. cada espécie extinta seria uma
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oportunidade a menos de uma nova expenenCla. Experiência aoui é considerada como uma

oportunidade de enricueclmento das individualidades, onde cada nova relação poderia ser um novo

aprendizado. É isso Q!..Iepensamos ouando dlzernos: "devemos conservar o mundo para as gerações

futuras" é permitir Q!..Ieas novas gerações ten'ham oportunidade de se relacionar com um universo ainda

muito rico.

Talvez essa justificativa seja muito poética ou utópica, por isso temos buscado justificativas com

objetivos mais imediatistas. Como, por exemplo, ouestões primordiais de sobrevivência, manutenção de

recursos para Que tenhamos com Que nos alimentar, para Que tenhamos ar para respirar. Justificativas

econômicas tem um peso considerável sendo absorvidas até com certa facilidade pelos grupos Que

detém o controle, pois elas normalmente se enouadrarn dentro dos interesses vigentes. As justificativas

econômicas para a conservação estão freoüentemente associadas a interesses políticos. E são as

deliberações políticas responsáveis por regulamentações Que visam o controle de exploração.

Uma sociedade Que precisa falar e estabelecer diretrizes para conservação já confessa Q!..Iesua

atual organização de desenvolvimento, a sua atual forma de cultura, Que é chamada de sociedade

industrial moderna, é um esouema suicida, poroue. uma cultura Que precisa preservar a si mesma não

pode estar certa (Lutzemberger, 1987). O Q!..Ievem ocorrendo é Q!..Ieo sistema econômico aplicado na

maior parte do mundo não é adequado, pois para seu sustento é inevitável níveis de exploração

abusivos.

As causas atuais de extinção de espécies são ouase todas antropocêntricas: sobrecaça,

destruição e fragmentação de habitats, impacto de espécies Íntroduzldas e extínção secundária (Alho,

1992).

Perece Q!..Ieestamos chegando em um momento da história onde os resultados das destruições

provocadas tem se tornado mais evidentes e estão começando a incomodar. Está ficando claro Que o

uso Que tem sido feito da natureza realmente gera conseqüências diretas e indiretas sobre nós mesmos.

É possível Que o nível consciencial da humanidade ainda se encontre aouérn até mesmo da própria

preservação, ou é ainda possível QlJe estejamos no exato momento da mudança desse paradigma. Por

um lado vemos uma enormidade de investimentos feitos em armas de guerra. Por outro, uma

mobilização maior de pessoas e esforços na tentativa de novas propostas.

Mamíferos marinhos

Algumas bandeiras ecológicas foram mais ou menos responsáveis pela divulgação de idéias

conservacionistas. As baleias, através do lema "Salvem as Baleias", tornaram-se um dos carros chefe

mais importantes na história da preservação das espécies arneaçadas de extinção (Palazzo, 1989).

Mamíferos marinhos são carismáticos o Q!..Ieé uni fator extremamente importante do ponto de

vista da opinião e pressão da sociedade. Hoje, nos EUA. projetos de conservação desses animais tem

recebido muito dinheiro do governo. No Brasil. nos últimos anos, o número de estudos sobre

mamíferos aouátlcos aumentou consideravelmente, não só por uma tendência internacional no estudo

desses animais, mas também pelo interesse por aspectos conservacionistas (da Silva, 1996).

Um ponto interessante do estudo de mamíferos marinhos é o de Que algumas espécies estão

restritas a peouenos nichos em áreas costeiras, enouanto outras têm distribuição mundial. Quando

falamos, então, em preservação de mamíferos marinhos em geral. é evidente Que estam os falando da

conservação de todo o planeta.
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Depleções populacionais de diversas espécies de mamíferos marinhos distribuídos ao redor do

mundo ainda ocorrem principalmente devido à sobrecaça. bem como. pela competição com o setor

pesoueiro.

Outro fator de extrema importância. e QYe vem preocupando cada vez mais. é a degradação do

habitat marinho decorrente da poluição dos oceanos. oue está acontecendo de diferentes formas.

Constantes derramamentos de óleo nos mares. tem sido assunto para a discussão do impacto de

atividades potencialmente poluidoras. Recentemente a Ilha dos Lobos. Uruguai. foi atingida por um

derramamento de petróleo Que afetou sobremaneira a população de lobos marinhos (Arctocepha/us
sustrehs; jovens. principalmente os filhotes nascidos naouele ano (Ponce León. comunicação pessoal).

Encontros com óleo podem ser prolongados em espécies Que freoüentarn áreas restritas como baías e

estuários para se reproduzir e se alimentar (Würsig. 1990). afetando os animais de diferentes maneiras.

As propostas de conservação de mamíferos marinhos vem acompanhadas do conceito de

preservação do ecossistema marinho. do seu habitat e de suas fontes alimentares. Admitindo QYe a

exploração de recursos do mar sempre existirá. contudo assumindo QYe esta não pode mais acontecer

da forma como vinha ocorrendo. Ray e Norris (1972) reafirmam Que a solução esta no manejo

sustentado regional dos recursos marinhos a um nível internacional. Para isso a utilização de técnicas de

estudo e conhecimento devem ser aplicadas a todos os níveis.

Programas de preservação. sustentados por deliberações políticas têm sido colocados em prática

na tentativa de recuperação de populações ameaçadas. No Brasil são duas portarias e uma lei Que visam

proteger as espécies de cetáceos Que ocorrem em águas brasileiras. Apesar disso o problema da

conservação de baleias. botos e golfinhos ainda persiste. principalmente por falta de uma fiscalização

adeouada (Hetzel e Lodi. 1993). Em contrapartida. em países cu]a fiscalização ocorre de forma

bastante efetiva como por exemplo EUA. encontramos espécies como o leão marinho de Steller

(Eumetopia jubata). cu]a população vem declinando rapidamente. apesar de intensamente estudada e de

um controle rigoroso sobre o manejo (Richard Merrick. comunicação pessoal). Será Que para algumas

espécies não faz parte de sua história natural a extinção? Como sabermos disso? O Que significa impedir

QYe esse processo siga naturalmente?

o estudo do comportamento animal na conservação

As pesouísas visando estudos de preservação de mamíferos marinhos utilizam uma variedade de

métodos e ferramentas para obter a informação necessária. Determinações do status e tendências de

populações de mamíferos marinhos reouerern informações a respeito de abundância. estruturas dos

estocues. mortalidade e seu papel na rede de transformação de energia. Para obter esse tipo de dados.

são realizados censos QYe combinados com dados coletados de estudos de movimentos e migrações de

cada uma das espécies. áreas de alimentação. estratégias alimentares e reprodutivas e outros

comportamentos relevantes. permite-nos construir um Quadro da situação dessas espécies.

É através do movimento. segundo Bateson (1972). ou do comportamento. Que nós estendemos

nossas relações. É assim Que interagimos com o universo ao nosso redor. influenciando e sendo

influenciados por este.

O estudo do comportamento animal é uma forma de criarmos um diálogo com os animais.

Portanto. Quando nossas ouestões são a respeito de conservação é esse tipo de diálogo QYe vamos

Querer travar. Por exemplo. estratégias comportamentais descrevem os mecanismos pelos ouais os
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animais se inserem no ecossistema. Os ecossistemas são organizados pelos padrões de aouísíção de
recursos ecológicos, assim, a estratégia alimentar é a expressão comportamental desse ajustamento
animal (Alho, 1996). Dados de comportamento associados a outras informações de caráter mais amplo
podem então, nos fornecer informações a respeito da situação ecológica das espécies

O estudo do comportamento pode: identificar os problemas de conservação; prover princípios
científicos para a conservação: estabelecer os procedimentos corretivos através do manejo ou
monitoramento ambiental. tornando o estudo do comportamento uma ponte entre a investigação e as
técnicas de manejo (Alho, 1992).

O entendimento e conhecimento científico tem trazido uma série de informações, informações
até muito especializadas e específicas, o oue esta faltando é um visão Que consiga integrar cada uma
dessas informações e conceitos. As observações são feitas em um contexto científico, porém o seu
entendimento como parte do todo transcende largamente o âmbito da ciência (Capra. 1986).

Os exemplos abaixo citados são estudos realizados por grupos de diferentes programas do
National Marine Mammal Laboratory/No/v; Seattle, EUA.

I. O projeto "Censo de peouenos cetáceos" coordenado pelo Dr. Rod Hobbs e )anice Waite,
teve como objetivo estimar a distribuição e abundância de peouenos cetáceos, especialmente boto do
porto (Phocoena phocoena). Essa espécie é encontrada em águas costeiras e canais no Alasca e são
capturados acidentalmente em redes de pesca por toda a região (Small and DeMaster, 1995). O estudo
foi conduzido através de contagem aérea, e incluía uma calibração feita através da contagem realizada
por um navio. Para o censo de 1997 foi incluído áreas de canais e de mar aberto na região sudoeste do
Alasca. Paralelamente, o projeto coordenado por Brad Hanson "Marcação, com transmissores de rádio
e transmissores de sinais de satélite, do boto de Dali (Phocoenoides da//~ e boto do porto (Phocoena
phocoena) ", e o projeto coordenado por Rlch Ferrero "Marcação de baleias belugas (De!phinapterus
Icucss; com transmissores de sinais de satélite", tinham como objetivo registrar, entre outras
informações, dados a respeito do comportamento de mergulho e freoüência respiratória dessas
espécies. Esses dados seriam usados, então, como fatores de correção no cálculo de estimativa e
abundância dessas populações.

2. "Estudo da captura acidental de boto do porto (Phocoena phocoena)" cujo responsável era o
Dr. )eff Laake. O problema em ouestão é a captura acidental de animais em redes de pesca de espera,
oue são deixadas em uma baía próximo à reserva indígena Maca, em Neah Bay, WA. O enfocue do
estudo neste ano foi o de investigar como o boto do porto (Phocoena phocoena) responderia à
utilização de emissores de sinais sonoros intermitentes oue foram presos em cada uma das redes. Três
resultados são esperados: a) os animais se habituarão aos sinais sonoros e não mais evitarão as redes:
b) os animais se manterão constantemente afastados das redes: c) os animais afastar-se-ão das redes
evitando a área cada vez mais. Com os resultados desse estudo pretende-se propor, à comunidade de
pescadores, propostas de manejo das redes de pesca de espera para evitar a captura acidental de
mamíferos marinhos.

3. Os estudos envolvendo leões marinhos da Califórnia (Za/ophus cslitomisnus; na costa oeste
dos EUA tem como objetivo, além de se conhecer mais a respeito do papel dessa espécie no
ecossistema, entender o processo oue tem proporcionado um crescimento dessa população e descobrir
o Quanto esse aumento populacional tem afetado outras espécies, como por exemplo, uma de suas
presas, o salmão iOncorhynchus sp.). Sob coordenação do Dr. Bob DeLong, filhotes dessa espécie,
nascidos na Ilha de San Migue!. Ilhas do Canal Sul da Califórnia, são pesados, medidos e marcados
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todos os anos. Observações comportamentais também são realizadas, principalmente se focalizando as

relações materno-filiais, com identificação de mãe e filhote. Complementar a esse estudo está a

marcação de animais machos no Puget Sound, Seattle, WA, estudo coordenado por Pat Gearin. Esses

animais migram indo das ilhas do Canal Sul da Califórnia para o Alasca para se alimentarem, retornando

na primavera, para o período de reprodução.

Conclusão

Como foi mencionado anteriormente, nas palavras de Lutzemberger, um sistema Q!.Jeprecisa

definir regras de conservação é um sistema incompleto, falido por natureza, pois não possui implícito

em seu mecanismo de funcionamento a própria manutenção de seus recursos.

Inúmeras são as propostas de preservação de espécies ameaçadas de extinção, onde ainda

vemos o ser humano mantendo uma posição de dominância e controle absoluto sobre a natureza. Isso

nos remete às velhas e carcomidas idéias de Que, em função da sua capacidade para grande

manipulação do meio em Q!.Jevive, o ser humano tenha o privilégio de manipular o mundo de acordo

com seus interesses imediatistas.

Complementando e dando suporte ao atual sistema, não são raras as propostas de conservação

Que recebem financiamento dos governos objetivando somente construir "fachadas" de

conservacionismo, Q!.Jetem como finalidade a manutenção da ordem vigente, apoiando ainda o lucro

desenfreado decorrente da exploração da natureza.

Se a nossa conclusão é Q!.Jeo sistema é ínadeouado. O Que fazer então, senão mudar esse

sistema? Como isso pode ser feito? Os problemas estão entre aoueles Que podem ser resolvidos já,

agora, amanhã, de curto e médio prazo, e os de longo prazo (Ab'Sáber, 1987). A atuação política é a

Q!.Jepode, de forma mais direta, argumentar e levantar normas gerais de preservação. Para isso, porém,

ela precisa servir-se, embasar-se, de conhecimento gerado pela pesouísa científica. O estudo detalhado

e minucioso da natureza proporciona a construção de um arcabouço de conhecimentos sólidos Que

desempenham um papel fundamental e de peso nas discussões de propostas de preservação, bem como

na divulgação para a sociedade do significado e da necessidade dos programas de preservação.

Educação

É preciso Q!.Je os seres humanos mudem sua visao de mundo, desenvolvam uma forma de

raciocínio sistêmica, entendendo Que ele mesmo faz parte de uma rede de relações e estar em harmonia

com o mundo é estar em harmonia consigo mesmo. Essa é a proposta de médio e longo prazo, no oual
denota-se a importância Q!.Je transcende a informação da sociedade a respeito dos valores
preservacionistas e ecológicos, e sim, abre os olhos à verdadeira formação dessa sociedade, Q!.Jesó se

constroi através de um verdadeiro programa de educação.

Paulo Diaz Rocha (1996), apresentando seu resumo no último Encontro de Etología, sintetizou:

"Em uma época Q!.Je tende a subordinar o humano ao tecnológico econômico, as mudanças no

paradigma ecológico educacional parecem convergir para uma maior sensibilização dos processos

sociais ao exigir o protagonismo das pessoas. Procura-se uma visão mais integral e integrada do

homem, composta por suas relações com várias dimensões Q!.Jeconstituem sua natureza: a relação

consigo mesmo, com as demais pessoas, com a natureza e o mundo transcendente." Colocando a
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cultura e a participação como centro do desenvolvimento, o autor destaca a importância do entusiasmo
como força motriz de transformação e lança sua proposta de trabalho educacional: " O presente
trabalho pretende contribuir para oue cada pessoa consiga se auto perceber como educador/aluno,
participante de um sistema dinâmico, no Qual seu próprio metabolismo é reflexo e refletor de seu bem
estar arnblental. psicológico e social".

É claro oue. para se deter processos deletérios em estado avançado, são necessárias medidas
efetivas imediatas, entretanto, de nada valerão essas medidas se amanhã ainda nos comportarmos da
mesma forma.

Agradeço as contribuições de Arley Andriolo e Werner R. Schmidek pelas discussões, sugestões
e correções do presente artigo.

Abstract: The whole universe can be thought as composed of isolated units, but the
comprehension of such individualities has to be based upon their relations. The biological
structure is made of relations, and not on!y of parts. Ecology can be understood as a
dynamic system and we intend to discuss conservation under this point of view. Assuming
the concept that autopreservation is inherent of species. conservation can be understood as
the process to avoid deterioration. Conservation would be the capabllity to keep the
opportunity to establish relations with the diversity around uso Many species of marine
mammals are distributed around the world. If we are talking about preservation of these
species we are talking about preservation of the whole world. Reductions of marine mammal
populations have been resulting from over-hunting, as well as, from competition with the
fishing exploitation. The degradation of the marine environment has also been a
conseouence of pollution. Animal behavior study is a tool, that associated with other
biological information, allows us to characterize the ecological situation of a species. The
behavioral study is a dialogue with the animal. Thus if our ouestlons are related to
conservational aspects, that is the kind of dialogue we may líke to have. We present some
projects developed by the National Marine Mammal Laboratory, Seattle, USA to exernplífy
how behavioral studies can be integrate with studies of other biological variables. The
objective of these studies was to record behavioral data related with dive and respiratory
freouency of different species. They can provide information to calculate a correction
factors for the study of abundance and distribution of these species. Our conclusion is that
conservational proposals have to act pnmarlly at the political levei and that they need
scientific information to provide support and justification for such actions. As a long term
action, however. we understand that education is the most important aspect to build up a
sustainable society.
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o ENSINO DE ETOLOGIA: RESGATANDO A
HISTÓRIA NATURAL

Kleber Del-Clarol

Depto. de Blociéncles - Universidade Federal de Uberlândia

Um resumo da importância da História Natural no desenvolvimento das Ciências Biológicas.

Por três motivos principais o homem ao longo de sua história evolutiva se preocupou em
conhecer o comportamento dos outros animais e o seu próprio: para saber como fazer uso dos animais
ou de seus produtos. para saber como se defender de seus predadores e para satisfazer sua
curiosidade. Assim sendo. em sua essência. todas as populações humanas sempre apresentaram
interesse naturalístico. Num primeiro passo na busca destes conhecimentos. o estudo do
comportamento animal fundou suas raízes em estudos de "história de vida". A História Natural. em seu
modo clássico. começou a ser construída. particularmente com as contribuições dos ingleses Wllliam
Turner (1508-68).lohn Ray (1627-1705). Gilbert White (1720-93) e Robert lameson (1774-1854).
A partir do século XIX. com as contribuições de diversos naturalistas. principalmente Charles R. Darwin
(1809-82). começa a se construir uma nova ciência ao redor da história natural de plantas e animais.
incluindo seu comportamento. Esta nova ciência denominada Ecologia. teve biólogos naturalistas como
pioneiros. dentre eles lulian Huxley. David Lack e T.R.E. Southwood. Neste sentido. a Ecologia atual.
assim como a Etologia. poderiam ser compreendidas como tipos específicos de uma "História Natural
Científica" (veja Berry. 1987).

Como para a grande maioria das pessoas. na sociedade contemporânea. tanto biólogos. ouanto
etólogos. nadam em um mar de informações e possibilidades. Informações não-padronizadas.
representam o caos. Uma das maneiras encontradas pela biologia para padronizar suas informações. foi
separá-Ias por organismos. Os organismos podem então fornecer uma imensa diversidade de
informações de uma maneira acessível. Neste sentido. a História Natural é a principal fonte de
informação sobre organismos vivendo em condições naturais. Para a maioria dos níveis de
conhecimento biológico. as informações fornecidas pela História Natural irão ser sempre pedras-
fundamentais para sínteses (significados biológicos). análises (mecanismos biológicos). desenvolvimento
de experimentos de campo e para a criação de modelos e teorias (para uma discussão detalhada veja
Bartholomew. 1986). A História Natural nos diz Quesomos tolos se procuramos respostas gerais para
ouestões específicas. como sobre o funcionamento dos organismos. O Que devemos esperar do nível
orgânico é uma variedade de respostas diferentes e altamente específicas para ouaisouer Questões
biológicas gerais. Neste sentido. a História Natural fornece a informação biológica básica a ser usada na
construção do conhecimento em diversas áreas da ciência.

Departamento de Biociências - Universidade Federal de Uberlândia - CP 593 CEP 38400-902 -
Uberlândía. MG. Brasil - fax (034)2182243 - e-mail:delclaro@ufu.br.

Anais de Et%gia, 1:/97, IS:p.24.9-2SJ.
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Os britânicos compreenderam esta importância da História Natural antes e de maneira mais
profunda Q!..Ieoutras nações com tradição em ciências biológicas. como Alemanha e Estados Unidos.
Para americanos e alemães. estudos ecológicos e também etológicos. tiveram suas raízes
fundamentadas mais na fisiologia comparativa do Que em biologia de campo (Mclntosh. 1985). Allen
(1976) discute Q!..Ieesta tradição britânica se expandiu após a Segunda Grande Guerra. devido
principalmente a três atitudes governamentais: a primeira foi a criação de "centros de campo"
residenciais - uma idéia surgida no tempo da evacuação das grandes cidades para o interior; a segunda
foi a série New Natura/ist. combinando conhecimento popular e produção científica. numa linguagem
mais próxima do leigo; a terceira. a criação do "Scott Committee on Land Utilization in Rural Areas"
em I 942. Q!..Iedelegava leis sobre a utilização e o sistema de reservas naturais.

No Brasil. a História Natural foi exercida em seu início principalmente por profissionais liberais
influenciados pelos naturalistas viajantes. Entre as poucas exceções estão E. Goeldi e H. von Inhering.
respectivamente organizadores do Museu do Pará. hoje Museu Emílio Goeldi e do Museu Paulista
(Schartzman. 1979). A dificuldade do desenvolvimento de uma tradição em História Natural no Brasil
no século passado refletiu a falta de tradição científica na península Ibérica. principalmente Portugal. No
final do século. D. Pedra 11.um naturalista amador. incentivou a ciência e a tecnologia no país.
Surgiram. então. algumas de nossas mais antigas instituições (veja Martins e Lopes, 1990; para uma
discussão mais detalhada). Nos anos recentes. as ciências biológicas encontram-se em franco
desenvolvimento no Brasil. mas são poucos os biólogos Que trabalham efetivamente com História
Natural. No entanto. a História Natural tem se mostrado presente no estabelecimento das bases para
respostas de muitos dos estudos em ecologia. zoologia. botânica e etologia desenvolvidos no país.

A História Natural como motivadora de estudos Etológicos: uma proposta.

A utilização da História Natural. especialmente com visitas ao campo. para motivar
principalmente o jovem naturalista. não é uma idéia nova. Em 1826. um zoólogo lamarckista.
especialista em invertebrados marinhos. Robert Edmond Grant, fazia isto com seus alunos em
Edinburgo. dentre eles Charles R. Darwin (veja Desmond e Moere. 1995). No encontro da Sociedade
Brasileira de Etologia (SBEt) em Pirassununga. SP. em 1995. assitindo a uma discussão sobre o ensino
de etologia em diversos níveis no Brasil. pode-se perceber Que poucos dos docentes presentes
manifestaram percepção do potencial da História Natural como ferramenta de construção de
conhecimento.

Na discussão de Pirassununga. evidenciou-se Quea maioria dos cursos e disciplinas de etologia
ministrados no Brasil. apresentam como método principal aulas teórico-expositivas. Em geral os cursos
utilizam mais de um livro texto e diversos artigos científicos. Algumas das experiências relatadas
sugeriam trabalhos práticos durante as disciplinas. Em sua maioria de observação e registro de
comportamento. poucos cursos indo mais longe em análise e interpretação. Há cinco anos tenho
ministrado a Disciplina de Comportamento Animal no Curso de Ciências Biológicas da Universidade
Federal de Uberlândia. a seguir apresentarei para discussão uma proposta Q!..Ietenho aperfeiçoado neste
período. Esta proposta apresenta algumas novidades. interpolações e exclusões. dentro do muito Que
aprendi com a didática e metodologia de ensino de três disciplinas de comportamento animal Q!..Ietive a
oportunidade de cursar durante minha graduação e pós-graduação. Estasdisciplinas foram ministradas
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pelos professores César Ades (USP-SP. 1986). Ivan Sazima (Unicamp. 1989) e Paulo Sérgio Oliveira
(Unicamp. 199 I).

Em primeiro lugar devemos ter em mente. para QUemdirecionamos o curso. QUetipo de alunos
e Qual seu nível. No caso da proposta Que apresento. esta foi elaborada para cursos ministrados a
estudantes de graduação em Ciências Biológicas. Entretanto. todos os cursos estiveram abertos a
participação de alunos de Medicina Veterinária e Psicologia de nossa universidade. Em todas as
oportunidades de intercâmbio entre estes alunos com diferentes concepções de ciência. a experiência
nos mostrou Que houve um ganho real para seu aprendizado. Isto ocorreu principalmente devido a
troca de informações entre áreas afins. na busca para a solução de problemas metodológicos comuns.
Assim sendo. a proposta aoui apresentada. pode ser adeouada a estudantes de diversos cursos e níveis.

O segundo ponto a discutir é a necessidade de um livro texto. A disciplina pode e deve se
utilizar de mais de uma referência. incluindo livros e periódicos. para se manter atualizada. Assim
como. para demonstrar a diversidade de modos como a etologia é apresentada. Não podemos nos
esouecer. Que esta é uma ciência agregadora. com amplo caráter multidisciplinar. de grande interesse
para biólogos. psicólogos e veterinários. principalmente. Porém. tanto alunos de graduação. Quanto de
pós-graduação necessitam de uma referência básica. Que possa ser consultada freouenternente. QUe
apresente o comportamento animal de uma forma ampla e com muitos exemplos esclarecedores. Os
livros textos apresentados nos cursos de graduação e pós são. em geral. utilizados pelos alunos em
seus próprios cursos. em colégios ou universidades. após formados. Há atualmente uma ampla
variedade de autores Quepodem ser utilizados pelos professores de etologia. em meus cursos utilizo o
livro de lohn Alcock. Animal Behavior. An cvolutionsry approach (1989). Trata-se de um livro básico.
cativante. de fácil compreensão e QUeabrange todas as principais linhas do comportamento animal.
Entretanto. este livro não apresenta as ferramentas básicas para estudos de comportamento de forma
direta. Assim. temos por obrigação Que apresentar aos alunos textos clássicos como Altmann (1974).
Fagen (1978). Drummond (1981). O livro de Martin & Bateson (1993) é também muito interessante e
informativo. principalmente no QUe se refere a metodologia e análise. Atualmente. a versão em
português do livro de Krebs & Davies (1987). é uma boa opção.

Após a escolha do livro texto e do material bibliográfico de apoio. temos Queestruturar o curso.
Nesta proposta. o curso é estruturado tendo como base filosófica Quea História Natural. por todos os
motivos já apresentados. é ferramenta indispensável para a motivação e aprendizado do etólogo.
especialmente do etólogo-biólogo. Dividimos a disciplina em Quatro etapas:

I. Introdução e apresentação das "ferramentas" básicasem comportamento animal:
2. Um curso de campo em História Natural:
3. A teoria através de exemplos em ecologia comportamental:
4. Um simpósio com os trabalhos da disciplina.

A primeira parte consiste em uma aula introdutória. onde todas as regras do jogo são
estabelecidas e discutidas em conjunto. Na secuência. apresentamos aos alunos as ferramentas básicas
Que este dispõe para um trabalho em etologia. incluindo: como planejar uma pesoulsa em
comportamento animal: materiais Quepodem ser utilizados e Quando: métodos de observação. registro
e análise: terminologias e nomenclaturas específicas da área: tipos de etogramas: cuidados Que devem
ser tomados e possíveis erros Que podem ocorrer em todas as etapas do processo. ete. No final desta
etapa. os alunos devem apresentar uma proposta de estudo. a nível de iniciação científica. QUe irão
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desenvolver durante o semestre. Pedimos oue deêm preferência a estudos de campo, com animais da
fauna indígena.

Na segunda etapa, partimos para um curso de campo. Em uma estação ecológica, uma reserva
ou paroue nacional. ficamos durante cinco dias desenvolvendo mínl-projetos diários em zoologia,
comportamento animal, botânica ou ecologia. É nesta fase Que iniciamos o resgate da História Natural.
Paraa maioria dos alunos esta é uma primeira experiência de campo, onde eles tem contato direto com
os objetos vistos nas aulas teóricas. É um período de grande experimentação pessoal. onde oferecemos
a oportunidade a nosso alunos de perceberem sua habilidades e limitações. Em todo o curso, mas
principalmente nesta fase, tentamos exercitar com os alunos uma prática de contrução de
conhecimento, reconhecendo este como um processo intelectual onde o trabalho de produção tem sua
base em objetos reais e informações teóricas cue são transmitidas aos alunos, com a finalidade de
permitir Queencontrem suas próprias soluções para os problemas apresentados (veja Matthews, 1994:
para uma melhor compreensão do conceito de construção de conhecimento oue utilizamos).

A fase de contato direto com o campo, aliada ao estudo oue os alunos desenvolvem durante a
disciplina, conduzem o aluno diretamente ao ambiente da História Natural. Esta política da disciplina é
especialmente interessante para nossos alunos de Ciências Biológicas Que, em geral, rapidamente
assimilam a importância do conhecimento básico da biologia de seu objeto de estudo, de sua ecologia e
anatomia, para Que possam responder eficientemente as ouestões propostas. Entretanto, temos
percebido também um exelente aproveitamento destas atividades e, até mesmo, uma reorientação na
carreira de muitos alunos de Medicina Veterinária.

Na terceira etapa, apresentamos todos os principais pontos do livro texto. Discutindo
amplamente metodologias, elaboração de hipóteses e premissas. Procuramos ilustrar ao máximo as
aulas teóricas, com imagens da fauna e nora brasileiras, mantendo assim a motivação e interesse dos
alunos em encontrar as ligações entre a História Natural e aspectos do comportamento de seus objetos
de estudo. Ao final desta etapa, comumente aplicamos uma prova aos alunos. Trata-se de um exercício
discursivo, onde os alunos tem aproximadamente duas semanas para encontrar as soluções dos
problemas propostos. Ao final deste tempo, coordenamos uma discussão onde todos tem a
oportunidade de apresentar a redação de suas repostas.

Na última etapa do curso, um grupo de alunos se encarrega de organizar um simpósio com a
apresentação oral dos trabalhos desenvolvidos durante o período. Trata-se de um evento importante
para a maioria dos alunos por ser um exercício idêntico a apresentação de um estudo em congresso. Os
resultados desta atividade tem sido muito gratificantes, tanto para os alunos Quanto para o professor.
Em /996, mais de dez trabalhos desenvolvidos durante a disciplina foram apresentados no X/V EAE,
sendo Quedois foram premiados em primeiro e segundo lugares na categoria iniciação científica. Neste
ano, serão mais de Quinze os trabalhos desenvolvidos na disciplina e presentes no XV EAE. Muitos
desses estudos tem se transformado em monografias de bacharelado, em publicações e, em alguns
casos, em teses de mestrado. Este resultado positivo, acredito oue se deva principalmente a grande
motivação causada pela experiência de campo. incrementada pelo aumento da intimidade com a
História Natural. Além disso. o incentivo ao desenvolvimento de um projeto próprio do aluno faz com
Que este experimente a responsabilidade de trabalhar suas próprias hipóteses e dê seus primeiros
passos na carreira científica.

Esta proposta, não tem a intenção de ser uma resposta a todos os nossos anseias. como
professores. pela melhoria de nossos cursos de etologia. pelo aumento significativo no interesse dos
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alunos e da oualídade de sua formação. Entretanto, na Universidade Federal de Uberlândia tem sido
aplicada com sucesso, sendo um experimento aberto a discussão.
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ETOLOGIA: CULMINANCIA E SINTESE DO
ENSINO-PESQUISA NO ESTUDO DO

COMPORTAMENTO ANIMAL

No tripé de funções da Universidade, ensino, pesouísa e extensão, durante décadas o ensino
ocupou, sem dúvida, um lugar de destaque, relegando a um segundo plano, e, poroue não dizer,

eclipsando os valores dos outros dois eixos norteadores da vida acadêmica.
Em muitos casos o ensino foi a finalidade última e o único suporte capaz de caracterizar a

universidade como instituição, declarando seu papel e sua importância na sociedade. Desta forma inibiu
por muito tempo a plena manifestação da pesoulsa e da extensão como fontes de vida dessa Instituição
de formação.

Salvo raras excessões, o mérito da pesouisa não era reconhecido, e muito menos patenteado.
A divulgação e publicação dos resultados obtidos estava restrita aos meios de comunicação de pouca
expressão, sem alcance nos círculos científicos de renome e reconhecimento mundial.

Graças ao esforço de pesoulsadores dedicados, de universidades abertas para o futuro e das
sociedades científicas, o labor de investigar conseguiu sobressair e rapidamente foi abrindo veredas e
conoulstando multiplos espaços, chegando à liderança Que lhe cabe, com o crescente avanço da ciência
e da tecnologia. Hoje pode-se dizer Que a pesouísa alcançou seu apogeu, e a busca incessante realça
seu caráter permanente...

Assim mesmo, o ensino caracteriza a função maior da Instituição Universidade, e a grande
preocupação do professor é a de ensinar bem, transmitindo da melhor maneira possível o
conhecimento científico, e com certeza, e bem apoiado pela ideologia da. universidade brasileira,
consegue atingir seus objetivos numa variada gama interdisciplinar.

Etologia: ensino ou pesoulsa?

Pensando em introduzir a Etologia na Universidade de PassoFundo, a primeira opção foi a de
trabalhar com animais silvestres em liberdade, procurando chegar mais perto do seu mundo, na
tentativa de conhecer um pouco o seu comportamento espontâneo e, assim, contribuir para a sua
conservação. Para tal. muito auxiliou o pensamento de Gandhi Quando expressava: "meu país é muito
pobre para prescindir da pesouísa", além da gritante e sempre presente ameaça de extinção das
espécies de nossa fauna.

Pensamos então em buscar uma estratégia de pesoulsa Que pudesse contribuir para a
preservação dos habitats naturais e para a conservação animal. Nada mais próprio então do Queestudar
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o comportamento animal. utilizando os resultados da investigação como base para os programas

conservacionistas. Para responder a essa necessidade, disponibilizarnos uma linha de pesouísa no

Instituto de Ciências Biológicas, Que além de nortear nosso trabalho, estaria abrindo as portas,

introduzindo e firmando a Etologia na Universidade de Passo Fundo: Eco-Etologis aplicada à
conservação.

A Etologia nasce então como pesouisa em 1990, direcionando os estudos de

comportamento animal. Mas, como tudo tende a evoluir, nesses sete anos de trabalho essa ciência

abriu-se em leoue: no ensino formal. como disciplina curricular; na pesouísa, como estudo do

comportamento de animais silvestres em liberdade; e na observação espontânea do comportamento

humano e animal. proposta como atividade durante as Trilhas Ecológicas, organizadas pela Ecuípe do

Museu Augusto Ruschi, do ICB.

A Etologia como ensino formal

Como disciplina curricular a Etologia está sendo oferecida aos acadêmicos do VW nível do

Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, desde agosto de 1995. Tem carater

semestral e vem sofrendo avaliações periódicas, na tentativa de construir um programa interativo e em

movimento, tendo em vista atingir sua finalidade: a aplicacão dos conhecimentos teóricos e práticos de
Etologia à conservâção de animais silvestres em liberdade.

Para tal tem-se procurado abrir aos acadêmicos, através do estudos de temas teóricos e das

aulas práticas realizadas com animais silvestres em condição de cativeiro, a oportunidade de vivenciar

situações de análise comparada do comportamento das espécies em estudo. Dessa forma, pensamos, o

ensino amplia-se e o reouerimento mais importante passa a ser a aprendizagem, esperando-se Q!Je as

experiências trabalhadas em cativeiro possam ser transferi das para a pesouísa do comportamento animal

em liberdade.

O objetivo geral da disciplina requer Que o aluno seja capaz de observar, registrar, ouanüficar.
analisar, interpretar e descrever em forma de etograma o repertório comportarnental de uma espécie

em cativeiro.

É importante lembrar Que o aluno de graduação conhece os aspectos anátomo-Iísíológlcos e

sistemáticos dos diferentes grupos zoológicos, porém o estudo do comportamento exigirá dele muita

paciência e dedicação e um bom número de horas delicadas não só à observação, mas à leitura e à
reflexão, para bem interpretar as condutas registradas.

A. Como a teoria prepara as aulas práticas

Na teoria abordamos temas de Etologia Geral. iniciando com uma introdução, onde se fazem

reflexões sobre o amplo significado dessa ciência, passando-se em seguida para a história da Etologia.

pensada e vivida através dos tempos, oferecendo uma visão geral das perspectivas ecológicas do

comportamento, o sentido da adaptação, da sobrevivência e da herança genética.

Quando já sintonizamos com os alunos o mesmo linguajar etológico, iniciamos com o Q!Je

consideramos fundamental para um estudo sério: a metodologia. Procuramos não abordar diretamente

os métodos e técnicas a serem utilizadas, mas perfazer o caminho dos principais eixos metodológicos

em Etologia, a importância da integração multidisciplinar com a Ecologia, com a Sociobiologia, com a
Psicologia, etc.
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Conduzimos uma forte abordagem diferencial entre os estudos de campo. de cativeiro e de

laboratório. mostrando a importância de cada enfooue, salientando os passos a serem seguidos com

rigor científico e metodológico. ressaltando o cuidado com os procedimentos gerais. as amostras. o

esboço preliminar da investigação. entre outros. Proporcionamos o conhecimento dos instrumentos de

observação e análise. diferenciando a observação direta e indireta e as técnicas de reconhecimento

individual.

Nesse momento. introduzimos o estudo dos métodos de observação e registro de dados

acompanhado dos diferentes instrumentos e do necessário suporte técnico. O ponto seguinte é a

discussão sobre a análise estatística dos dados e a interpretação dos resultados obtidos. Utiliza-se

apenas a estatística descritiva. abordando-se porém a possibilidade de aplicação dos testes para métricos

e não-pararnétricos no estudo do comportamento animal.

Alternadas com as aulas práticas. desdobramos a teoria em temas de Etologia Especial: I.

Estrutura e comportamento social. 2. Ecologia e comportamento: seleção e uso do habitat e tópicos

sobre alimentação. 3. Comportamento reprodutivo: territorialidade. comportamento agonístico.

sistemas de acasalarnento. comportamento parental e sistema de cria cooperativa.

B. Como as aulas práticas sintetizam as abordagens teóricas

Os estudos práticos realizam-se no Zoológico da Universidade de Passo Fundo. RS (52-23'N.

28-15'5). com 5.86 ha. de área. A proposta é de nunca estudar um animal isolado. pois para construir

o etograma. descrevendo as condutas observadas e agrupando-as em grandes categorias. é necessário

levar em consideração as interações entre os membros de um mesmo grupo específico.

Muito importante é a condução prévia do estudante ao estudo prático. Lançamos mão de dois

estratagemas: I. Análise e estudo em grupo de um etograma completo; observação em grupo do

animal cujo etograma foi analisado. Os alunos fazem então ensaios de registro e reconhecimento de

categorias comportamentais e das condutas agrupadas nas categorias reconhecidas. 2. Mediante uma

lista prévia dos animais a serem estudados. cada grupo de 4 alunos elege uma espécie para estudar. e

realiza sessões de observação livre dos animais Q!.Jeescolheu. aplicando o método Ad Iibitum, Que

permite considerar todas as condutas Que aparecem sem preocupação com registros. Nosso objetivo é

Q!.Je os alunos possam familiarizar-se com a espécie. distinguindo as grandes categorias

comportamentais Q!.Jeaparecem durante esse tempo de observação preliminar. o Que permitirá aos 4

componentes do grupo identificar os mesmos atos e fazer referências mais exatas em seus encontros de

avaliação. 3. Momento de realizar a primeira avaliação escrita: o Que se pretende é fazer com Que os

alunos captem o Que já conseguiram incorporar como conhecimento teórico-prático e metodológíco. o

Que facilitará grandemente a seoüência do estudo comportamental no zoológico.

Em cada aula trabalhamos com ouatro grupos de alunos: dois pela manhã e outros dois à
tarde. cada grupo perfazendo um total de 1 hora e 30 minutos de observação diária semanal. dividida

em 8 sessões de observação com duração de 10 minutos. mantendo intervalo de 1 minuto entre elas.

Para tal. o aluno utiliza um gravador. um cronômetro e um caderno de anotações. Os métodos

etológicos selecionados são: a) Ad libitum. no estudo prévio e no início de cada aula. antes de começar

os registros da primeira sessão; b) Animal focal. durante toda a observação. aplicado. igualmente. a

cada um dos animais observadose. c) Scan ou varredura. Que se faz durante o intervalo. mas não entra

nas análises estatísticas. Pretende-se numa varredura tomar conhecimento do comportamento do grupo

num instante determinado. ou seja. o Que faz cada indivíduo.
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Ao final do dia cada estudante analisa seu trabalho e lança o somatório dos dados obtidos nas

8 sessões de estudo numa planilha com os seguintes registros:

CATEGORIAS CONDUTAS FREQÜÊNCIA DURAÇÃO

Concluido o semestre, cada aluno acumulou seus dados em 10 fichas, Que somados resultarão

uma única matriz. Cada grupo de 4 alunos, oue observou o mesmo animal faz a somatória definitiva de

seus dados, oue serão lançados numa matriz de cálculos para serem analisados estatisticamente.

Os resultados esperados são relativos a porcentagens, duração media (por minuto), e taxa

media de execução, por minuto ou por hora, do total obtido, e por categoria, separadamente, sendo

oue todos os dados analisados prestam-se à expressão gráfica, o Que facilita a interpretação e a

discussão final.

Para Que os animais possam ser observados durante o dia inteiro, perfazendo os horários

desde Que iniciam sua atividade pela manhã, até Que se recolhem para dormir, à tardinha. os alunos

utilizam o sistema de rodízio nas observações, o oue permite acompanhar o ritmo de atividade diária de

cada grupo em estudo.

Ao término do Programa os alunos são avaliados através de duas provas escritas, do

desempenho individual na execução dos trabalhos práticos, de um seminário e de uma monografia

sobre a espécie estudada, constando no texto a descrição e a análise do etograma elaborado por cada

grupo.

Na condução das aulas práticas delineou-se o perfil da disciplina, deixando aparecer a

culminância dos dois eixos, cnsino-pcsoutss, numa síntese complementar, em Que a pesouísa atualiza o

ensino, tomando-se imprescindível e indissociável. O mérito da Etologia como disciplina está em oue,

como parte de um currículo obedece às regras programáticas, permitindo porém ao estudante, realizar

uma pesouísa sem intenção explícita de apresentar uma proposta prévia, em forma de projeto.

Até o momento, foram treinados 82 universitários, Que elaboraram o etograma das seguintes

espécies: aves: Miyopsitts monachus (n = 7), Amazona aestiva (n = 5), Ara ararauna (n = 5). Pionus
maximi/iani (n = 3). Penelope obscura (n = 7); mamíferos: Nasua nasua (n = 2), Tysssu tsjscu (n

= 2). Ca/ictis cuj» (n = 2) e Coendou villosus (n = 2). Dentre os primatas o estudo foi realizado com

25 exemplares de Cebus apel/a.
Outros cinco trabalhos estão em fase de execução. 18 alunos registram dados sobre aves,

exemplares de Columbidae (n = 8) e Çyanocorax duysopus (n = 6), para fins de construção do

etograma; e sobre mamíferos carnívoros: Pseuda/opex gymnocercus e Cerdocyon thous (n = 12). Com

objetivo de verificar o aparecimento de comportamentos estereotipados em cativeiro continuam os

estudos com Cebus (n = 12).

A Etología como pesouísa científica

Diferenciando-se da disciplina, os projetos de pesouisa em Etologia deixam claro Que

determinados limites desaparecem, como o tempo e a modalidade de trabalho, a situação de Quem
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pescuisa e de Quem é estudado. Para os estudantes é um momento de opção livre e pessoal. QUe para
muitos poderá transformar-se no ponto chave de sua vida como biólogo.

A linha de pescuísa é claramente norteadora do trabalho de forma integral. catalizando todas
as intenções. as predições e os resultados. a curto. médio e longo prazo.

Nos projetos de investigação com animais silvestres em liberdade. cujo objetivo é estudar seu
comportamento. a intenção é explícita e o aluno Que se apresenta para fazer parte de um grupo de
pesouísa será iniciado de forma diferente. e terá mais tempo para assimilar as estratégias metodológicas
inerentes a cada atividade proposta. O suporte teórico aparece mesclado ao trabalho de campo em
todos os momentos. como auxiliar direto na compreensão do comportamento espontâneo dos animais
observados. O ensino está presente. portanto. pois é preciso aprender com alguém Que ensine como
"fazer" Etologia no campo. muitas vezes com espécies ameaçadas. onde a responsabilidade pressiona.
para QUe o conhecimento acelere o processo interpretativo. É então Quando se atinge a culminância
consoante entre enstno-pesouiss e se faz a síntese. em busca dos objetivos e metas propostos.

Prevalece o rigor científico e para a análise dos resultados dos comportamentos observados.
utiliza-se uma estatística mais apurada e relevante. em termos de afirmar se determinadas condutas são
de fato significativas. e ouals delas podem ser enunciadas como importantes para a conservação da
espécie em estudo.

A opção feita por pescuísar o comportamento animal demonstra Que a Etologia é vocação; não
sinônimo de "ganha pão". mas de realização pessoal.

A Etologia como observação espontânea

Para realizar a "arte de observar" consideramos Que o fator mais importante é a
espontaneidade. deixando QUe as maravilhas do objeto observado penetrem em nosso interior. Isso só
se consegue se o ambiente for propício e se estivermos em estado absoluto de paz. ausente de todo o
tipo de pressão.

Devido à importância de se fazer Etologia dessa forma pensamos numa proposta ao Grupo de
Trabalho do Museu Augusto Ruschi, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo
Fundo. QUe vem desenvolvendo. com muito sucesso e de forma marcante as chamadas Trilhas
Ecológicas. e achamos Que nada seria mais oportuno do Que despertar nas pessoas esse desejo de
buscar os comportamentos mais inusitados e espontâneos dos animais na natureza. convivendo em
harmonia no seu próprio habitat.

Perspectivas

Após essa primeira fase de estudos e tomando como base os etogramas realizados das
espécies em cativeiro no zoológico. a disciplina passará a estudar temas bem definidos e de curta
duração. procurando atingir maior profundidade no conhecimento dos animais Que se encontram
privados de seu habitat natural. estendendo a proposta para algumas espécies em liberdade.

No momento a Etologia como disciplina consta também do currículo do curso de Veterinária.
cujo enfocue ainda não definido poderá estar voltado para a pecuária (Etologia Aplicada). para os
animais domésticos ou para os animais silvestres.
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Além do projeto Charão e do projeto Rhea. Que se dedicam a pesouisa r o comportamento de

espécies em liberdade visando a conservação. foi criada a Eouípe de Primatas (EPRIM). Que se propõe a

estudar em cativeiro e em campo grupos de Cebidae (Cebus e A/ouatta) e Ca//itrichidae. Que possuem
populações residentes no Rio Grande do Sul.

Está sendo pensada a criação de um Grupo lntcrdlsciptinsr de Pesooiss em Etologi» Humana.
com perspectivas promissoras e com características e possibilidades de abrangência e integração.
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MESTRADO COMPORTAMENTO E ECOLOGIA
ANIMAL: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Maria Nei da Silva'
Instituto de Ciências Biológicas - Universidade Federal de Juiz de Fora

Osonho de um curso de mestrado em Comportamento e Ecologia Animal nasceu da necessidade
do Departamento de Zoologia/UFIF de consolidar sua vocação de pesouísae ensino em uma área

de atuação comum a todos os seus professores. A partir de 1981, este Departamento passou a
ministrar "Comportamento Animal", como disciplina opcional para Licenciatura e Bacharelado do Curso
de Graduação em Ciências Biológicas e, em 1985/86, fêz sua primeira experiência no ensino da
Etologia a nível de Pós-Graduação, Quando ministrou um Curso de Especialização em Comportamento
Animal. A partir dessa última data, o Departamento se voltou para a Qualificação e titulação de seus
membros, visando estruturar um curso de mestrado, oue a partir de 1994, com a aprovação da
CAPES, passou efetivamente a funcionar com o nome de Curso de Mestrado em Ciências Biológicas -
Área de Concentração em Comportamento e Ecologia Animal. Atualmente, o Curso contabiliza 03
(três) dissertações já defendidas e outras 20 (vinte) em andamento, em 06 (seis) linhas de pesouisa :
Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, Comportamento e Ecologia de Zooparasltos,
Comportamento e Genética, Comunidades Ictíacas de Água Doce, Desenvolvimento Pré e Pós-
Embrionário de Mamíferos e Fisiologia do Comportamento. As 04 (ouatro) primeiras linhas de pesouisa
estão voltadas principalmente para as ouestões funcionais do comportamento e as duas últimas, para as
Questões causais. Entretanto, todas as linhas se movimentam livremente entre função e causa e, até
arriscam incursões curtas às ouestôes do desenvolvimento. O importante é pesouisar. explicar,
aprender, nem Queseja um pouco, a respeito dos mecanismoscomportamentais.

Além do desejo de consolidar suas propostas de pesouísa. o Departamento também esperava
poder assumir o ensino do Comportamento Animal. em pelo menos duas de suas abordagens atuais:
Etologia e Ecologia Comportamental. Mas, a experiência dos 02 (dois) primeiros anos de
funcionamento do Mestrado está fazendo com oue o Curso, sem abandonar a segunda abordagem, se
volte basicamente para o ensino da primeira. Este novo direcionamento está sendo guiado pela atual
formação do corpo docente e discente, e pelas dificuldades inerentes ao ensino do Comportamento
Animal. Nossos professores orientadores, assim como nossos alunos. são biólogos. médicos.
veterinários ou zootecnistas, com formação básica zoológica ou biológica geral, mas Que. por motivos
diversos. direcionaram suas pesquisas para a elucídação de problemas do comportamento animal.
Curiosamente. muitos desses projetos de pesouisa não eram enouadrados, pela comunidade
acadêmico-científica. na área de Comportamento Animal e sim, em outras áreas do conhecimento
biológico. Na maioria das vêzes. o problema de classificação errônea não estava no projeto e. sim na

Coordenadora e professora do Curso de Mestrado em Ciências Biológicas. Área de Concentração em em
Comportamento e Ecologia Animal. Instituto de Ciências Biológicas. da Universidade Federal de Juiz de
Fora. Campus Universitário.36036-330 Juiz de Fora. MG. E-Mail: pgcb@icb.ufJf.br
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falta de conhecimento da comunidade do Que é o estudo do Comportamento Animal. especialmente do

Q!Jeé Etologia.

A leitura pouco criteriosamente da discussão do trabalho de RAPOSO-FILHO: CALLONI &
DELFINO (1994). a respeito da estrutura e ultraestrutura das glândulas dos VI e VII esternitos gastrais

de fêmeas da vespa social Mischocyttsrus atramentarius. o coloca na área de Histologia. Na realidade.

os autores demonstram Que a função. Questionada por SILVA (1981). do comportamento de esfregar o

gáster na parte superior do favo e no pedúnculo do ninho. é a de passar. nestas estruturas. secreções

das VI e VII glândulas esternais. Que em outras espécies são comprovadamente repelentes de formigas

(JEANNE. 1970: TU RILLAZZI & UGOLlNI. 1979: POST et el. 1984: KOJIMA. 1983: 1992:

MARTIN. 1992: DUARTE: RAPOSO-FILHO & SILVA. comunicação pessoal.). Dessa forma. fica claro

Que os autores buscaram na causação a resposta para uma Questão funcional do comportamento. Este e

outros fatos semelhantes mostram o esouecimento de Que TINBERGEN (1963) identificou 04 (Quatro)

tipos de perguntas Que poderiam ser feitas sobre o comportamento: "ouais são os seus mecanismos

causais? Como ele se desenvolve? Qual é o seu valor de sobrevivência? Como ele evoluiu?"

(GOODENOUGH: MCGUIRE & WALLACE. 1993). Nenhuma destas perguntas é melhor do Que as

outras e sim. complementares e abrem um leoue imenso de abordagens e técnicas no estudo do

comportamento.

Mas. será Q!Je a comunidade em geral tem conhecimento dos rumos Q!Je a Etologia tomou nas

três últimas décadas? Parece Q!Je não. Na maioria dos casos. ela só conhece alguns resultados

"curiosos" de uns poucos aspectos do" comportamento dos animais" e nem sabe o Que significa a

palavra Etologia. E as pessoas Que iniciam. na Graduação. seus estudos nessa área do conhecimento

são oriundas dessa comunidade. Naturalmente. elas esperam um Curso não muito árduo e muito

divertido. Nesse ponto começam as dificuldades no ensino da Etologia. pelo menos. nas Universidades

Brasileiras.

São poucas as Instituições de Ensino Superior no Brasil Que oferecem disciplina(s) de

Comportamento Animal e. Quando o fazem a(s) coloca(m) como opcional(is) ou na modalidade

Bacharelado da Graduação. o Que resulta em um reduzido número de alunos Que. de modo geral. não

pretendem trabalhar em Cursos de Primeiro e Segundo Graus. Com isso. a comunidade continua

carente de conhecimentos etológicos e o círculo se fecha. Uma outra conseoüência grave dessa falta de

conhecimentos está nos alunos de Mestrado. Que desenvolvem Dissertações em Comportamento

Animal sem terem tido uma formação básica no assunto. Estes novos pesouísadores raramente dão uma

abordagem comportamental aos seus estudos e os direcionam para outras áreas biológicas. nas ouaís
tiveram uma formação anterior. Assim. a Etologia não só perde pescuísadores. como também

professores universitários. A solução para esse tipo de dificuldade é óbvia: à semelhança dos Cursos de

Psicologia. todos os de Graduação (e muitos de Pós-Graduação) em Ciências Biológicas deveriam ter.

pelo menos. uma disciplina obrigatória em Comportamento Animal. especialmente na modalidade

Licenciatura.

Mas. no Brasil. existem Cursos de Pós-Graduação. voltados exclusivamente para o estudo do

Comportamento Animal. com denominações tão diversas como Psicobiologia. Psicologia Animal.

Ciências Biológicas - Comportamento e Ecologia Animal e outras. Que refletem enfooues diferentes de

um mesmo tema. Tema. este. Que deveria obrigatoriamente ter bases etológícas sólidas. Na

Universidade Federal de Juiz de Fora. a experiência nesse tipo de Curso mostrou Que as dificuldades

maiores na elaboração e desenvolvimento dos trabalhos de pesouisa estavam centradas em conceitos
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etológicos básicos. Surpreendentemente, os alunos sugeriam projetos sobre comportamento

reprodutivo, alimentar, predatorial e outros, Q!.Ie poderiam ser programas de pesouisa para diversas

eouípes trabalharem durante décadas. Além disso ocorreu o inevitável: as dificuldades relacionadas aos

limites, muitas vêzes tênues, entre padrão fixo de ação e aprendizado, e à compreensão de Q!.Ie os

comportamentos inatos não são exclusivamente programados pelos genes (HAILMAN, 1967; 1969) e

Q!.Ie os aprendidos não são inteiramente moldados pelo ambiente (BRELAND & BRELAND, 1961). A

solução foi modificar o conteúdo programático de duas das disciplinas obrigatórias do Mestrado e, em

uma delas, ministrar aulas de Etologia nas ouaís, após a fundamentação teórica, os temas abordados

são visualizados em filmes de videocassete e exaustivamente discutidos e, na outra disciplina, incluir

trabalhos individuais de pesoulsa etológica como reouislto único para a obtenção do conceito final de

aprovação. O uso de filmes de videocassete, em sala de aula e nos trabalhos no campo, são

fundamentais nos estudos e pesoulsas etológicas. Até agora, estes filmes têm se mostrado excelentes

meios didáticos, Quando acompanhados de discussões e exercícios sobre os padrões comportamentais

neles exibidos. Na pesouisa. não só os filmes, como também as fotografias são indispensáveis para uma

análise mais apurada do Que foi observado e anotado nos protocolos de pescuisa. Mas, não foi só isso

Que foi modificado no Mestrado. Aos poucos, estamos informatizando o Curso: computadores são

ferramentas indispensáveis para levantamentos bibliográficos, análise de dados e redação final de

trabalhos. Em alguns casos, como o da linha de pesouisa em Fisiologia Comportamental, os "sofwares"
passam a ser os simuladores de rêdes neuronais Q!.Ie estão sendo estudadas. O Mestrado em Ciências

Biológicas - Comportamento e Ecologia Animal está se trabalhando para formar profissionais de alto

nível. Que contribuam efetivamente para o desenvolvimento da Etologia.

As soluções propostas, com o intuito de minizarem as dificuldades do ensino da Etologia no

Brasil. parecem viáveis a médio e longo prazo. Mas, mesmo assim, as dificuldades com a comunidade

em geral. alunos iniciantes, "novos pesoulsadores" e rnestrandos de Cursos Que oferecem disciplina de

Etologia continuariam, pois nas três últimas décadas o estudo do Comportamento Animal ganhou duas

novas grandes abordagens, Ecologia Comportamental e Sociobiologia, Que junto à Neurofisiologia,

estrangulariam a Psicologia Comparada e a Etologia (WILSON, 1975). Mas, a última além de não sofrer

o estrangulmemto previsto, ultrapassou os limites acordados com a primeira, originou enfooues tão

específicas como os da Genética Comportarnental e da Neurobiologia e, ainda, passou a utilizar

técnicas de outras áreas do conhecimentos e de outras abordagens comportamentais

(GOODENOUGH; MCGUIRE & WALLACE, 1993).
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UMA ABORDAGEM CONCEITUAL AO ENSINO
DO COMPORTAMENTO ANIMAL

César Ades
Instituto de Psicologia (USP)

Lorenz insistia muito em colocar a observação sem pressupostos na base do estudo do

comportamento animal. Ao etólogo competia armar-se de paciência e de gosto pelo animal ("nem

um monge tibetano". escreve ele "poderia permanecer parado em frente a um aouário ou junto a um

lago com patos .... pelo tempo suficiente para acumular a base de dados para o aparato da percepção".

1981/1995. p. 72) e observar até Q!.Ie uma espécie de reestruturação perceptual organizasse o

material todo e lhe fornecesse um novo sentido. Lorenz relatou como. uma vez. subitamente. depois de

longa experiência. deu-se conta de um padrão peculiar de movimento exibido por um pato

Oueroucduls oueroueduls (passar o bico pelas penas da parte interna da asa erguida. produzindo um

som parecido ao de "um menininho com um ramo passando pelas barras de uma cerca". p. 72).

descobrindo em seguida Que este era. na verdade. comum a todo um conjunto de espécies de patos e

Que teria possivelmente um valor taxonômico. A ênfase na observação deu origem à idéia Que o

trabalho etológico começa com uma descrição ampla e minuciosa. isenta da seletividade Q!.Iemarca. por

exemplo. trabalhos experimentais em Q!.Ieo contexto e as respostas a serem registradas são decididos a

partir de um interesse teórico prévio.

No Q!.Ietraz de abertura em relação a novos fenômenos e princípios comportamentais e de respeito

pela variabilidade biológica. esta postura é muito positiva. Como bons naturalistas. devemos deixar a

natureza falar e prestar muita atenção ao Que ela diz. Contesto contudo Q!.Ieseja possível ou necessário

despir-se de pressupostos se. por pressupostos. entendermos as expectativas teóricas Q!.Ie criamos a

respeito da natureza. Eles são simplesmente inevitáveis: o jogo da observação se torna estimulante

justamente poroue. ao olhar. eu comparo o Que eu vejo com instâncias prévias e remeto a observação

imediata e particular às generalizações já constituídas. A observação do comportamento embasa-se em

conceitos e concepções e é do confronto entre o Que sei. ou acho saber. e o .contato com fatos novos ou

discrepantes. Q!.Ieo saber se constrói. Gosto do artigo do zoólogo Thomas Eisner em Que defende a ida

com estudantes ao campo (no presente workshop. é esta também a mensagem de Kleber Dei-Claro).

Neste artigo. chamado bem significativamente For love of nsture, Eisner relata uma série de achados.

todos eles fundamentados em conhecimento prévio. Um afídeo. todo branco de cera. Q!.IeEisner viu correr
entre outros afídeos. suscitou-lhe uma dúvida imediata. afídeos não correm. Foi assim Que descobriu a

fantástica larva de um crisopídeo Que. cobrindo-se da cera obtidas em pulgões de verdade. se disfarça e

consegue levar adiante sua atividade de predação. sem ser incomodado pelas formigas:

Nos cursos introdutórios de etologia. em nível de pós-graduação. Q!.Ie eu ministro I. tento fazer

com Que os alunos. através de leituras. exercícios. excursões e muita discussão em aula. adouirarn. além

Ministrei um de meus primeiros mini-cursos em etologia juntamente com Fernando Leite Ribeiro. na 27a
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de 1975. em Belo Horizonte. A
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de conhecimentos acerca de animais ou de comportamentos particulares (a natureza é infinitamente

rica em casos, há muito o Que acrescentar, hoje, aos exemplos clássicos dos esgana-gatas e das

gaivotas) um treino de definição e uso dos conceitos etológicos básicos e uma consciência dos

problemas Que preocupam hoje os pescuisadores em comportamento animal.

A audiência dos cursos é sempre mista, com alunos provenientes da psicologia e outros de áreas

biológicas. Os interesses e o background são diferentes, é preciso reforçar um pouco mais as Questões

de evolução e ecologia para os psicólogos, um pouco mais as análises de processos comportamentais

para os biólogos: mas a heterogeneidade tem suas vantagens: cria uma polarização de conhecimentos e

de atitudes Que estimula a discussão (às vezes, acalorada) e incentiva a descoberta de pontes entre

abordagens. Nunca tive turmas em Que eu sentisse, da parte dos psicólogos, falta de interesse em

relação aos aspectos ecológicos e funcionais ou, da parte dos biólogos, indiferença em relação à

desmontagem causal típica da abordagem psicológica. Isso me reforça na idéia de existe continuidade

entre os campos e necessidade de transposição.

Os temas abordados e as ênfases variam de um ano para outro, mas, como disse Alcock (1993)

a respeito das edições sucessivas de seu manual, vejo, em retrospecto. ter tentado transmitir a mesma

mensagem, Que é psicoetológica. Parto de dois eixos principais, Q!Je têm a ver com as perguntas

clássicas de Tinbergen (1963): de um lado, o eixo dos processos comportamentais básicos, ou seja, a

dimensão causal/ontogenética: de outro, o eixo dos sistemas funcionais de comportamento, ou seja, a

dimensão funcional/evolutiva. No primeiro caso, fala-se em comportamento motor, em percepção, em

aprendizagem, ete., no segundo caso, em comportamento reprodutivo, em cuidado à prole, em

forrageamento, ete. Os objetos são os mesmos (a Mata Atlântica é a mesma assim como os mesmos

são os muriouis e macacos pregos e bugios Q!Je nela se deslocam e vivem) mas o pensamento teórico

diverge, assim como os recortes empíricos. É importante Que o aluno de etología perceba Que os

dados do comportamento animal podem ser abordados de acordo com duas epistemologias iniciais,

úma ligada à compreensão de como se instalam (ou até Que ponto pré-existem) no indivíduo, no

contato com o ambiente, certas formas de comportamento ou cognição, a outra ligada à origem

evolutiva dos desempenhos e, principalmente, ao seu valor funcional, num determinado contexto

natural. Um dos desenvolvimentos mais excitantes da etologia tem sido o reconhecimento, cada vez

maior, de Que estas duas epistemologias são como verso e reverso: toma-se os processos causais

como produtos de seleção e como traços adaptatívos: pergunta-se a respeito dos mecanismos

"proximais" através dos ouais são cumpridas as funções das ouais dependem a sobrevivência e a

reprodução dos organismos. O curso prentende desenvolver um síntese, mostrar aos alunos Que o

problema específico em Que estão interessados pode ser encarado de ambas as perspectivas, sem

confusão entre análises.

Costumo começar o curso com uma aula sobre a história e as perspectivas do estudo do
comportamento anima! É instrutivo remontar aos pioneiros e notar o Quanto as Questões e a maneira

como as colocamos decorrem de formulações mais antigas. As pessoas raramente se dão conta de Q!Je

as novidades da área são re-colocações. Problemas ganham e perdem relevância: vejam o Quanto

flutuou a importância atribuída à Questão da consciência animal flutuou, de Romanes (1882) e Morgan

(1894/1909) até Griffin (1984). Tenho usado o capítulo sobre instinto de A origem das espécies
(Darwin, 1859/1988) pelos insights Q!Je traz e pela incrível atualidade. A verificação de Que problemas

disciplina de pós-graduação Elo/agia começou a ser ministrada, no Instituto de Psicologia da USP, em
1983. De 1995 data a disciplina de graduação Comportamento Anima!
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recorrem é apenas parte da história. Ela põe em perspectiva a outra parte. oua] seja, a análise das

transformações conceituais marcadas pelas ouais passou a área. Falava-se, no final do século e ainda

sob a influência de uma determinada maneira de interpretar a continuidade entre os animais e o ser

humano. nos "poderes mentais" dos animais para a etologia clássica objetivista e para o behaviorismo. o

advento da ecologia comportamental e da sacio biologia.

Também toco um pouco na história da etologia no Brasil. bem mais recente e. por isso mesmo,

toda virada para o futuro. É realmente espetacular o um aumento do interesse e das pesouisas em

comportamento animal. nos últimos anos. Os pioneiros muitas vezes trabalharam com ínvertebrados'.
estamos numa era em Que predominam estudos de primatas e mamíferos. Este desenvolvimento não foi

acompanhado. contudo, por um aumento correspondente na Quantidade de programas de pós-

graduação Que oferecem opções etológicas. Os encontros e a Sociedade Brasileira de Etologia são

instrumentos para fomentar uma instalação mais eficaz desta área de pesouísa entre nós.

Optei por abordar, depois de uma introdução Q!.Iesitua as perspectivas, os processos básicos na

primeira metade do curso e, na segunda metade, os sistemas funcionais. Esta é uma ordem

conveniente: depois de uma introdução geral. os alunos transferem bem o conhecimento acerca dos

processos básicos para um estudo ecologicamente situado; uma das perspectivas se funde

naturalmente na outra. Ela é a Que segue Alcock (1993) e também a Que adotou o colega espanhol

)uan Carranza (1994) no manual de etologia Q!.Ie organizou. Outros esouernas também são viáveis

como, por exemplo, invertendo a ordem, abordar primeiro os comportamentos "ecologicamente

relevantes" e seus determinantes funcionais, e depois a análise dos processos de causação imediata

(McFarland, 1985). Também poderia ser adotada uma abordagem em paralelo. Mais do Que a ordem

de apresentação. importa a integração Que for dada ao tratatamento dos assuntos.

Um roteiro típico da primeira parte do curso inclui as seguintes unidades: Instinto (uma discussão

do genético e do ambiental como determinantes do comportamento); O fixo e o flexível nos
comportamentos típicos da espécie (uma retomada dos conceitos básicos de padrão-fixo de ação e de

comportamentos orientados, passando pelos feitos migratórios e chegando aos organismos virtuais,

modelos eletrônicos e robôs); Umwelt: estímulos-signos e seletividade pcrceptuei Aprendizagem e
memória numa perspectiva naturalística(uma exploração no domínio da plasticidade do comportamento e

de sua inserção ecológica, perspectivas recentes sobre os "constraints on learning" e sobre cognição); Por
uma abordagem ecológica à motivação (usando o comportamento de coleta de alimento ou

forrageamento como foco, trata-se de mostrar como as flutuações motivacionais têm a ver com a estrutura

temporal e espacial dos recursos externos e propor uma revisão do modelo homeostático clássico). Em

próximas edições do curso, penso em dar à ontogênese do comportamento um destaoue maior.

A segunda parte se inicia com uma retomada do conceito de função, já abordado, a cada passo,

Quando da discussão dos processos básicos. O título da unidade (O macaco e o figo: o contexto
ecológico e a função edsptstlvz) se inspira no de um artigo de Altmann em Que é imaginado um diálogo

"socrático" a respeito da intricada relação de custos e benefícios entre a árvore e o primata. Vêm, em

seguida. as unidades: Comunicação: do sinal ao símbolo: Estratégias reprodutivas: Cooperação e
cuidados: Dinâmica dos relacionamentos, todas elas centradas no comportamento social e numa análise

funcional/ecológica.
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As condições ambientais eram às vezes bastante diferentes: Domingos Valente, para seus estudos do efeito
social no consumo de oxigênio em crustáceos decápodos, feitos nos idos de 1943, ia coletar suas amostras
no rio Tietê. nos arredores de São Paulo. Vai demorar para Que novamente apareçam por lá os crustáceos!



CésarAdes

o curso comporta ainda uma unidade sobre as técnicas de observação (O prazer de C~)(Tji:C
Que eu normalmente insiro no começo. preparando a parte prática. e pode ser encerrado com

da Questão intrigante da consciência animal (Uma Questão de consciência). Embora o foco esten _
no comportamento dos animais encuanto animais (isto é: não-humanos). estão presentes. a cada _

leituras e referências ao homem. O homem é um referencial natural para nós. seres hu

exercício consiste em ver até Que ponto lhe serve uma interpretação biológica e também em Q!.Ie

podem representar novidade os modos como outros animais realizam as tarefas básicas

sobrevivência.

Embora concorde com a opinião de Kleber Dei-Claro sobre o livro de Alcock ("um livro

cativante. de fácil compreensão e Que abrange todas as principais linhas do comportamento anim

embora eu-mesmo utilize alguns dos capítulos deste livro:'. prefiro construir as unidades a pa

textos Q!.Ie eu escolho e oue variam de uma ministração do curso a outra. Em geral. cada unidade

leituras se compõe de um texto geral e de textos mais específicos. oue podem ser artigos recen es

área. Cada conjunto de leituras vem acompanhado de um texto introdutório - em Q\.le tento sinte . -

eliciar dúvidas - e de um rol de perguntas sobre cada texto.

Aí entra a parte socrática do curso. sob a forma de um "diálogo escrito". Acredito oue somerze
dominamos conceitos ou teorias se os usarmos corrioueiramente. em nossas argumentações. inserin

os em nossas idéias. criticando-os. propondo alternativas possíveis. O conhecimento decorre do uso

idéias como ferramentas oue dêem sentido a um conjunto grande e complexo de informações. En -

peço aos alunos cue respondam a algumas das perguntas propostas para cada texto. ou Que colooue
suas próprias perguntas. e isso. de preferência antes da aula em Que serão debatidos os temas

correspondentes". As respostas são lidas e comentadas à margem (ou num arouívo de dlsouete. o

diálogo torna-se. além de socrático. in(ormático). Perguntas típicas (extraídas da unidade sobre

comunicação) são: "ouando um pássaro exibe a falsa 'asa ouebrada' a uma raposa. pode-se dizer Que

esteja se cpmunicando com ela? ". "chamados de 'leopardo'. de 'águia' e de 'cobra' em Cercopithccus
sethiops. em oue medida se poderia interpretá-Ias como referenciais. isto é. como designando um

objeto externo ao emissor e ao receptor. à maneira das palavras humanas ?". "Discuta esta idéia de

Savage-Rumbaugh: 'a concepção mais parsimoniosa a respeito das diferenças entre os hominóides

(ape5) e o homem consiste em atribuí-Ia mais a diferenças na capacidade de processamento da

informação. na memória e no controle voluntário dos mecanismos vocais do Que à falta de uma

estrutura linguística inata'"
Ler e comentar o material escrito dos alunos tem sido uma tarefa gratificante. apesar do tempo

Que consome (não é pouco). O cerne é a experiência e as idéias individuais dos alunos. Stephen Gould

se referiu uma vez. numa de suas crônicas. ao frêmito oue sentiu por achar oue tinha encontrado uma

4

Tenho usado capítulos do manual de Alcock. desde sua primeira edição. A cada nova edição. descubro Que
os exemplos Que ele escolhe são as pesouísas recentes Quemais me impressionaram e Que eu também usaria
para ilustrar aulas. Seria interessante convidar Alcock para um de nossos próximos encontros de etologia:
gerações de alunos lhe devem os primeiros passos em etologla !

Nem sempre é possível implementar a regra do "antes". os comentários escritos dos alunos podem vir
depois da aula. Não creio Que isto afete demais os benefícios da tarefa.

"The most psrsimonious víew of the langage competency gap between ape and man is that it results from
ditlcrcnces in ínformatíon-pracessíng cspscity. memOly. and voluntary contrai over the vocal mechanísm
rather than from a lack o!innate línguístíc structure' (Savage-Rumbaugh, 1990).
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Uma abordagem conceitual ao ensino do comportamento animal

falha no pensamento de Darwin. Não é preciso ser Gould para se arriscar a expressar uma opInlao ou

até uma crítica a respeito de uma idéia de um dos grandes cientistas: esta é uma forma criativa de

assimilar a mensagem.

Dei mais ênfase, nesta apresentação, ao aspecto conceítua/ do ensino de etologia, mas,

evidentemente, os conceitos reouerern um contato com o dado comportamental. Os alunos de meu

curso escolhem um tema de pesouísa. muitas vezes tirado de seu próprio trabalho de mestrado ou

doutorado, e o realizam ao longo do semestre. Na última versão do curso, inspirando-me na prática há

muitos anos adotada na disciplina de graduação em psicologia experimental, rnarcuei uma sessão de

postas, no final do curso de etologia. Foi logo depois de uma excursão ao Paroue da Serra da Canastra

onde, com parte da turma, tínhamos ido ver tamanduás". Foi muito animada e, a meu ver, produtiva, a

exposição dos trabalhos, com o sabor e os resultados de uma sessão típica de posters em congressos

científicos. Uma excursão à Serra do [api para ver aranhas também foi uma oportunidade animada de

perguntar as coisas à própria natureza.
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Deste passeio. guardo a lembrança de uma fratura do pé escuerdo, em plena corrida atrás de um belo
exemplar de tamanduá. Sem Querer fazer trocadilho. estes são os ossos do ofício!





Hilton lapyassú
Pós-Graduação em Psicologia - USP

CRÔNICA DE UMA VESPA DENUNCIADA'

Meu território foi subitamente invadido por uma vespa solitária; digo solitária assim meio no chute:

apesar de minha formação como etólogo, não a observei a ponto de conhecer seus sentimentos

perante o mundo e perante sua triste situação de isolamento ... Pois ela ia e vinha em círculos na

varanda, navegando, creiam, sobre uma mesa de bilhar! Observando mais atentamente, percebi oue ela

não estava, afinal, tão só: uma companheira a aguardava num daoueles peouenos orifícios laterais

dessas mesas'. e elas se revezavam na tarefa de trazer na mandíbula peouenas porções de barro úmido,

oue buscavam não sei aonde, mas certamente bem longe dali, pois ao redor tudo era areia. Era isso;

elas teimavam em fixar residência em meio ao jogo, em meio à movimentação previsível de bolas

coloridas e errática de pessoas nem sempre muito seguras de si, Quando o assunto são vespas dotadas

de poderosos sistemas de segurança. De fato, elas venceram a partida, não poroue suas defesas

realmente superassem a astúcia daouele barulhento e incompreensível bando de primatas, mas poroue

um deles teimava em jogar outros jogos, preferindo as vespas como parceiras, insistindo em expulsar

os colegas.

As regras daouele novo jogo eram simples. Eu teria Que utilizar toda minha capacidade

cognitiva, desenvolvida durante milênios e milênios para o convívio com o mais ardiloso dos animais (o

próprio homem), para entrar na pslouê daoueles peouenos parceiros, para entender o seu

funcionamento, para prever suas ações e reações. Uma primeira Questão: seria esse um jogo possível?

Poderia o meu aparelho cognitivo funcionar como o de uma vespa? Ora, numa época totalmente

informatizada, em oue um sistema operacional (DOS) serve de plataforma para um segundo (Windows

3.1) por sobre o Qual funciona um terceiro (Windows 95) oue por sua vez emula o primeiro (vez por

outra temos Que abrir aouela primitiva janelinha de DOS dentro do Windows 95), esta pergunta pode

até parecer infantil: se podemos mimetizar o sistema cognitivo de uma vespar' Tal dúvida chega a ser

uma afronta: olha aoui, menino, nós já chegamos à lua, em Marte e lúpíter, não me venha com insultos.

Mas o sistema operacional da vespa, não fomos nós Que o criamos: Quem pode afirmar Que aouela

janela VESPA Que abrimos em nossa mente não está com seu funcionamento viciado por nosso próprio

2

Boa parte deste texto vem dos artigos de Eberhard (1972, Science 172: p.1390-1: 1974. Trans. R. Ent.
Soe. Lond. 125: p.295-328) e Orummond (1985, Anais do 111Ene. Paulista Eto!.: p.106-16).

É curioso como às vezes nos surpreendemos no meio da natureza. nos surpreendemos, enquanto espécie
humana. tão distante dos desígnios de uma natureza Que julgamos controlar (geralmente via destruição).
oferecendo inadvertidamente abrigo a outras espécies. Fazemos um investimento coletivo imenso nesta
tentativa de controle da natureza. mas curiosamente. invariavelmente. sempre surge o inesperado, sempre o
mutante imprevisível aparece nos cantos colaterais. escuecidos. sombrios ... e lá vamos nós novamente,
sempre assustados. buscando, eternamente, controle.

Cuidado. embora o exemplo sugira isto. a vespa não é nada primitiva: ela é tão moderna Quanto nós
mesmos. e tem uma história evolutiva tão longa Quanto a nossa.

Anais de Et%gia. /337, /S:p.27/-273.
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sistema operacional? Parece Que chegamos num beco sem saída neste labirinto: jamais seremos vespas"

e é impossível a priori sair de dentro de si próprio, estar alheio aos seus mecanismos internos". vazio e

arnorfo. para poder então preencher-se com oualouer conteúdo. Chegamos a uma limitação

metodológica intransponível: apenas vale estarmos atentos para não introduzir demasiadamente valores

humanos na observação, alertas para o fato de QUe todo saber é invariavelmente humano: e é bom Que

assim seja! Para Que tenha valor, o saber tem QUe se inserir dentro da sociedade, dentro da cultura,

para modificá-Ia e atualizá-Ia: um saber puramente vespiforme não atinge e não interessa aos homens.

Mas afinal. aouelas vespas pareciam mais numerosas Que o esperado: já lá estavam umas Quatro

ou cinco e algumas traziam consigo peouenos insetos. Uma Questão simples: como elas conseguem,

após uma viagem bastante longa (persegui algumas em segredo por até mais de cem metros!) retornar

precisamente ao local do ninho? Algumas observações e brincadeiras me deram a chave da resposta: ao

sair do ninho, elas voavam em círculos ao redor do orifício e da mesa para então iniciarem o longo

percurso. Pintei com giz a entrada do ninho, deixando-a bastante carnavalesca: linhas radiais

multicoloridas; assim Que a vespa saiu, apaguei o desenho e o refiz ao redor de um orifício próximo.

Pois não é Que ela se deixou enganar! Entrou direitinho no falso ninho. É isso: as vespas utilizam-se de

marcas visuais para se localizar no ambiente: à medida em Que se distanciam, é possível QUe elas se

utilizem de novas marcas. Uma dúvida (QUe deixo de brinde para vocês): será Que ela volta exatamente

pelo mesmo caminho da ida? Isto seria o QUe necessariamente aconteceria caso ela realmente se

utilizasse de marcas visuais localizadas ao longo de todo o trajeto. Como testar esta hipótese?

Não sem protestos, fiz um furo na mesa de bilhar (ela já estava se desfazendo sozinha mesmo),

o Que me permitiu ver Que elas estavam colocando alimento dentro de células individuais, feitas de

barro. Vez por outra, uma roubava alimento da célula vizinha, passando-o para a sua própria''. No

Quarto dia, aumentou bastante essa taxa de furto e uma semana depois as células estavam

completamente fechadas, cheias de insetos paralizados e ovos das vespas QUe sumiram, se foram.

Olhando detidamente as gravações em vídeo (não contei?, tinha uma eouipe do acui-agora flagrando

tudo, com câmeras infra-vermelho e toda acue!a parafernália eto-cinematográfica no meio do

churrasco) percebi QUe umas roubavam muito mais Que outras: uma delas, coitada, não roubava de

ninguém e era roubada por todas: havia uma híerarouia do furto (o crime organizado não é uma criação

Mas afinal. Quem Quer ser uma vespa? Estou muito satisfeito em minha condição humana. e não desejaria de

fato nenhuma metamorfose à Ia Kafka. Eu só Queria entender estes organismos, prevê-Ios: é necessário sê-Ios

para isto? Talvez se Quiser compreender a vespa e sentir o mundo a seu modo. a única saída seja mesmo

uma metamorfose (mas lembrem Que até Kafka preservou traços humanos ... ). Mas nem mesmo isto

resolveria a Questão; estaríamos numa situação parecida com a do amante Que só pode ver sua amada ao

alvorecer, Quando então ele se transforma em águia. e ao cntardecer, Quando ela se transforma em lobo:

apenas nos fugazes instantes de metamorfose poderíamos compreender humanamente a vespa.

E determinantes externos: o pessoal insistia em me ridicularizar nesta minha filosofia de vespa, me forçando a

comer um espetinho de frango e tomar uma cerveja, o Que sabidarncnte afeta oualouer sistema operacíonal.
Quanto mais o meu velho DOS instalado nesta lataría pleistoscênica.

É interessante imaginar o Que aconteceria se esta estratégia de furto fosse generalizada. todas furtando de

todas: a colônia inteira sairia perdendo, pois se investiria muito tempo no furto recíproco. diminuindo a

entrada externa de alimento e aumentando os gastos com a defesa do alimento: as vespas desta colônia

certamente deixariam um número reduzido de filhotes para a geração seguinte. Por outro lado. se apenas

uma furtasse em meio a um grupo de vespas 'honestas' ela seria extremamente beneficiada. deixando muito

mais filhos 'larápios' para a próxima geração. Ao longo de inúmeras e sucessivas gerações, haveria um

eouilíbrío ótimo entre o número de indivíduos larápios e o de honestos presentes numa população.
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primara. é muito mais primitiva). A mais velha e experiente gângster estava no topo e a mais jovem no
nível mais baixo da hleraroula", Os filhotes da mais velha nasceram primeiro e em maior número.
Chamando uma eouípe técnica especializada da polícia científica descobrimos, através de exames de
DNA realizados com células da hemolinfa das larvas na mesa de bilhar - a esta altura totalmente
desfigurada - oue os filhotes eram todos primos entre si: as vespas eram lrmãs": o roubo era em família!
A polícia resolveu não intervir pois, além de não haver nenhuma Queixa-crime, apenas denúncias vagas,
no fundo todas pareciam satisfeitas: em assunto de família não se mexe (vocês sabem, sicrano deve
favor para fulana, oue guarda um segredo de beltrano, e assim vai, tudo é muito complicado e um
sempre acoberta o outro).

Só me restou, como segundo numa família de cinco irmãos, lembrando de todas as sacanagens
Que fazia com meus irmãos mais novos (e da raiva de meu irmão mais velho), pensar, entre um copo e
outro de cerveja, em como este mundo é pequeno.

Uma outra Questão interessante seria descobrir o Que mantém esta híeraroula: força física, feromônios. o
Quê?Como é Que este conjunto se mantém? Por Quea mais jovem aceita o furto? Ela não tem escolha ou tira
algum proveito disto?
Uma parte da resposta pode estar aí. Em poucas palavras. ser roubado por seu irmão implica de certa forma
Que você o está ajudando. Ajudar um irmão é sempre mais compreensível (biologicamente) Que ajudar um
não-parente: há muito em comum entre dois irmãos e favorecer um irmão é. de certa forma. favorecer a si
próprio (ou favorecer nele as características Que eu mesmo possuo). É como se indiretamente eu estivesse
me reproduzindo também, visto Queboa parte do Quesou estará presente nos filhos de meu irmão.
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Paula Maria de Almeida Fríoli'
Pós-Graduação em Psicologia - USP

ETOLOGIA HUMANA

I. Definição do Enfooue Etológico
A etologia humana é um assunto muito vasto para ser tratado em apenas uma palestra. assim

tentaremos dar um a noção básica do Que vem a ser o estudo do comportamento humano sob o ponto
de vista etológico. Desta maneira começaremos por definir o Q\.Ie é etologia: (do grego= Ethos -
costume: Logia- estudo) é o estudo do comportamento animal em seu ambiente natural.

Para a etologia o comportamento. assim como as características físicas. fisiológicas. etc são
resultado do processo de seleção natural. foram moldados ao longo do tempo. ou melhor. são
adaptações do organismo ao seu meio ambiente. A ocorrência de um comportamento deve sempre ter
uma função adaptativa. isto é. o comportamento não ocorre ao acaso. ele deve ter uma função
biológica. A etologia "tem estado preocupada principalmente com as particularidades dos padrões de
comportamento exibidos por cada espécie. com os modos pelos ouais esses modelos adaptam os
animais para os desafios especiais de seu ambiente. e com os passos pelos ouals um padrão dá origem
a outro. à medida Q\.Ieas próprias espécies sofrem evolução genética" (Wilson. 1981. p. 16).

Histórico

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire em 1859. escolheu o termo etologia para se referir ao estudo do
animal vivendo em seu ambiente natural. Darwin. lulian Huxley e Heinroth em meados do século
passado já faziam observações do comportamento dos animais em seu ambiente natural. mas Konrad
Lorenz. Karl von Frisch e Nikolaas Tinbergen (Q\.Ie receberam o prêmio Nobel em 1973) é Que
realmente são considerados os pais da etologia e do campo do estudo do comportamento baseado nas
observações de como os animais lidam com seu ambiente natural ou semi natural.

Os etólogos estavam inicialmente interessados em espécies não-humanas. Recentemente surgiu a
disciplina etologia humana. onde técnicas desenvolvidas para o estudo animal e conceitos e princípios
derivados destes estudos são aplicadas a nossa própria espécie. A influência dos estudos de primatas
tem sido importante para dar ênfase a observação do comportamento como ele ocorre nas situações
reais da vida. Um produto deste desenvolvimento tem sido o número crescente de estudos do
comportamento de crianças Que usam técnicas observacionais (Hinde. 1987).

É importante saber Que o enfooue etológico leva sempre em consideração o ambiente específico
da espécie. O homem. assim como os outros animais. é um produto da seleção natural e portanto tem
comportamentos característicos da espécie. Q\.Iese apresentam em certas situações. O importante é

Doutoranda do curso de Pós-Graduação em Psicologia. área de concentração Psicologia Experimental. USP.

Anais de Elo/agia. 1997. IS: p.27S-282.
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compreender Que o enfocue evolucionário ou etológíco não tira a especificidade ou singularidade
homem, ao contrário, este enfoque reafirma esta especificidade e propõe Quea conheçamos; ao m
tempo Que tem nos aproximado dos outros animais. O homem é um ser singular, mas como falou
Gardner oualouer animal o é. Assim, vamos estudá-Io!

Em primeiro lugar, me parece importante, saber Qual seria o "ambiente específico" do home
para sabermos oual a "relevância ecológica de seus comportamentos" (Ades, 1986). Para isso veremos
um pouco de evolução humana para descobrimos onde, em Queambiente o homem surgiu.

2- EVOLUÇÃO HUMANA

2./. E5ca/aFüo~enéüca

O homem é um primata típico, o último a aparecer nesse filo, intimamente aparentado às
espéciesvizinhas. Ele pertence à: Classe- Mammalia; Subclasse- Eutheria; Ordem- Primata; Subordem-
Antropoidea; lnfra-ordern- Catarrhini; Superfamília- Hominoidea; Família- Hominidae; Subfamília-
Homininae. Assim nossos parentes mais próximos são da Família Pon~idae: o orangotango (Pança).
os gorilas- 3 espécies (Gari//a) e os chimpanzés e bonobos (Pan)- (Martin, 1990).

Para alguns autores a definição biológica do homem é muito decepcionante, na medida em Q!.Ie
não lhe é atribuída uma posição singular. No entanto, em virtude de suas-capacidadespsíouicas. de sua
cultura, de sua estrutura social, o grupo humano se distancia nitidamente dos outros primatas (Ruffié.
1978).

Em Quemomento da evolução apareceu esseconjunto Q!.Ieconstitui a hominização?

2.2. A hominização

Dá-se o nome de hornlnízação ao processo de evolução da Família Hominidae. "A hominização
é o processo biológico, psicológico, sociológico e cultural Queparte de um pequeno bípede com crânio
de 600 à 800 em- para culminar no Hama sapiens com crânio de 1600 em! " (Morin, 1978, p. 259).
Para ser considerado hominídeo é necessário: 1- evidência de bipedalismo como carro chefe da
locomoção e 2- a presença de dentes com forma humana. A diferença dos hominídeos para os
pongídeos em relação aos dentes, é o tamanho do canino peoueno Que leva a uma modificação na
arcada e o fato de Queem machos e fêmeas de hominídeos os caninos não diferem de tamanho, como
ocorre com os apes.

O homem já nasce num ambiente sociocultural.
Sabe-se Q!.Ieos últimos macacos, tal como os primeiros hominianos, já se serviam de utensílios

de pedra, construíam abrigos e praticavam a caça, assim a aventura do ancestral do homem (um
peoueno bípede com cérebro de 600 a 800 cm-), tem início num grau já atingido tecnológica e
sociologicamente por várias outras espécies de primatas (Morin, 1978).

"Pode-se supor não somente Que a cultura emerge de um processo natural. mas também Quea
cultura intervém, por sua vez, nesse processo natural: num primeiro estágio de hominlzação. o
desenvolvimento bio-cérebro-sociológico faz emergir a cultura; num segundo estágio posterior ao
Hama erectus, o desenvolvimento juvenilizante e cerebralizante do hominiano só é possível por existir
um berço cultural, e o volumoso cérebro de sapiens só pode chegar, firmar-se e triunfar após a
formação de uma cultura já complexa" (Morin, 1978 p. 260).
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Como ocorreu a hominização?
Ruffié (1978) acha Q!.Ie as conseoüências das mudanças genéticas Que ocasionaram a posição

ereta conferem ao homem um valor singular. Nos diferentes patamares da hominização observa-se Que
cada nova forma tem um aumento da capacidade craniana, sempre acompanhado de um notável
progresso do pstouísrno e da cultura. No entanto o desenvolvimento biológico e cultural não se dão na
mesma velocidade. a medida Que vamos nos aproximando do Homo sapiens as modificações biológicas
tornam-se cada vez mais modestas enouanto Que as aoulslções culturais se tornam cada vez mais
importantes.

2.3. Bipcdshsmo

O bipedalismo envolve adaptações anatômicas como: encurtamento dos braços, um
endireitamento dos pés e um estreitamento da pélvis e passa por uma progressão de eficiência dos
macacos para os Apes e destes para o Homem.

No "animal vertical" o crânio não fica apenso à extremidade, esta nova disposição lhe confere
uma grande liberdade de movimentos (permitindo assim aos órgãos sensoriais cefálicos captar o
máximo de informações) e esta situação superior dá à massa craniana um melhor eouilibrio com relação
ao campo da gravidade e lhe possibilita o crescimento em todos os diâmetros.

Com o bipedalismo o aumento do volume do cérebro não é uniforme, determinadas zonas se
desenvolvem preferencialmente: neocórtex dos lobos frontais, temporais, parietais, ou seja as zonas
capazes de registrar" múltiplas informações, de enviar ordens precisas, etc, e onde existem sobretudo
centros de associação extremamente complexos Que permitem a reflexão lógica.

A posição ereta, deixa a mão livre pra gestos voluntários mais complexos e mais minuciosos.
Assim, "o homem pode conceber projetos cada vez mais complexos e também se torna capaz de
executá-los e aprirnorá-los constantemente, graças à experiência. "É em virtude desta interação
recíproca e permanente Que se vai desenvolver a consciência reflexiva, particularidade essencial do
grupo humano" (Ruffié, 1978, p.1 19).

Para defender a idéia de Que o homem (Homo sapienSJ já nasceu num ambiente sociocultural
Carvalho (1982) afirma Que "para compreender esse processo, (de hominização) é preciso reconhecer
Q!.Iea cultura está presente desde os primórdios de nossa evolução na direção da espécie Q!.Iesomos
hoje. A evolução cultural é um fator de nossa evolução biológica: a cultura produziu o cérebro Que a
produz" (Carvalho, 1982 p. 92).

2.4. Cultura

Estudos etológicos de agrupamentos de babuínos, macacos, chipanzés revelam organizações
sociais complexas. Os chípanzés, nossos parentes mais próximos, revelam não somente uma
inteligência e uma afetividade vizinhas das nossas, como também aptidões, escassamente utilizadas em
sua existência florestal. ao bipedalismo, à constituição e utilização de instrumentos, à caça, assim como
aptidões- Que as experiências dos Gardner e Premack conseguiram atualizar- não à fala, mas sim à
linguagem e às operações lógicas elementares (Morin, 1978). Além disso sabe-se Que chimpanzés têm
diferentes estratégias de caça nas diferentes regiões da Africa, será Que poderíamos chamar este
fenômeno de cultura?
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Como colocado anteriormente o enfooue etológico se caracteriza como um eníooue
interacionista, no Qual é central um conceito de ambiente específico da espécie. O ambiente específico

da espécie humana, no sentido biológico, e com todas as suas implicações em termos de evolução e

adaptação, envolve a cultura, Q!.Ie não se apresenta, portanto separada ou independente, mas em

relação estreita e necessária com a natureza e a biologia do homem.

Carvalho (1982) define cultura como "o conjunto dos frutos da ação do homem Que,

transmitidos de geração em geração, constituem a identidade de um grupo humano (ou pré-hurnano) e,

ao mesmo tempo, o meio em Que se constitui a identidade de seus membros. (... ) a cultura, ao longo

da evolução humana, adouíre propriedades não redutíveis às de sua condição básica de fenômeno

biológico. (... ) Da mesma forma, embora a cultura tenha vindo a constituir, ao longo da história

evolutiva humana, um domínio cu]a compreensão não se esgota nos princípios da biologia ou da

psicologia, não perde por isso sua condição original e básica de fenômeno biológico".

"A concepção etológica do ser humano é, portanto a de um ser biologicamente social e cultural,

cu]a psicologia está organizada para uma vida sociocultural- a única modalidade de vida social Que pode

constituir o ser humano; uma vida social própria da espécie, para a cual a evolução criou preparações

bio-psicológicas específicas C .. )" (Carvalho, 1982 p. 91).

3- ETOLOGIA HUMANA

Como ser bío-soclo-cultural o homem deve nascer com aptidões específicas para se relacionar

com o mundo Q!.Ie o cerca Que é basicamente um mundo social. Quais seriam as principais adaptações

comportamentais presentes no ser humano?

3./. Capacidades comportamentais ao nascimento

Estudos sobre o bebê tem nos mostrado Que o ser humano já ao nascer, está extremamente

adaptado ao modo de vida social. pois apresenta padrões comportamentais Que promovem a sua

sobrevivência. Eis algumas dessas capacidades:

-Chorar- Sabe-se Q!.Ie o choro do bebê é extremamente eficiente em sua função (a de chamar

atenção para o peoueno ser indefeso e dependente Q!.Ieestá emitindo este comportamento), pois é um

estímulo aversivo para oualouer outro ser humano- primeiro as mulheres são mais sensíveis, depois

homens e até outras crianças respondem ao choro de seus pares (sabe-se Q!.Ie crianças com 2 anos já

emitem comportamentos pró-sociais ou de cuidado em relação a outras crianças).

-Movimento rítmico coordenado de procura do mamilo - Apertar o mamilo- Sucção- O bebê é

capaz de procurar o mamilo, abocanhá-lo e o tooue do mamilo no palato do bebê desencadeia o

comportamento de sucção. Por outro lado a sucção do mamilo promove a liberação do hormônio

oxitocina na mulher, Que entre outras coisas aumenta a produção de leite.

-Agarrar com pés e mãos- um resouícío do comportamento de agarrar o corpo da mãe para ser

carregado, presente em outras espécies de primatas.

-Reflexo de moro (abraçar)- ouando uma criança é solta bruscamente ela tem o reflexo de tentar

se agarrar para não cair.

-Contato olho-olho na amarnentação- o bebê ao nascer não tem sua capacidade visual

totalmente desenvolvida, e só consegue focalizar a uma distância de cerca de 20 em. Que é

aproximadamente a distância entre o olho da criança e a face de Quem a amamenta. Esta resposta do
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bebê de focalizar a face da mãe por outro lado é um dos comportamentos Q!le ajuda na formação do
laço afetivo entre bebê e Quem cuida dele.

-Especlal atenção à face e à fala humana- o outro ser humano é o estímulo mais interessante para
o bebê. Sendo um ser social oue precisa do grupo e da cultura para poder se desenvolver. este
comportamento ajuda no desenvolvimento da compreensão do outro ser humano. O bebê recém
nascido já é capaz de imitar as expressões faciais dos adultos. reconhece os sons da fala humana e se
interessa por ela.

-ldentlflcação de odores- reações faciais estereotipadas ao reconhecimento de doce. amargo e
azedo. Os bebês são capazes de evitar odores nocivos.

J.2.Apego

Há um certo consenso em conceituar o apego como um conjunto de comportamentos por meio
dos ouaís o individuo inicia ou mantém uma relação afetiva estável com um ou mais indivíduos do seu
grupo social. A teoria do apego foi formulada por Bowlby e sugere Que a ligação afetiva (apego) entre
os bebês e suas mães foi selecionado como forma de evitar a predação: o bebê estando sempre perto
do adulto até uma certa idade tem menos chances de ser morto por outros animais. Os etólogos
concluem oue um termo como este ("APEGO") só pode ser utilizado como resumo. para designar
diferentes comportamentos Q!le variam em conjunto. ou Q!le são relacionados de forma mais complexa
num sistema causal.

O apego assegura a sobrevivência imediata do bebê e possibilita Que ele aprenda padrões de
interação social e comportamentos elementares de subsistência (Bowlby. 1984). Os principais
comportamentos Que facilitam a formação de apego são: o choro descrito acima como estímulo
aversivo; a forma arredondada da cabeça e o sorriso do bebê Que são estímulos positivos para outros
seres humanos (Ferreira.1984).

J.J Padrões universais do comportamento social

-As seis emoções básicas- as expressões faciais de medo. alegria. tristeza. surpresa. raiva e nojo
são as mesmas em oualouer cultura (Ekman & Friesen. 1971).

-Curiosldade e Brincadeira- a brincadeira turbulenta e a brincadeira de rolar (Rough-and-tumble
play e Gentle-and-tumble play) são componentes universais do comportamento de brincar de jovens
nos primatas superiores. A única exceção para isso é a falta aparente de brincadeira de sexo (ou de
rolar como define Otta na tradução do livro de Blurton-lones, 198 I) na adolescência. nas chamadas
sociedades humanas avançadas.

-O flerte- Eibl- Eibesfeldt (1975) afirma ter encontrado os mesmos padrões comportamentais.
nos mínimos detalhes. no comportamento de flerte entre garotas de várias culturas.

-Padrões comportamentais especializados com os ouais nossa espécie se comunica- sinais.
displays. a linguagem. a para-linguagem e a Iinguagem-não-verbal (Morris. 1983).

-Comportamento sexual- a escolha do companheiro: homens escolhem beleza (sinal de saúde -
capacidade de gerar e criar o filho); mulheres escolhem pelo status e poder (capacidade de prover
recursos para ela e seus filhos).

Sabe-se oue as maiores diferenças morfológicas e comportamentais entre os indivíduos de uma
mesma espécie estão baseadas no sexo dos indivíduos. Algumas generalizações amplas nas diferenças
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entre sexos podem ser encontradas em varias espeCles de vertebrados- os machos tendem a ser
maiores. mais vistosos. mais agressivos e mais inclinados a competições (Darwin. 1859). Vários
psicoetólogos tem tentado explicar este fenômeno baseando-se em dois princípios: o investimento
parenta] diferencial e a seleção sexual (Kenrick. 1994).

No caso humano homens e mulheres investem recursos diferentes no acasalamento, assim
espera-se oue os dois sexos valorizem diferentes características em um parceiro. Os machos investem
recursos indiretos (como comida. dinheiro. proteção e segurança)- assim as mulheres devem valorizar
homens Que mostrem a habilidade de prover estes recursos. As mulheres investem diretamente seus
recursos corporais na prole (a gravidez e a amarnentação reouerern um dispêndio alto de energia pela
fêmea)- assim machos devem valorizar mulheres com sinais Que indiouern oue ela será capaz de
produzir filhos viáveis- sinais de beleza e juventude Que estão intimamente associados a saúde da
mulher.

Encontramos vários estudos com dados de levantamentos abrangendo diversas culturas Que
sugerem Queos homens tendem a valorizar parceiras mais jovens e bonitas. enquanto Queas mulheres
valorizam parceiros mais velhos com características de dominância e status econômico (Alley. 1992;
Buss. 1989; Cunningham. 1986; Keating. Mazur & Segall. 1971- apudKenrick. 1994).

4- METODOLOGIA EM ETOLOGIA HUMANA

Em etología o importante é tentar observar o comportamento do indivíduo. ou de seu grupo. em
seu habitat natural. procurando ao máximo não interferir com sua observação. no comportamento
"natural" do indivíduo. Em seguida analisaremos os principais tipos de metodologia empregados no
estudo do comportamento humano.

Antropólogos: Observação participante- viver no grupo.

Registros em filmes ou gravador: Pode ser disfarçado- câmara de lado- os sujeitos não sabem
oue estão sendo filmados (Eibl-Eibesfeldt. 1989). ou direto- os sujeitos sabem Que estão sendo
filmados. para isto o procedimento deve incluir um período chamado fase de adaptação onde os
sujeitos experimentais se familiarizam com a situação experimental. para depois entrarmos na fase de
coleta de dados. A coleta de dados pode ser:

Ad Libtum- coletar os dados a vontade sem ter previamente estabelecido o seu interesse.
Scan- para ver proximidade entre indivíduos. utilização de espaço e brinquedos (Carvalho.
\ 992) sobrepôs várias te\as de scanspara verWicar®ais os brin®edos mais uti\izados.
Registro contínuo (ou todos os comportamentos)- Strayer & Strayer, 1976 filmava
durante todo o recreio e depois analisavasomente os conflitos.
Registro de episódios (ou Todas as ocorrências- Sets)- registro de um comportamento
selecionado ou de uma lista selecionada de interações sociais (Smith e Carvalho. 1993-
brincadeira turbulenta. Fríoli-Brollo & Ades. 1996- episódios de conflito).
Registro focal:
Contínuo- observar um indivíduo por um tempo predeterminado ininterruptamente;
Pontual- observar um indivíduo registrando seu comportamento em intervalos
predeterminados (a cada 30s por exemplo Adriana).
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Questionários:
Questionários em grupos onde o indivíduo não se identifica;
checagem de Questionários - professoras e alunos ou alunos entre si, ete.

Situações especiais (Experimentação):
Hartup, et sl.. 1993- perguntam com Quem são seus melhores amigos e depois checa se a

escolha é mútua e depois criaram um jogo de tabuleiro com regras diferentes pl cada indivíduo para
induzir o conflito.

Colocar indivíduos para interagir e registrar seu comportamento (através de uma câmara
escondida ou por uma divisão unidirecional) estando ou não o indivíduo ciente do fato.
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Andrea de Lucca Meireles; Eunice Vieira da Silva Matos e Ronaldo Zucchi 1

COMPORTAMENTO DE POSTURA NAS CÉLULAS DE CRIA DE MEL/PONA
ASILVAIMOURE, 1971 (HYMENOPTERA, APIDAE, MELlPONINAE)*

OS Meliponinae apresentam uma ampla diversidade etológica com base no processo de construção.
aprovisionamento e postura das células de cria (POP) além de complexas interações inter-castas.

Embora o trabalho encontre-se em fase inicial. o objetivo principal deste consiste em se estudar os
aspectos comportamentais da seoüência temporal do processo de postura de Mehpone asi/vaí. Apesar
dos resultados ainda serem preliminares. a seoüência de comportamentos foi analisada ouantltatíva e
Qualitativamente. através de observações direta e de análise de fitas de vídeo, no período de 12-05 a
I 1-08-97. em uma colônia com rainha. A colônia foi coletada em Santana do Seridó-RN. e mantida em
caixa de observação. no laboratório. Através de uma análise preliminar dos resultados obtidos
constatou-se Que a construção de células é do tipo sucessivo (C}, com uma única célula tratada por
processo (n = 45). O número de aprovisionamentos por célula variou de 11 a 22 (15.9 ± 2.5; n =
33). A Quantidade de ovos tróficos por POP variou de O a 3 (0.7 ± 0.8; n = 45). e estes foram
comidos exclusivamente pela rainha. O tempo necessário para as operárias botarem os ovos tróficos
variou de 5.73 a 13.23 sego (8.6 ± 1.5; n = 33). O tempo Q!.lea rainha levou para ingerir esses ovos
tróficos variou de I 1.7 a 57.6 sego (16.6 ± 8.2; n = 33). A duração da postura da rainha variou de
27.7 a 56.9 sego (36.8 ± 5.9; n = 45). O período sp. ou seja. aouele entre o final da postura da
rainha e o começo da operculação, variou de 1.8 a 5.4 sego (3.2 ± 0.9; n = 45). Após este. o
próximo período (s.), oue inicia-se com o final de sp e termina com o fim dos movimentos de rotação
executados pela operária para opercular a célula. variou de 43.5 a 128.0 sego (74.6 ± 18.1; n = 45).
O período desde o final de s, até a completa operculação da célula de cria (s.) variou de 16.0 a 133.5
sego (55.9 ± 23.1; n = 44). Assim. a duração total da operculação das células de cria (s, + s, + s,)
variou de 94.1 a 206.7 sego (133.8 ± 26.7; n = 44). Pelo fato do POP. apesar de muito
diversificado. apresentar marcante táxon-especiflcidade os resultados obtidos servirão para caracterizar
etologicamente Mcltpons asi/vai. além de traçar um perfil comparativo entre ela e as demais espécies de
Meliponinae até então estudadas.

I Depto. de Biologia. FFCLRP - USP. Av. Bandeirantes. 3900. CEP: 14040-90 I. Ribeirão Preto. SP;
e-mail: euvsimat@usp.br.AuxílioFinanceiro:Fapesp.proc.no 96 / 06281 - 4.
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DIVISÃO DECASTAS COMPORTAMENTAIS EM MlscHocmARus(Kappa)
latior (FOX, t 898) (HYMENOPTERA: VESPIDAE)

Daniel Simões Santos Cecília 1 & Edilberto Giannotti 2; 3

M ischocyttsrus lstior é um vespídeo social, sem distinção morfológica de castas, Q11econstrói seu ninho
formado por um único favo descoberto, fixo ao substrato por um pedúnculo, possui colônias pouco

populosas e apresenta distribuição no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro e Bolívia. Foram estudadas 33
colônias, no período de abril de 1994 a maio de 1997, para a efetuação da ouantiflcação de 23 categorias
comportamentais em fêmeas (dominantes e subordinadas) e machos, em estágio de pós-emergência, por
431 horas e 40 minutos, em sessões diárias de 1 hora de observação, a intervalos de 5 minutos: além da
posição ocupada no ninho (sobre as células, na lateral do favo, atrás do favo, fora do ninho e no substrato
ou forrageando). As observações foram realizadas nos períodos mais ouentes do dia e, conseouentemente.

de maior atividade das vespas. Foi aplicada a prova de X2 para duas amostras independentes (SIEGEL,
1979), para verificar a significância das diferenças comportamentais entre rainhas e operárias. Foram
registrados os comportamentos de 11 fêmeas dominantes (rainhas), 49 subordinadas (operárias) e 11
machos, Que foram os seguintes: permanecer imóvel, auto-limpeza corporal, verificar células, verificar células
esfregando o gaster contra o ninho, mastigar presas, alimentar larvas, trofalaxis adulto-adulto, trofalaxis larva-
adulto, dominar fisicamente, ser dominada fisicamente, andar, forragear presas, forragear néctar, forragear
água, forrageamento infrutífero, forragear polpa de madeira, ventilar células, acrescentar material às células,
ovopositar, aplicar secreção bucal no ninho, aplicar secreção de glândulas gastrais no pedicelo do ninho e
dar alarme. As fêmeas dominantes apresentaram um repertório comportamental de 22 itens, as subordinadas

20 e os machos somente 15 (X2 = 608,82: P ~ 0,001: G.L. = 3), o Que demonstra Que existe uma nítida
plasticidade comportamental nas rainhas. As fêmeas dominantes e operárias apresentaram 19
comportamentos em comum, sendo Q11e,ovopositar e dar alarme foram exclusivos das dominantes. Já os
machos não apresentaram nenhum comportamento exclusivo, porém, foram considerados muito ativos em
relação a machos de outras espécies. As rainhas permaneceram muito mais tempo sobre as células (86,6%),

enouanto as operárias ficaram 41,9% (X2 = 296,42: P ~ 0,001: G.L. = I. Atrás do favo as operárias
ocupam 10,5% das vezes e as rainhas 1,9%. No substrato, as operárias ficaram 0,9% e as rainhas não
ocuparam em nenhum momento este local. Na lateral do ninho, verificamos Q11eas operárias permaneceram
20,7% e as rainhas 4,4% (X2 = 106,66: P ~ 0,001; G.L. = I). Com relação ao forrageamento, verificou-se

Que as operárias realizaram este comportamento por 26% do tempo e as rainhas por apenas 7,2% (X2 =
94,26; P ~ 0,001; G.L. = I). Já com relação aos machos, verificou-se Q11eeles permaneceram 20,9% nas
células, 10,2% atrás do favo. 0,8% no substrato, 27,1 % na lateral do ninho e 41 % forrageando.

'.Bolsista FAPESP - Mestrado.
2.Professor Assistente Doutor.

3.Depto. de Zoologia - I.B. - UNESP - C. Postal 199, CEP 13506-900, Rio Claro, SP.
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PREFERlNCIA DE COR ASSOCIADA AO COMPORTAMENTO ALIMENTAR
DEMEL/PONA SCUTELLARlSLATREILLE(HYMENOPTERA: APIDAE) (*)

Dentre as abelhas sem ferrão nativas do Brasil" encontra-se o gênero Mclipons; comum em países
tropicais. Estas utilizam-se de sons para informar a distância da fonte de alimento. Feromônio, utilizado

na comunicação e associado a glândulas salivares, informam às campeiras, por meio de trilhas-de-cheiro, o
caminho até o alimento. O forrageamento de abelhas associa-se à capacidade de aprendizagem e memória,
idade do indivíduo, hora de atividade e associação de cores. O espectro de visão em Mehpons vai do
ultravioleta ao vermelho, diferente de Apis Q!.Ie não enxerga esta última. O forrageamento é otimizado, in
nature, memorizando a cor da corola das flores preferidas. O objetivo deste trabalho foi determinar
preferência de cor, comportamento alimentar e formas de comunicação em Meltpons scute//aris, conhecida
por uruçu. Escolheu-se, aleatoriamente, a colônia com registro 433 do Meliponário Uberlândia, município
de Uberlândia, MG. Treinou-se operárias da colônia com um alimentador móvel contendo xarope 40% (água
com açúcar). deslocado a distâncias aumentadas gradativamente, até o local do experimento, 58 metros do
mellponárlo. onde instalou-se 5 alimentadores incolores, contendo 25 ml de xarope cada, colocados sobre
caixas de tamanhos iguais, de diferentes cores, sem brilho: amarelo, azul. branco, preto e vermelho. A
primeira etapa constou de observações das 12 primeiras visitas dos indivíduos às 5 diferentes fontes, antes
dos 5 primeiros minutos de experimento. A segunda consistiu na contagem do número de indivíduos Que se
alimentavam em cada fonte, a cada 5 minutos, sempre observando o comportamento alimentar. A cada
experimento de 30 minutos, trocavam-se a ordem das cores de modo Que cada cor ocupasse todas as
posições. Marcou-se algumas abelhas para observar seus trajetos, colônias de origem e o trânsito entre os
alimentadores. Analisou-se os dados pelo teste QUi-Quadrado. As primeiras abelhas chegavam ao local do
experimento poucos minutos após ser colocada a isca (xarope) na entrada da colônia, e pousavam em uma
das fontes, de determinada cor. O número de abelhas aumentava gradativamente. Observou-se o trânsito de
abelhas marcadas, de ida e volta à colônia e de um alimentador para outro. Também verificou-se abelhas
pertencentes a outras colônias, indicando comportamentos de uma população mais bem representada. As
abelhas consumiam, com freoüêncía. todo o alimento disponível, em I, 2 ou até 3 das fontes. Por meio de
gotículas de feromônio, depositadas nos alimentadores e ao seu redor, outras campeiras poderiam ser
recrutadas. Registrou-se um total de 120 visitas de abelhas (as doze primeiras por experimento). sendo o
azul o mais escolhido (37). seguido por branco (25), vermelho (23), preto (20) e amarelo (15). Mediante

análise estatística, comprovou-se Q!.Ie há diferença de preferência entre cores (X2= 10.57, P>0.05, GL=4).
obedecendo a seguinte ordem decrescente: azul. branco, vermelho, preto, amarelo. No entanto, utilizando o
Fator de Yves na análise de Qui-Quadrado entre duas cores, constatou-se Q!.Ie só há diferença significativa

entre o azul e preto, (X2=4.49, P>0.05, GL=2) e azul e amarelo. Sugere-se Que há preferência de cor em
Mcltpone scutel/aris, mas de forma secundária, visto Que o maior interesse é a ouantídade de alimento
disponível nas fontes.
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TOXICIDADE DE SUBSTÂNCIAS PRESENTESNO GERGELlM (SESAMUM
INDICUM) SOBREAITA SEXDENSL. (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) *

Carla Gheler Costa 1; Odair Correa Bueno; Maria José A. Hebling 1; Femando Carlos
Pagnocca 1; João Batista Femandes 2; Paulo César Vieira 2, 3

As formigas-cortadeiras utilizam material vegetal Que é utilizado como substrato para o
desenvolvimento do fungo simbionte. Os gêneros mais evolutivos, Acromyrmex(Q!.lenQuéns} e Alta

(saúvasj.são herbívoros dominantes em muitos ecossistemas e ocupam posição de destaoue entre as
pragas agrícolas. Por outro lado, várias plantas apresentam compostos tóxicos para sauveiros. Dentre
elas encontra-se o gergelim (Sesamum indicum), oue foi testado em formigueiros de laboratório de Alta
sexdens, e provocou a sua extinção. Alto índice de mortalidade de operárias de Atta sexdens ocorreu
ouando foram submetidas à aplicação tópica de extratos orgânicos, de baixa e média polaridade, da
semente de gergelim. Através de fracionamento Químico, acompanhado de bioensalos. os triglicerídeos
foram identificados como as substâncias responsáveis por tais efeitos. Os objetivos do presente trabalho
foram de verificar os efeitos tóxicos de substâncias Químicas provenientes do gergelim (Sesamum
indicum) sobre operárias de Alta sexdens, mantidas no interior do formigueiro. As operárias de
tamanho médio de Alta sexdcns foram coletadas de formigueiros, mantidos em laboratório, com idade
aproximada de dois anos. Diariamente esses formigueiros foram supridos com folhas de eucalipto
(Euca/iptus a/ba) e aveia em flocos. As formigas foram coletadas em lotes de 60 e colocadas em uma
bandeja plástica com as paredes laterais revesti das de TEFLON. No interior da bandeja foram mantidos
algodão embebido com água e algumas folhas de eucalipto. Com auxílio de uma pinça de ponta mole,
cada formiga foi imobilizada para receber os extratos e o solvente (controle) no pronoto. Para tal. foi
utilizada uma seringa adaptada a um micrômetro, de modo a fornecer IIlI de extrato e solvente para
cada formiga. Foram utilizados os ésteres metílicos dos ácidos palmítico e mirístico na concentração de
200mgiml. Que tinham apresentado resultados tóxicos Quando testados in vitro. Após a aplicação, as
formigas permaneceram por mais 30 minutos na bandeja e foram rnarcadas com tinta fosforescente de
diferentes cores na região dorsal da cabeça, uma cor para cada tratamento. Após 30 minutos, elas
foram devolvidas ao formigueiro de origem. A cada 24 horas o formigueiro foi observado para a
determinação do número de formigas mortas e vivas. Os dados foram analisados segundo
procedimentos de análise de sobrevivência segundo COX & OAKES (1984). Verificou-se Que a
sobrevivência média das operárias de Alta sexdens foi reduzida significativamente, Quando comparada
com o controle, tanto para o metil éster do ácido mirístico (p<0,02), como para o metil éster do ácido
palmítico (p<O,OO I). Desta forma, pode-se concluir oue a metodologia utilizada é adeouada para testes
de toxicidade de extratos vegetais para operárias de Atta sexdens, no interior do formigueiro.

I.CEIS, CP. 199, Instituto de Biociências - UNESP, Rio Claro, SP, Brasil.
2. UFSCAR, Instituto de Química, São Carlos, SP, Brasil.
3.(CNPoLPIBIC, FAPESP}.
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DIVERSIDADE DE TIPOS POLfNICOS COLETADOS POR PLEBEIADRORIANA
{HYMENOPTERA, APIDAE, MELlPONINAE} EM ÁREA URBANA

Carlos Alfredo Lopes de Carvalho 1; Luis Carlos Marchini 2 & Patrícia Benites Ros 2

OS paroues e jardins das áreas urbanizadas fornecem uma diversidade de locais para nldlfícação
utilizados por diferentes espécies de abelhas. além de garantir um fluxo contínuo de recursos

florais para esses insetos. O conhecimento das fontes vegetais utilizadas pelas abelhas para a coleta de
recursos é um passo importante para estudos Que visam a preservação e conservação das espécies. O
objetivo deste trabalho foi conhecer as plantas utilizadas para a coleta de pólen por P/ebeia droriana
entre os meses de outubro a novembro de 1996 na área do "Campus" da Escola Superior de
Agricultura "Luiz de Queiroz" - USP. Piracicaba-SP. através da identificação dos tipos polínicos
encontrados na massa de pólen transportada pelas abelhas ao retornarem para colônia. As coletas foram
efetuadas semanalmente. de hora em hora. entre 5 :00 e 19:00 horas. durante 10 minutos ou coletando
10 abelhas por intervalo de hora. A massa de pólen coletada foi transferida para lâminas de microscópio
após terem sido desestruturadas através de cubos de gelatina glicerinada presos a um estilete.
Posteriormente. colocou-se a lamínula e aoueceu-se rapidamente a lâmina. derretendo a gelatina e
fixando os grãos de pólen. A identificação dos tipos polínicos foi realizada através da comparação com
o laminário de referência formado a partir do pólen de plantas Que encontravam-se em floração no
mesmo período das coletas e do uso de literatura relacionada com o assunto. As lâminas foram
inspecionadas em laboratório através de microscópio óptico com aumentos entre 400 a 1000 vezes.
Para determinar as freoüênclas e constâncias dos tipos polínicos e de suas famílias botânicas realizou-se
a contagem consecutiva de 200 grãos de pólen por lâmina. Os tipos mais freoüentes foram Bu/bine
frutescens (Liliaceae). Leucaena /eucocepha/a (Mimosaceae) e Aloysi« virgata (Verbenaceae).
respectivamente. L. /eucocepha/a foi a espécie mais constante. enouanto Liliaceae. Mlmosaceae,
Boregínaceae e Myrtaceae foram as famílias mais freoüentes. A maior parte das atividades relacionada
com a coleta de pólen ocorreu pelo período da manhã. apesar do seu início ter sido extremamente
influenciado pelas condições climáticas. As melhores condições para o início das atividades se deu
ouando a temperatura encontrava-se em torno de 18°C. a umidade relativa do ar entre 80 a 85%. a
velocidade do vento próximo de I rn/s. ausência de precipitação pluviométrica e radiação total em torno
de 200 W/m2

• Observou-se correlação positiva entre o número de abelhas com carga de pólen e a
temperatura e radiação total. enouanto Que. para a velocidade do vento e a precipitação pluviométrica.
a correlação foi negativa. A umidade relativa apresentou correlação negativa nos dias em Que nos
primeiros horários os valores encontravam-se em torno de 95% e não ocorria precipitação pluviométrica
ao longo do dia e. positiva ouando nesses horários encontravam-se valores entre 80 a 85% e não
ocorria precipitação pluviométrica ao longo do dia. Os resultados indicaram elevada diversidade de
plantas utilizadas para a coleta de pólen por P. droriana. sendo interessante a utilização dessas espécies
vegetais na formação de paroues e jardins como uma medida de preservação das populações dessa
abelha na região estudada.

I Dept" de Fitotecnia. Escola de Agronomia-UFBA. CEP.: 44.380-000. Cruz das Almas-BA. Brasil.
2 Dept- de Entomologla, ESALQ-USP. c. Postal: 9. CEP.: 13418-900. Piracicaba-SP. Brasil.
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TIPOS POL(NICOS COLETADOS POR PARTAMONA CUPIRA (HYMENOPTERA,
APIDAE, MELlPONINAE)

Luis Carlos Marchini l;Carlos Alfredo Lopes de Carvalho 2 & Patrícia Benites Ros I

As mudanças promovidas pelo homem em ecossistemas naturais tem proporcionado alterações nas
comunidades de abelhas. modificando muitas vezes a composição de espécies. Apesar do impacto

dessas alterações sobre os locais de nidlflcação e disponibilidades de recursos tróficos. colônias de
algumas espécies de Meliponinae são encontradas em ambientes sob influência antrôpíca. Entre os
aspectos importantes nos estudos de conservação das espécies. o conhecimento das plantas
fornecedoras de recursos torna-se necessário para a manutenção das populações em uma determinada
área. Este trabalho teve por objetivo conhecer os horários de início e término das atividades externas e
as fontes de pólen utilizadas por Partamona cupíra entre os meses de outubro e novembro de 1996 no
"Campus" da Escola Superior de Agricultura "Luíz de Queiroz" - USP. Piracicaba-SP. através de
observações e da identificação dos tipos polínicos encontrados nas massas de pólen transportadas pelas
abelhas campeiras ao retomarem para a colônia. As coletas foram realizadas semanalmente. de hora em
hora. entre às 5:00 e 19:00 horas. sendo estabelecido um tempo máximo de 10 minutos por hora para
a coleta efetiva das abelhas ou a captura de 10 indivíduos no mesmo intervalo de hora. Os indivíduos
coletados foram vistoriados em laboratório e as massas de pólen encontradas foram transferidas para
lâminas de microscópio. onde foram desestruturadas com cubos de gelatina glicerinada presos à ponta
de um estilete. Após a colocação da lamínula, a lâmina foi rapidamente aouecida para fixar os grãos de
pólen na gelatina. A identificação dos tipos polínicos foi realizada através da comparação com lâminas
de pólen das plantas em floração nos dias de coleta utilizando um microscópio óptico com aumentos
entre 400 e 1000 vezes e. através de material bibliográfico relacionado com o assunto. As freoüências
e constâncias para os tipos e suas famílias botânicas foram determinadas baseadas na contagem
consecutiva de 200 grãos de pólen por lâmina. Vinte e dois tipos polínicos pertencentes a 14 famílias
foram identificados. Desses. 16 tipos apresentaram freoüêncla acima de 1% nas amostras observadas.
sendo os mais freoüentes: Eucajyptus sp.2 (Myrtaceae) e Tipo Croton (Euphorbiaceae). Entre os mais
constantes encontram-se Eucajyptus sp.2. Leucaena /eucocepha/a (Mimosaceae) e Palmae Tipo-O I. A
família Myrtaceae foi a mais freoüente e constante neste estudo. A maior intensidade de coleta se deu
no período da manhã. sendo Que mais de 50% das abelhas Que retomavam com polén à colônia foram
observadas entre os horários de 5:00 às 9:00 horas. Verificou-se correlação positiva entre o número de
abelhas coletoras de pólen com a temperatura. umidade relativa do ar e radiação total. enouanto Que a
precipitação e a velocidade do vento apresentaram correlação negativa. Os resultados indicam a
preferência de P. cupíra para a coleta de pólen nas primeiras horas da manhã e confirmam o hábito
generalista dessa espécie Que visitou diversas fontes de pólen na área estudada.

I Dept'' de Entomologia. ESALQ-USP. c. Postal: 9. CEP.: 13418-900. Piracicaba-SP. Brasil.
2. Dept? de Fltotecnia. Escola de Agronomia-UFBA. CEP.: 44.380-000. Cruz das Almas-BA. Brasil.
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RECRUTAMENTO DIFERENCIAL PARA ALIMENTO ENTRE SUBCASTAS DE
OPERÁRIAS DE SOLENOPSIS INVICTA (HYMENOPTERA, FORMICIDAE):

POSSfVEL INFLU~CIA DO RISCO DE PARASITOIDISMO

Sérgio Hayato Seike 1, Maria Aparecida Masteguin 2 e Cristiano Sanches Garcia 2,3

Para as formigas, a existência de subcastas morfológicas dentro da casta das operárias, confere
vantagem adaptativa para a colônia na medida em Que as diferentes formas executem funções para as

ouais são mais eficientes. No presente trabalho, foi avaliado o recrutamento diferencial de operárias de
formigas lava-pés, So/enopsis invicta Buren, para alimentos em diferentes situações. Em área de reserva
florestal no sudeste do Brasil (Campinas, SP), utilizando pedaços de carne bovina de 10 mm X 10 mm
X 5 mm, induziu-se o recrutamento de S. invicta em três situações diferentes: para alimento à distância
de 7 cm e 20 cm da colônia à luz do dia e, a 20 em, durante a noite. Também foram amostradas as
operárias existentes na colônia. O experimento foi repetido para 5 colônias diferentes. As formigas
coletadas foram medidas em lupa estereoscópica com ocular micrométrica e agrupadas em 3 categorias
de tamanho (peouenas, com largura máxima da cabeça < 0,72 mm: médias, de 0,73 mm a 0,92 mm e
grandes > 0,93 mm). Analisando o número de formigas das 5 colônias somadas verificou-se a
dependência das categorias de tamanho com as diferentes situações em Que elas foram coletadas (Qui-
Quadrado = 27,48: g.l. = 6: p < 0,00 I). A eliminação sistemática de cada situação das análises
possibilitou averiguar Q!1e a trilha noturna era a maior responsável pela dependêêcia detectada. A
comparação da proporção de formigas das 3 categorias de tamanhos presentes em cada uma das
diferentes situações com a proporção existente na colônia confirmou os resultados iniciais. A única
situação Que apresentou dependência em nível de 5% foi com trilhas noturnas (Qui-Quadrado = 9,02:
g.1. = 2: p = 0,01 1), na Qual a maior proporção de formigas grandes recrutadas nesse período foi a
maior responsável pelo resultado. Analisando as colônias em separado, comparando a proporção de
tamanhos de operárias recrutadas em cada situação com a proporção existente na colônia, foi possível
verificar Que em 2 das colônias houve maior proporção de operárias grandes recrutadas durante a noite
e em uma delas foi detectada situação semelhante para trilha de 7 cm. Em uma terceira colônia, foi
detectado recrutamento significativamente menor de formigas grandes nas trilhas diurnas. Partindo
destes dados montou-se um segundo experimento, em Que se comparou a proporção de formigas
grandes e não grandes recrutadas para trilhas diurnas e noturnas. O experimento foi realizado com 7
colônias e o resultado confirmou a presença de maior proporção de formigas grandes em trilhas
noturnas (Qui-Quadrado = 21,35: g.1. = I: p < 0,001). A presença de maior número de formigas
grandes em trilhas noturnas é um indício de Que esta subcasta é útil na coleta de alimento. A ausência
de recrutamento diferencial em trilhas diurnas pode ser uma estratégia para poupar esta valiosa subcasta
dos riscos de predação ou parasitoidismo existentes neste período. Na área de estudo existem moscas
do gênero Pseudacteon, parasitóides Que apresentam preferência por operárias maiores de S. invicta e
Q!1etêm atividade exclusivamente diurna.

I Bolsista CAPES / Pós-graduação em Ecologia UNICAMP.
2 Biólogo graduado Fac. Padre Anchieta, [undlaí, SP.
3 Projeto parcialmente financiado pela NSF.
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PREFE~NCIA ALIMENTAR ECOMUNICAÇÃO EM TETRAGONA eLAVIPES
(HYMENOPTERA, MELlPONINAE) EM UBERLÂNDIA . MG (*)

Adriana de Oliveira Machado I, Ana Paula de Oliveira Ribeiro 2, Luciene de Souza
I 3 '4 5Sarmento ,Warwick Estevam Kerr ,Kleber Del-Claro "

I!s abelhas são consideradas insetos importantes na estruturação de comunidades vegetais, por
Aserem eficientes polinizadoras, já Que se alimentam de pólen e néctar. Outra contribuição para a
sociedade é o fato de produzirem grande Quantidade de mel consumido pelo homem. O hábito das
abelhas sociais, presume existir uma forma de comunicação entre os indivíduos de uma mesma colônia,
Q!le se baseia em informações por meio de cheiro, sons ou dança. Tetragona clsvipes são peouenas,
esverdeadas e possuem no último par de pernas, uma estrutura Que secreta uma substância pegajosa
onde depositam o alimento coletado. Nosso trabalho objetivou constatar se há preferência por local,
tipo de alimento (solução mel 40% e solução de açúcar 40%), existência ou não de comunicação por
parte dos componentes de uma colônia de Tetragona clsvipes. Estas foram condicionadas a irem aos
alimentadores fixos, através dos alimentadores móveis. Foram marcadas e contadas ouando retornavam.
A comunicação e foi demonstrada pelo número de abelhas não marcadas Que visitaram a fonte. A
preferência alimentar por mel, foi comprovada com base no teste estatístico X2

, com <pigual a 1 e nível
de significância de 0,05, o valor de 44,71.

IAcadêmica do Curso de Ciências Biológicas.
2 Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas e Bolsista PET/BIOLOGIA-CAPES.
3 Departamento de Genética e Blocuimica.
4 Departamento de Biociências.
5 Apoio: CAPES, CNPQ
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ESTUDO COMPARATIVO DAS INTERAÇOES RAINHA-OPERÁRIAS EM
DUAS ESPÉCIESDE FRIESEOMELITTA (HYMENOPTERA, APIDAE,

MELlPONINAE)

Luis Gustavo Pinton Figueiredo, Femanda H. Nogueira-Ferreira & Ronaldo Zucchi 1

OS antagonismos Que regem as interações rainha-operária. apresentam-se sob várias gradações nos
Meliponinae e sugerem a existência de dominância ritualizada da rainha sobre as operárias. Que é

expressa pela emissão de sinais pela rainha. O estudo das várias gradações dessas interações. oue estão
intimamente ligadas à motivação do processo de aprovisionamento e postura nas células de cria (POP).
oferecem dados para o estudo da evolução das sociedades e desenvolvimento de filogenias. Este
trabalho. tem com objetivo descrever as interações rainha-operárias em duas espécies de Frieseome/itta.
Este aspecto comportamental. juntamente com os demais característicos do POP. posteriormente. será
utilizado na tentativa de estabelecer possíveis posicionamentos taxonômicos destas duas espécies. em
relação aos outros Meliponinae já analisados. Foram estudadas. uma colônia de Frieseome/itta varia (Fv,
procedente de Ribeirão Preto - SP) e outra de uma nova espécie do mesmo gênero (Fsp, procedente do
Estado do Maranhão). Ambas foram acondicionadas em colméias próprias para a observação. O estudo
foi executado através de observações diretas dos comportamentos e de registros em vídeo. Nossos
resultados. mostram a existência de três tipos de comportamentos desencadeados pela aproximação
entre rainha e operárias: contato bucal. "darting" e fuga. Comparativamente. Fvapresenta freoüêncla de
interações maior do Que Fsp. Este fato. pode estar relacionado ao alto nível de agitação e de
deslocamento da rainha de Fv sobre a região de células de cria. aumentando assim. as chances de
encontro com as operárias. A cada IO encontros entre a rainha e as operárias (n= 14). em Fv,
ocorreram em média 2.7 "dartlng", 7.0 fugas e 0.4 contatos bucais. enouanto Que. em Fsp, ocorreram
0.9 "dartlng", 8.8 fugas e 0.1 contatos bucais. Essas freouênclas são alteradas Quando a rainha está
parada. havendo um aumento na freouêncla de "darting" (nas duas espécies) e diminuição do
comportamento de fuga (em FI-'). Se comparadas com os outros Mellponlnae, Fv e Fsp. apresentam
comportamentos simples relacionados à dominância da rainha sobre as operárias. Estes sinais simples.
simbólicos e compactos. oue caracterizam as duas espécies de Frieseome/itta estudadas. de acordo com
Zucchi (1993). representam estados apomórficos de dominância ritualizada.

I Dept". de Biologia. F.F.C.L.R.P.- USP. Av. Bandeirantes. 3900/ CEP 14040-901. Ribeirão Preto.
SP. Brasil. E-mail: fhnferre@usp.br. Auxílio financeiro: FAPESP.
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R. Fadel-Oliveira 1; N. Gobbi 2

SELEÇÃO DE INSTARES INICIAIS DE DIATRAEA SACCHARALlS {Lep.: Pyralidae}
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE Cotesia flavipes {HYM.:

BRACONIDAE}

A broca da cana Díatraea sacchara/ís é a mais importante praga da lavoura canavieira, e devido à
monocultura da cana-de-açúcar ela se expande rapidamente. Os prejuízos causados por essa broca

aumentam Quando o colmo é infectado por fungos, causando a "podridão vermelha", o Que reduz o
rendimento industrial. O endoparasitóide Cotesía tlsvipes vem sendo utilizado como controlador
biológico para minimizar os danos e prejuízos. Os experimentos foram realizados com materiais
cedidos pela Usina São João de Araras - SP. Os testes foram realizados com seis lagartas de mesmo
instar do hospedeiro juntamente com uma fêmea do parasitóide com idade entre 2 e 3 dias, para cada
instar (1°, 2° e 3°) foram realizados 10 repetições, com duração de 30 minutos para cada teste. Foram
observados o número de parasitismo, a eficiência da lagarta em desenvolver machos e fêmeas dos
parasitóides, a longevidade dos parasitóides e o tamanho da tíbia. Os resultados obtidos indicam oue o
número de lagartas parasitadas nos três instares não diferem (30, 45 e 30), mas sim o número de
lagartas viáveis, sendo 5, 19 e 17 para o 1°, 2° e 3° instares. A porcentagem de machos emergidos foi
sempre maior para o 1° e 2° instares (81,25% e 67,15% respectivamente) comparando-os com o 3°
instar, onde a porcentagem de fêmeas foi superior ( 69,34%). A longevidade não difere dentro de um
mesmo instar, para o 1° instar os machos sobreviveram 1.62 e fêmeas 2.0 dias, no 2° instar foi 2,05 e
1.90 e no 3° instar 2.0 e 2.29 (machos e fêmeas respectivamente). Em relação ao tamanho da tíbia dos
parasitóides foi observado oue no 1° e 2° instares os machos foram maiores Que as fêmeas, ocorrendo
situação inversa para o 3° instar, onde as fêmeas foram maiores Que os machos, esse fato pode estar
relacionado à disponibilidade e Qualidade de alimento oferecidio por lagartas maiores.

I PG - Zoologia- Capes- Depto Ecologia, IB - UNESP - Rio Claro - SP.
2 Prof. Dr. UNESP - Rio Claro - SP. Depto Ecologia, CP 199, CEP- 13.506.900.
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INFLU~NCIA DO PARASITISMO DE COTESIA FLAVIPES (HYMENOPTERA:
BRACONIDAE) NO PERFILPROTEfcO E ENZIMÁ TICO DE DIATRAEA

SACCHARALlS (LEPIDOPTERA: PYRALlDAE)

M. Scaglia *; J.Chaud-Netto **; M. R. Brochetto-Braga **; N.Gobbi. ***cz:tlsvtpes (Hymenoptera: Braconidae)é um parasitóide de pragas de culturas como milho.
sorgo e cana de açúcar. entre elas a Diatraea sscchsrelis, conhecida corno broca da cana.O

hábito da Cotesis é de ovipositar em lagartas para as ouais são atraídas. principalmente por
kairomônios liberados nas fezes. Este parasltóíde, desde Que foi introduzido no Brasil. em 1971. tem
sido muito mais eficiente no controle da broca da cana. em relação à Psrsthcrcses (Diptera) por
exemplo. Outras técnicas de controle. como manejo integrado e uso de armadilhas contendo
ferômonios. já foram bastante pesoulsadas. O uso de inseticidas torna-se ineficiente devido ao
comportamento da lagarta. Que se locomove pelo Iimbo foliar até atingir o colmo. Lagartas de primeiro
estágio ou lagartas recérn-emergídas ficam protegidas pelo efeito guarda-chuva. inviabilizando esse tipo
de controle. Por isso. as usinas produtoras de açúcar e álcool. passaram a investir na criação massa I da
Cotesis para o controle dessa importante praga agrícola. Objetivando aprimorar a criação massal para
baixar os custos de produção do parasítólde. procura-se conhecer melhor o comportamento de
ovíposlção da C. tlsvipes e possíveis reações da lagarta de Diatraea sscchsrslts ao ataoue do
parasitóide. Estudou-se o efeito da ovíposíção no perfil eletroforético da hemolínfa de D. sacchara/is
utilizando-se a técnica de eletroforese denaturante (PAGE-SDS Laernmli. 1970). Através da Qual foi
determinado o perfil protéico entre zero e Quinze dias após a ovíposíção e a atividade esterásica
presente na hemolinfa de lagartas entre 24 e 72 horas após o parasitísmo. A análise eletroforética das
proteinas da hemolinfa de lagartas recém inoculadas pelo parasitoíde (to) até 15 dias (tiS) após o
parasitismo mostrou . em relação ao controle (lagartas não parasitadas ). uma reação intensa à
presença do parasitóide. evidenciada pelo aparecimento de 3 bandas protéicas ( PM 29 KDa. 25 KDa
e 23KDa). oue não puderam ser visualizadas após três dias de parasitismo. Paralelamente. 2 bandas
protéicas (PM 62 KDa e 58 KDa) mantiveram intensidade relativamente constante desde o tempo zero.
inclusive no grupo controle. até o décimo segundo dia. diminuindo drasticamente no décimo Quinto dia.
A análise da atividade esterásica na hemolinfa de lagartas após 24. 48 e72 horas de parasítísmo.
mostrou um decréscimo no número de bandas e na atividade enzimática em função do tempo
decorrido. sendo cinco bandas visíveis após 24 h. cuatro bandas depois 48 h e uma banda 72 h após
o parasitismo. Estes resultados sugerem Que esta enzima poderia estar envolvida no mecanismo de
defesa da lagarta.

* Aluna de Pós - Graduação e Bolsista do CNPQ:- Depto. de Biologia- UNESP-Rio Claro/SP.
** Depto. de Biologia -UNESP-Rio Claro/ SP.
*** Depto. de Ecologia- UNESP-Rio Claro/SP.
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COMPORTAMENTO DECÓPULA, OVIPOSIÇÃO E FECUNDIDADE
RELATIVA DE F~MEASDE COTESIA FIA VIPES (HYMENOPTERA: BRACONIDAE)

M. Scaglia *; J.Chaud-Netto **; M. R. Brochetto-Braga **; N.Gobbi ***cs:flavipes, um braconídeo endoparasltólde, foi introduzido no Brasil para controle da broca da
cana de açúcar, Diatraea sacchara/is. Esse parasitóide está sendo criado em grande escala pelas

usinas produtoras de açúcar e álcool. sendo liberado no campo para controle da broca da cana, com
excelentes resultados. C. tlsvipes é atraído por kalrôrnonlos liberados nas fezes da lagarta hospedeira.
Em condições de laboratório, o parasitóide prefere realizar posturas em lagartas de 5° instar. Para
melhorar as condições de criação em laboratório torna-se necessário conhecer seu comportamento de
cópula e de postura e estimar a viabilidade de seus descendentes. Para estudar esses parâmetros, as
pupas de C. tlsvipes foram isoladas em frascos individuais até a emergência, ouando então foram
formados os casais. Em condições de laboratório, com luminosidade média de 1700 Lux, temperatura
entre 25 e 29° C e umidade relativa de 65 a 70%, as fêmeas foram fecundadas. Fêmeas virgens e
fecundadas de C. flavipes foram utilizadas para parasitar uma ou duas lagartas de D. sacchara/is,
avaliando-se posteriomente o número de parasitóides obtidos de cada lagarta hospedeira. Para as
fêmeas fecundadas Que parasitaram duas lagartas, estabeleceu-se um intervalo de uma hora entre as
duas ovtposlções. Sabendo-se Que o macho é polígârníco e o acasalamento ocorre logo após a
emergência, foi necessário individualizar os casais utilizando tubos de ensaio(9cm de comp./ 2cm de
diam.). A técnica tornou-se mais eficiente ouando os machos foram introduzidos em tubos
completamente limpos, pois Quando eles foram colocados em frascos anteriormente ocupados por uma
fêmea pareceram desorientados e/ou inibidos. Registrou-se uma porcentagem de emergência de
parasitóides de 8 I a 95%, tanto para fêmeas virgens (somente descendência masculina) como para
fêmeas fecundadas. Houve uma alteração significativa na razão sexual dos parasitóides Quando a vespa
ovipositou uma só vez em uma determinada lagarta (34% de fêmeas) e depois de uma hora fez uma
segunda postura em outra lagarta (80.3% de fêmeas). Embora a amostragem obtida seja confiável este
experimento está sendo repetido. Lagartas parasitadas, Que não liberam massa de casulos após trinta
dias, Quando dissecadas, apresentaram ovos e larvas encapsulados, alojados sempre no segmento
terminal do hospedeiro .

• Aluna de Pós- Graduação e Bolsista do CNPQ:- Depto. de Biologia- UNESP-Rio Claro/SP .
•• Depto. de Biologia -UNESP-Rio Claro/ SP .
••• Depto. de Ecologia- UNESP-Rio Claro/Si'.

296



EFEITO DE OVIPOSIÇÕES INDEPENDENTESNA RAZÃO SEXUAL ENO
TAMANHO DA PROLEDE COTESIAFLAVIPEs(HYMENOPTERA: BRACONIDAE)

Marcia Terumi Uehara 1; Nivar Gobbi 2; José Chaud Netto 3cz:tlsvipes é uma vespa endoparasitóide. gregária. introduzi da no Brasil e em outros países
para controlar biologicamente a Distrses sacchara/is conhecida como a broca da cana-de-açúcar.

Este hospedeiro afeta diretamente a produtividade agrícola ao se alimentar dos tecidos. ocasionando a
Quebra e/ou morte da planta. A D. sscchsrslis constrói galerias internas Q!.Ieprovocam a morte da gema
apical e o conseqüente brotamento lateral. perda do peso e atrofia dos nós. O objetivo deste trabalho
foi comparar o efeito de duas posturas. no tamanho da prole e na razão sexual dos parasitóides
obtidos .Os parasitóides e as lagartas hospedeiras foram fornecidos pela Usina São João de Araras/SP.
As pupas do parasitóide foram separadas em frascos individuais visando a obtenção de machos e fêmeas
virgens para observação de cópula. Foram utilizadas lagartas hospedeiras de 50 ínstar para o
parasitismo. Depois das ovíposlções os hospedeiros foram mantidos em B.O.D. à 2JD± 1 o C.
fotoperíodo de 14 horas e umidade relativa de 70% ± 10% para Que os parasitóides pudessem
completar seu desenvolvimento. As razões sexuais não diferiram estatisticamente (teste-t, (J. = 5%)
apesar de haver um aumento aparente na proporção de fêmeas na segunda ovíposlção. As razões
sexuais obtidas confirmam a tendência de uma maior produção de fêmeas por progênie. Observou-se
Que o número médio de parasitóides foi maior na primeira postura (42.17 indivíduos) do Que segunda
(29.59 indivíduos) (U= 288.5 ; P=O.O 16 ; (J. 5%). Talvez o maior tamanho da prole da primeira
postura seja determinado por um comportamento inato do parasitóide Q!.Ieconsistiria em depositar o
número máximo de ovos no primeiro hospedeiro Q!.Ieencontra. em decorrência da necessidade de
adeouação entre a fertilidade e seu curto tempo de vida.

1 Aluna de Pós-Graduação e bolsista do CNPQ:-USP-FFCLRP/SP-e-mail: marciatu@usp.br.
2 Depto. de Ecologia - UNESP - Rio Claro/SP.
3 Depto. de Biologia - UNESP - Rio Claro/SP - e-mail: chaud@life.ibrc.br.
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COMPORTAMENTO DE COLETA DE RECURSOS E INTERAÇOES ENTRE
MOSCAS SYRPHIDAE EABELHAS EM INFLORESC~NCIASDE PIPERACEAE

Rodolfo Antônio de Figueiredo 1

As piperáceas são abundantes e importantes elementos de matas úmidas. Este estudo objetivou
verificar o comportamento de coleta de recursos em suas flores por sirfídeos (Diptera, Syrphidae) e

abelhas (Hymenoptera), assim como as interações comportamentais entre estes dois grupos. As
observações foram realizadas em matas semidecíduas na região de Campinas e [undiaí, SP. Os sirfídeos
utilizam as inflorescências para coletar principalmente pólen, mas também lambem substâncias
produzidas nas brácteas das flores. Os himenópteros somente visitam as piperáceas para coleta de
pólen. A mosca Ornidia obesa foi a principal visitante floral e se desloca na inflorescência da parte
proxímal para a dista\, tocando constantemente o labelo nas anteras, estigmas e brácteas das flores.
Movimenta o abdome para cima e para baixo constantemente, e a sua parte distal contata as flores. A
mosca coleta pólen com as pernas dianteiras, contatando o labelo nos pulvilos repletos de pólen. Em
algumas piperáceas, o. obesa permanece na face abaxial das folhas, contatando o labelo na superfície
foliar ou limpando o corpo. Ornidia obesa apresenta encontros agonísticos intraespecíficos Quando dois
indivíduos se encontram numa inflorescências. Encontros agressivos interespecíficos ocorreram com o
sirfídeo Copestylum trtpunctatum e com as abelhas Apis me//ifera e Trigona splnipcs, Que são
afugentadas das inflorescências. Sirfídeos de outros gêneros, tais como Salpingogaster, Ocyptsmus,
Tridtopsomyis. Palpada e Leucopode//a apresentam comportamento de coleta de recursos semelhante
ao descrito para o. obesa e encontros agressivos intraespecíficos, mas não interespecíficos. Visitam
várias inflorescências de uma planta, tocando o labelo nas anteras deiscentes e coletando pólen com as
pernas anteriores. A parte distal do abdome destas moscas tocam as anteras e colhem pólen, Que não é
utilizado na alimentação. Sirfídeos do gênero Copestylum pousam em folha próxima à inflorescência, ou
no seu pedúnculo, e passam a visitar a inflorescência se deslocando da parte proxirnal para a distal e
tocando o labelo nas anteras, estigmas e brácteas das flores. Não coletam pólen com as pernas, mas
contatam os pulvilos das pernas dianteiras freoüenternente com o labelo. Não foram registrados
encontros agressivos intraespecíficos, mas Copestylum trtpunctstum deslocou Salpingogaster nigra de
uma inflorescência. As abelhas Apis me//ifera e Trigona spinipcs deslocam-se rapidamente pelas
inflorescências coletando pólen com as pernas dianteiras. Não foram registradas interações agressivas
intraespecíficas nestas abelhas, mas T. spinipes afugentou A. me/lifera e Palpada sp. das inflorescências
Que visitavam. As abelhas de outros grupos, tais como Megachilidae, Colletidae, Halictidae e
Anthophoridae apresentam coleta de pólen semelhante ao já descrito e não foram registrados encontros
agressivos intra ou interespecíficos. O comportamento de coleta de recursos observado nas
inflorescências das plperáceas é semelhante ao já descrito para os sirfídeos, mas a Quantidade de
interações agressivas intra e interespecíficas é significativamente menor do registrado por outros
estudos. O comportamento de o. obesa de utilizar recursos foliares é pela primeira vez descrito. As
poucas interações entre os visitantes florais das piperáceas possivelmente são importantes para Que
diversos grupos de moscas e abelhas atuem como vetares de pólen nesta família vegetal.

I PG-Ecologia, IB, Universidade Estadual de Campinas.

298



COMPORTAMENTO DA VESPAPEGOSCAPUS SP.(HYMENOPTERA,
AGAONIDAE) EM INFLORESC~CIAS DE FICUS CITRIFOLIA (MORACEAE)

Rodolfo Antônio de Figueiredo 1

As inflorescências (sicônios) das figueiras têm paredes espessas e contínuas. com exceção de uma
região formada por brácteas superpostas chamada ostíolo. O presente estudo teve por objetivo

descrever o repertório comportamental da vespa polinizadora (Pegoscapus sp.) da gameleira-preta
(Ficus citriro/ia). O estudo foi feito em uma pedreira abandonada em São Carlos. SP. As observações
nos sicônios foram feitas in situ e em laboratório. utilizando lupa. estereomicroscópio e fotografias.
Vespas polinizadoras fêmeas chegam aos sicônios com flores receptivas possivelmente guiadas por odor
característico. Pousam. deslocam-se sobre a superfície do sicônio tateando com a antena e param sobre
o ostíolo. Uma vespa encosta o segundo segmento antenal, Que apresenta uma evaginação da cutícula
na forma de espinho. na bráctea externa do ostíolo e faz movimentos com a cabeça. deslocando-a.
Comprime seu corpo e rapidamente entra no sicônio pelo ostíolo. Protrai o hipopígio (onde se encontra
o ovipositor) e desloca-se sobre a superfície estigmática tocando-a com a ponta do ovipositor. Sobre
uma flor. a vespa pára e movimenta o abdome horizontalmente. Ao ser introduzido no estilete de uma
flor feminina. o ovipositor alcança o ovário. Os movimentos horizontais com o ovipositor são repetidos
algumas vezes. A vespa comprime lateralmente o abdome. indicando Que um ovo foi deixado no ovário
da flor. Como a larva. ao eclodir, irá se alimentar da semente Que se desenvolve. a vespa poliniza a flor
após a ovíposição. Para tanto. ela dirige as pernas anteriores para as cavidades toráxicas onde se
encontra pólen armazenado. Os arólios das pernas dianteiras retiram o pólen das cavidades. Que é
passado no hipopígio. O ovipositor se movimenta no estilete fazendo o pólen aderir ao estigma. O
ovipositor é recolhido e a vespa se desloca na cavidade do sicônio. contatando outras superfícies
estigmáticas até cessar seus movimentos e morrer. A prole da vespa emerge das flores após um mês.
Os machos perfuram o ovário da flor em oue se desenvolveram e deslocam-se à procura das fêmeas. Ao
encontrar uma fêmea. o macho faz um peoueno orifício na parede do ovário por onde introduz seu
longo abdome. fertilizando-a. A fêmea fecundada sai do ovário onde se desenvolveu. Imediatamente
dirige-se para uma antera Que esteja expondo pólen. A fêmea alarga a abertura da antera com auxílio do
primeiro segmento de suas antenas e coleta pólen com movimentos alternados das pernas dianteiras. O
pólen coletado pelo arólio é depositado em uma fileira de cerdas da parte ventral da coxa da perna
oposta e. então. é armazenado na cavidade toráxica. Após o término desta seoüêncía de movimentos
pela perna esouerda. a perna direita repete-a de modo semelhante. Após a coleta de pólen. as fêmeas
saem do sicônio através de um orifício feito por machos. Os machos. ápteros, morrem nos sicônios.
oue apresentam sementes não utilizadas pelas larvas. As fêmeas. aladas. voam à procura de uma figueira
com sicônios receptivos. O comportamento da vespa é essencial para o seu ajustamento com a
morfologia das flores e com o ciclo reprodutivo da figueira hospedeira.

I PG-Ecologia. IB. Universidade Estadual de Campinas.
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COMPORTAMENTO DECORTE EM SCAPTOTRIGONA AFF. DEPIL/S
(HYMENOPTERA, APIDAE, MELlPONINAE)

Patricia Romano da Silva e Luci Rolandi Bego 1,2

Em agrupamentos de fêmeas de Hymenoptera mais primitivos, a rainha exerce uma dominância física
nos indivíduos (Sakagami et ai, 1977). Entre as castas dos meliponíneos, ocorrem muitos tipos de

interações entre a rainha e as operárias, Que podem refletir uma dominância ritualizada pela rainha e
respostas também ritualizadas pelas operárias (Zucchi, 1992). Uma colônia de Scaptotrigona aff.
deptlts, proveniente de Ribeirão Preto foi observada no laboratório, em caixa de madeira com tampa de
vidro (Sakagami, 1966), de dezembro de 1996 à fevereiro de 1997. Através de observações diretas
(com auxílio de cronômetros e contadores manuais) e indiretas (com auxílio de filmadora) verificou-se
oue uma das interações bastante comum em Scaptotrigona aff. depi/is foi um tipo de aglomeração de
operárias ao redor da rainha, denominada corte. A corte ocorreu primcipalmente fora do período de
postura, tendo variado de 20 a 768 segundos (x= I62,59±65,92, n=52). No período Que antecedeu
a fase de pré-aprovisionamento, a duração da corte variou de 16 a 95 segundos (x=43,3±19,19,
n= 5O). De 3 a I I operárias participaram da corte. Estas podiam posicionar -se no mesmo favo ou no
favo superior ou inferior aouele onde estava a rainha. As operárias podiam abrir e fechar as asas e as
mandíbulas, permanecer com as asas cruzadas sobre o corpo. expor ou não a glossa, elevar o 10 par de
pernas e tocar a rainha (às vezes essa elevação deixava a operária Quase Que posicionada verticalmente
em relação ao favo) e. dar uma rápida investida na rainha, logo recuando. efetuando um "darting''. A
corte podia ocorrer sobre os favos. sobre o invólucro ou na parede da caixa onde estava a colônia. Foi
considerado ®e uma corte terminava no momento em Que a rainha começava a caminhar. Igualmente
ao Que foi verificado em outros Meliponínae. em S. aff. depllls não foram observadas agressões físicas
entre os indivíduos da colônia. Essas agressões foram substituídas por uma variada forma de
comportamentos ritualizados (Zucchi. 1994). dentre os ouais a corte à rainha.

I Auxílio Financeiro:ÇNPQ
2 Departamento de Biologia- F.F.C.L- USP. Avenida Bandeirantes, 3900, cep: 14040-90 I I. Ribeirão
Preto-S.P. e-mail:romsilva@usp.br.
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Frederico Machado Teixeira 1, Marcus Teixeira Marcolino 2 e Malcon A. M.
Brandeburgo 3; 4

CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSODE INVASÃO DE UMA COLONIA DE
ABELHAS AFRlCANIZADAS APIS MELL/FERA POR FORMIGAS CARPINTEIRAS

Camponotus atriceps (FORMICIDAE)

pouco se conhece sobre a interação de abelhas africanizadas Apis me//ifera e espécies nativas do
Novo Mundo. O estudo dessas interações são importantes, não só no sentido econômico

(apicultura) como no seu impacto sobre as populações naturais. As formigas invadem colmeias de
abelhas, a procura de um lugar para nidificar ou para obterem alimento (mel, pólen, crias e abelhas
adultas). O estudo procurou descrever e caracterizar a resposta das abelhas A. me/lifera frente ao
ataoue das formigas Camponotus striceps, um de seus inimigos naturais. O trabalho foi conduzido em
um apiário distante 6 Km da cidade de Uberlândia - MG, na primavera de 1995. O apíárlo sofria
ataoues constantes das formigas, por isso os suportes das colônias possuíam proteção contra as
mesmas. Na colônia estudada a proteção foi retirada e a observação começou a partir do entardecer
(18:00h). Através de filmagem (sistema VHS) foi registrado todo o processo de invasão para posterior
avaliação. Foi observado Que algumas operárias "batedoras" começam a reconhecer a área logo após as
18:00h. Logo após terem encontrado a colônia desprotegida, parece ter ocorrido recrutamento das
formigas, Que aumentaram gradativamente até o fim da observação, o Que culminou com a invasão da
colônia e seu extermínio. As formigas atacam em grupo de 4 a 10 formigas sobre uma única abelha.
Para se determinar o lócal do corpo das abelhas Q!1eera atacado foram observadas 87 abelhas, sendo
as pernas e as asas os locais mais atacados. Os resultados indicam Q!1e as colônias de abelhas
africanizadas não suportam o ataoue das formigas carpinteiras e Q!1e essas podem ser um serio
problema para os apiários da região de Uberlândia.

I Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: followers@usa.net.

2 Mestrando em Genética e Bíoouírnlca. Universidade Federal de Uberlândia. E-mail:
marcolino@ufu.br.

3 Prof. Dr. em Genética, Universidade Federal de Uberlândia.
4 Departamento de Genética e Bíooufmíca - Universidade Federal de Uberlândia.
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AÇÃO DE REPEL~NCIAENÃO·REPEL~NCIADAS SECREÇÓESDO V, VI E
V+VI ESTERNITOS GASTRAIS DE F~MEASDE POLlSTES VERSICOLOR

(HYMENOPTERA, VESPIDAE) DOS ESTÁDIOS DE PRÉE PÓS·EMERG~NCIA
DO CICLO DAS COLONIAS, CONTRA CREMATOGASTERSP (HYMENOPTERA,

FORMICIDAE)

Duarte, Maria Das Graças Sarmento 1; Raposo-Filho, José Roque 2; Silva, Maria Nei 3

Vespas tropicais e subtropicais Que constrõem ninhos abertos. presos ao substrato por um único
pedúnculo. do tipo "stelocyttarous gymnodomous". sofrem pressão predatorial principalmente por

formigas. Em resposta a esta pressão. as vespas untam o pedúnculo da colônia com uma secreção
glandular repelente. através do comportamento de "rubbing". Este estudo objetiva verificar se as
formigas Crematogaster sp são repelidas pela ação das secreções das glândulas dos V. VI e V+VI
esternitos gastrais de fêmeas de P vcrsicotor, dos estádios de pré e pós-emergência do ciclo da
colônia. Para isso. foram analisadas as secreções glandulares de 15 fêmeas dominantes e 15 fêmeas
subordinadas. coletadas em colônias pré e pós-emergentes. no município de Juiz de Fora - MG (2 10

46' S. 430 21"W). As secreções foram retiradas com o auxílio de um tubo capilar. o Qual fazia parte de
um dos braços do aparelho Y. instrumento este. usado nos testes de repelência. contra 14 400
formigas Que participaram do experimento. As análises do teste X2 mostraram uma diferença
significativa (X2 = 4.665. P < 0.05: G.L.= I). ou seja as secreções glandulares de vespas de colônias
pré-emergêntes mostram maior eficácia em repelir formigas do Que as das fêmeas de colônias pós-
emergêntes. Tais resultados permitem supor Que as poucas fêmeas das colônias do estádio de pré-
emergência. utilizam mais a defesa Química contra formigas. do Que as vespas das colônias pós-
emergentes.

I Bióloga do Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora - MG.
2 Professor da UNIT - Aracaju - SE e do Mestrado em Ciências Biológicas -Cornportarnento e Ecologia
Animal/ Depto. de Zoologia - ICB. da UFJF. Juiz de Fora - MG.
3 Professora do Mestrado em Ciências Biológicas -"Comportamento e Ecologia Animal" / Depto. de
Zoologia - ICB. da UFJF. Juiz de Fora - MG.
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NÚMERO DE FUNDADORAS EA PRODUTIVIDADE EM COLONIAS DE
POLlSTES VERSICOLOR (HYMENOPTERA, VESPIDAE)

Lenira Eloina C. de Souza 1; José Roque Raposo-Filho 2; Maria Nei Silva 3

O processo de fundação das colônias em vespas sociais revela importantes estratégias
comportamentais Que caracterizam os padrões haplometrótico e pleometrótico. Nas regiões

tropicais a ocorrência do padrão pleometrótico é acentuada. entretanto os mecanismos associados a tal
ocorrência ainda não foram esclarecidos. Este trabalho analisou a fundação pleiometrótica em Polístes
versícolor. para avaliar se o sucesso das colônias está relacionado ao número de fundadoras. Foi
acompanhado o processo de fundação em dezesseis colônias. nos arredores do campus universitário da
UFJF. no município de Juiz de Fora. nos anos de 1996 e 1997. O número de células construídas. o
número de indivíduos produzidos na primeira geração e o tempo de duração da fundação foram
utilizados como medida do sucesso das colônias. Os dados foram analisados separadamente através de
análise de regressão linear simples. O número de células construídas aumentou com relação ao número
de fundadoras. Entretanto. o número de indivíduos produzidos na primeira geração e a duração do
período de fundação não variaram com o aumento do número de fundadoras. Estes resultados sugerem
Q!1evariáveis sociais. assim como variáveis ambientais atuam sobre as colônias promovendo o sucesso.

I Aluna do Curso de Mestrado em Comportamento e Ecologia Animal. Universidade Federal de Juiz de
Fora. CEP 36025-330. Juiz de Fora. MG e Professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
- UESB. CEP 45000-200. [eouié. BA.
2 Professor da Universidade Tiradentes - UNIT. Araca]u, SE e do Mestrado em Ciências Biológicas -
Comportamento e Ecologia Animal / Depto. de Zoologia - ICB. da UFJF. Juiz de Fora. MG.
3 Professora do Mestrado em Ciências Biológicas - Comportamento e Ecologia Animal / Depto. de de
Zoologia - ICB. da UFJF. Juiz de Fora. MG.
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CUIDADO DE PROLEEM PACHYCONDILA CRASSINOD,A; ORGANIZAÇÃO DE
TRABALHO DE OPERÁRIA E LARVAS DURANTE A FASEDE

ENCASULAMENTO

Regina Célia Souza Brito 1; Vera Silvia Raad Bussab 2

Divisão social especializada de trabalho em formigas ( polietismo) é um tópico de grande interesse
para a compreensão da rota evolutiva seguida pela eusocialidade nestes insetos. Tem-se

identificado formas diferentes de polietismo. dependente do grau evolutivo da espécie sob estudo.
Polietismo etário é um dos traço distintivo de espécies consideradas primitivas. Dentro de um contexto
em oue se visa analisar o desenvolvimento ontogenético dos comportamentos e a existência de algum
tipo de polietismo em Pachycondila crassinoda. foram observados pormenorizadamente os padrões
comportamentais desempenhados por larvas e operárias na fase de encasulamento. Parte do Que tem
sido investigado até agora. nos permitiu descrever uma forma interessante de organização de trabalho
entre operárias adultas e larvas. Para a coleta dos dados utilizamos uma filmadora JVC - GR-AX91 O
programada para gravar automaticamente a cada 5 minutos. blocos dos comportamentos oue ocorrem
durante períodos de 5 segundos. Com este procedimento temos obtido uma ótima amostragem dos
padrões comportamentais durante as 24 hs do dia. Os resultados revelam oue o processo de
encasulamento. começa com mudanças comportamentais e anatômicas na larva. Esta. na fase final de
desenvolvimento torna-se muito ativa. freoüentes movimentos de cabeças são emitidos. permitindo Que
as operárias detectem o momento adeouado e iniciem as tarefas de ajuda na construção do casulo.
Durante 30' em média. uma ou mais operárias engalam-se na coleta e deposição de material sólido
sobre a larva solicitante. este material forma o Que chamamos ninho. Que servirá de suporte para a
execução do trabalho de tecedura do casulo pela larva. Deslocamentos sucessivos da cabeça.
acompanhados de produção e deposição de fios de seda. material produzido pelas glândulas salivares
das larvas foram observados. Por um período de mais ou menos 12 horas. esta trabalha
incessantemente. produzindo um casulo transparente e frágil. através do Qual é possível visualizar-se.
ainda. os movimentos de tecer executados por ela. Então. uma nova fase tem início. agora com o
trabalho de operárias adultas. Uma ou mais operárias removem todos os fragmentos de material de
sobre o casulo e, engajam-se nas tarefas da fase final do encasulamento. Por 16 a 24 hs um grupo de
operárias se reveza. movendo e lambendo Quase ininterruptamente o casulo oue ao final deste tempo
apresenta as características de um casulo pronto. com coloração marrom escura e textura firme e opaca.
Esta forma de organização social de trabalho parece indicar Que mecanismos muito complexos estão
envolvidos em categorias comportamentais de extrema importância para o sucesso reprodutivo da
espécie. ldentlfícá-los é uma tarefa árdua Que pode ser realizada por estudos enfocando micro análises.
ou análises de peouenas parcelas de comportamento.

I Docente da UFPa .. doutorado na USP - SP. bolsista CAPES-PICD-UFPa.
2 Docente no Depto. de Psicologia Experimental USP - SP.
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USO DE ETOGRAMA EARMADILHAS DE SOLO PARA AVALIAR O
COMPORTAMENTO DEOPERÁRIAS DEATfA SEXDENSRUBROPILOSA FOREL

Schlindwein, Marcelo Nivert 1

Este grupo de insetos apresenta polimorfismo suficientemente acentuado, com operárias bastante
especializadas e com um vasto repertório comporta mental Que só pode ser perfeitamente avaliado

em condições de campo. Através de uma escala de com 9 classes de tamanho (1.0-4.0 mm de largura
máxima de cápsula cefálica) foi avaliado o forrageio de Alta scxdens rubropilosa cortando em 08
plantas artificiais das seguintes espécies: Ligustrum vulgare, Citrus sincnsts e Euca!yptus maculata,
Mangifera indica, Eryobottys jsponlcs e Morus nigra. Nestas árvores artificiais eram colocadas 16
folhas e acompanhava-se os diferentes comportamentos Que as formigas estavam realizando. O tempo
de observação em cada muda era de 15 minutos, com uma repetição a cada dia, totalizando 30
minutos diários para cada muda. As observações foram realizadas durante 08 dias, de 23 fevereiro a
03 de março de 1994, das 8:00 as 17:00 horas. As observações eram realizadas da esouerda para
direita da área de corte, tentando não se contar a mesma operária duas vezes. Os diferentes
comportamentos foram divididos nas seguintes categorias: a) corte: operárias cortando folhas;
b)transporte: operárias transportando folhas; c)explorando solo: operárias circulando pela área de corte
no solo; d)explorando árvore: operárias caminhando nas árvores artificiais; e)fluxo: operárias chegando
ou saindo da área de corte sem estar carregadas; Odefesa: operárias atacando outras formigas;
g)mandíbulas. operárias paradas com as mandíbulas abertas; h)limpeza: cortando gramíneas para
limpeza da trilha. Foram observadas 485 operárias com a seguinte percentagens nas tarefas: cortando
48,56%; explorando solo 19,34%; explorando árvore 1 1,50%; fluxo 1 1,29%; transportando 7,41 %;
limpando trilha 1,25%; mandíbulas 1,25%; defesa 0,4%. Comparações estatísticas entre os diferentes
comportamentos avaliados mostraram ocorrer diferenças significativas entre as composições
polimórficas para dos diferentes vegetais e as diferentes distâncias do ninho. Para avaliar como as
operárias se movimentavam pela área, foram utilizadas armadilhas de solo ("pitfall traps) em uma área de
352 m2, na área onde o experimento com o etograma foi realizado. O período de uso destas
armadilhas foi de setembro de 1993 a fevereiro de 1994. Também foram mapeados os olheiros
existentes. Nas armadilhas de solo foram capturadas 450 operárias (média= 1.98 mm de largura de
cabeça). Os dados de atividade espacial e a observação direta de atividade no campo indicam Que estas
formigas possuem áreas preferenciais de forrageio onde os recursos são proporcionalmente mais
explorados, sendo o caráter espacial um fator até mais importante Que o tipo de recurso oferecido.

I. Doutor em Zoologia - Bolsa do CNPQ Setor de Ecologia - DBI - Universidade Federal de Lavras,
MG.
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Ieda Waissel 1

INFLU~CIA DO ESTRESSELUMINOSO PROVOCADO PELAQUEBRA DO
CICLO-CIRCADIANO NAS ATIVIDADES MOTORAS DE BIOMPHALARIA

TENAGOPHILA *

Diversos estudos etológicos relacionados com as bionfalárias foram feitos, mas até então nenhum
havia descrito a resposta de estresse diante das alterações do ciclo-circadiano provocada pela

iluminação contínua. A análise comportamental do molusco foi feita através de observações (filmagem)
Que duravam 20min., feitas três vezes por dia, durante dois (2) dias consecutivos. Tal feito repetia-se
para ambos os grupos, controle e experimental. Em ambos, os animais eram colocados no recipiente de
estudo (aouárlo) três dias antes do início do experimento, para se tentar diminuir o fator estresse
ambiental. Neste trabalho, foi utilizado para as observações comportamentais uma filmadora Panasonic
M9000 com sensibilidade mínima de 3 lux. Os moluscos mediam entre 17 e 19 milímetros,
considerando-se ser esta a medida para os animais adultos. Os grupos controle e experimental eram
compostos por 20 animais cada, Que permaneceram dentro de um aouárío de vidro com
aproximadamente 20 litros. Os animais do grupo experimental permaneciam iluminados (fator de
estresse) por 24 horas durante os dias de observação. A análise dos resultados aponta para um
aumento da expressão dos comportamentos deslizar e arrastar (p<O.OS) e uma redução dos
comportamentos boiar-parar (p<O.OS) ouando submetidos a estresse por iluminação contínua. Os
resultados sugerem ainda Que, nesta espécie de planorbídeos, a ouebra do ciclo-circadiano provocada
pela iluminação contínua é um fator de estresse oue causa alterações comportamentais caracterizadas
pelo aumento da atividade motora.

I Graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia - Departamento de
Fisiologia - Av.Pará, 1720. - Sala 2A42. Umuarama - CEP 38400-902.
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DESENVOLVIMENTO DAS GLÂNDULAS MANDIBULARES E'DEDUFOUR
EM ApOICA LAVISSIMA VAN DERVECHT, 1973 (VESPIDAE: EPIPONINI) *

Lopes, Vinícius Andrade 1; Nascimento, Fábio Santos 2; Raposo-Filho, José Roque 3;
Silva, Maria Nei 4

As secreções produzidas pelas glândulas exócrinas estão envolvidas em vanos aspectos no
comportamento dos insetos sociais, tais como dominância reprodutiva, alarme e defesa contra

predadores, migração, reconhecimento entre os adultos da colônia. Neste trabalho, foi verificado o

desenvolvimento das glândulas mandibulares e de Dufour em rainhas e operárias de Apoica Ravissima.
Para isso, foi coletada uma colônia em estágio reprodutivo, no município de Tocantins-MG

(21 ° IO'30"S, 43°0 1'04"W). e a população de 1924 indivíduos adultos foi fixada em Dietrich por 24

horas e. posteriormente. preservada em álcool 70%. Foram dissecadas. sob lupa. 144 fêmeas

identificadas como rainhas ou operárias de acordo com o desenvolvimento dos ovários e conteúdo da
espermateca. Com o intuito de se fazer a comparação do grau de desenvolvimento das glândulas
mandibulares e de Dufour. estas foram mensuradas e analisadas morfologicamente. As rainhas

apresentaram ovários muito desenvolvidos e estavam fecundadas enouanto as operárias tinham os

ovaríolos filamentosos e a espermateca vazia. As glândulas de Dufour das operárias foram
significativamante maiores Que nas rainhas (t = 3.70, p<O.OS). Além disso, 20% das operárias

apresentaram a glândula de Dufour com o grau máximo de desenvolvimento. amarelas escuras e
distendidas. enquanto nas rainhas as glândulas se mostraram pálidas e enrugadas. Não houve diferença

significativa das glândulas mandibulares entre rainhas e operárias. Os resultados deste trabalho
suportam as hipóteses de oue a glândula de Dufour produz uma secreção envolvida nos

comportamentos de alarme e defesa da colônia e Que a secreção das glândulas mandibulares está
envolvida no processo da alimentação.

I Bolsista de IC - PIBIC/CNPoLUF/F.

2 Mestrando Ciências Biológicas - Comportamento e Ecologia AnimaI!UF/F/CNPQ
3 Professor Adjunto UNIT. Aracaju-SE.

4 Professora do Mestrado Ciências Biológicas - Comportamento e Ecologia AnimaI!UF/F.
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PREFE~NCIA POR HOSPEDEIRO EM AselA MONUSTE (LEPIDOPTERA,
PIERlDAE): HÁ CORRELAÇÃO POSITIVA COM A PERFORMANCE?

Helen Cristina Habenchus Barros 1; Fernando Sérgio Zucoloto 2; 3

A preferência por um hospedeiro implica numa hieraroula de espécies de plantas, Que podem ser
utilizadas, ouando há uma situação de escolha. Este comportamento é influenciado pelas

substâncias de reconhecimento, características dos hospedeiros, e por outros fatores Que indicam
condições melhores ou piores para os insetos. Experimentos foram feitos para se determinar a
performance e a preferência em Ascia monuste, utilizando-se a couve (Brassíca o/eracea, varoAcepha/a)
e a mostarda (B. juncea), como hospedeiros. Paraos experimentos, foram coletados cerca de 160 ovos
em folhas de couve na natureza, e após a eclosão das lagartas, formou-se duas criações: uma
alimentada exclusivamente com couve e outra exclusivamente com mostarda. Para os experimentos de
oviposlção. foi colocado 1 casal por vez (coletado da natureza com puça) em gaiolas (2x 1x 1m)
contendo uma vaso de couve e outro de mostarda (16 repetições). Para os experimentos de
performance, foram utilizados alguns parâmetros indicadores: Peso de pupa, Ingestão, AO, ECI. ECO,
nQ de ovos/fêmea, etc; todas as análises de peso foram feitas por peso seco. Para os experimentos de
preferência alimentar, foram utilizadas lagartas recém-eclodidas e no 4Q ínstar; grupos de 10 lagartas
foram colocados no centro de caixas de madeira (I 9x 19x6cm), onde havia folhas de couve e de
mostarda distribuídas alternadamente e de forma eouldístantes. Além disso, foram feitas análises do
conteúdo de água e de nitrogênio da couve e da mostarda. Como resultados obteve-se Que:a couve e a
mostarda diferem significantemente em seu conteúdo de água e nitrogênio, sendo Quea mostarda tem
um conteúdo maior de água e a couve maior de nitrogênio; ambas as crucíferas confirmaram índices
eficientes de performance, porém estes resultados mostraram Que a couve tem um valor nutritivo
melhor para a população do Que a mostarda: a preferência de oviposíção obtida no campo e em
laboratório foi pela couve, indicando a presença de uma correlação positiva com a performance: em
contraste, não constatou-se preferência alimentar por parte dos imaturos. Estes resultados indicam Que
a seleção de hospedeiro ocorre durante o processo de ovíposlção e Queesta distinção parece se basear
na Qualidadenutricional do alimento.

I Pós-graduanda FFCLRP.
2 Professor titular da FFCLRP.
3 Departamento de Biologia. Faculdade de Filosofia Ciências e Letra de Ribeirão Preto- USP. E-mail:
hbarros@usp.br.
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INSTARES DE DESENVOLVIMENTO LARVAL DEApOICA FLAVISSIMA VAN DER
VECHT, 1973 (Hymenoptera: Vespidae)

Lucía Emilia Iglesias 1; María Nei da Silva 2; José Roque Raposo Filho 3

'-

O desenvolvimento pós-embrionário dos insetos compreende uma série de ínstares, estabelecidos
entre processos de ecdise Que permitem o crescimento das estruturas esclerotizadas. Desta

maneira o aumento de tamanho das cápsulas cefálicas das larvas ocorre em forma descontínua. Neste
trabalho foi determinado o número de ínstares larvais da vespa social noturna Apoica tlsvtssltru: Foi
coletada uma colônia desta espécie com 239 larvas em Tocantins, Minas Gerais. Após serem fixadas
durante 24 horas em Dietrich e posteriormente preservadas em álcool 70%, as larvas foram separadas
em três grupos de diferentes tamanhos. A largura máxima das cápsulas cefálicas dos exemplares de cada
grupo foi mensurada com auxílio de ocular micrométrica acoplada a microscópio estereoscópico. Os
dados obtidos foram representados em gráfico de freoüêncía absoluta, através do oual se evidenciaram
Quatro picos, correspondendo aos Quatro ínstares de desenvolvimento larva\. Este resultado indica Que,
apessar do escasso conhecimento biológico sobre Apoica tlsvisslms, esta espécie apresenta um número
de ínstares larvais característico para muitos representantes da família Vespidae e é um subsídio
importante para estudos do comportamento da ecdise larva\.

I Mestranda Pós-Graduação Comportamento e Ecología Animal, ICB, UFJF. Campus Universitário -
Martelos - Juiz de Fora - MG. CEP 36036-333. Bolsista CNPo.,
2 Professora Pós-Graduação Comportamento e Ecología Animal. ICB, UFJF.
3 Professor da UNIT - Aracaju - SE; Professor Pós-Graduação Comportamento e Ecología Animal. ICB,
UFJF.
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PREFER~NCIAALIMENTAR E ESTRATÉGIA DE CAPTURA DE PRESASEM
TYNACANTHA MARG/NATIy DALLAS 1851 (PENTATOMIDAE, ASOPINAE)

Cláudia Moreno Paro *

'.

O Hemíptero l)'nacantha marginata. da família PENTATOMIDAE. possui cinco estágios de ninfa até
chegar ao tamanho adulto. sendo Que as principais mudanças na metamorfose referentes ao seu

tamanho e coloração. São predadores e recorrem a alimentação fitófaga como complemento alimentar.
O presente estudo teve como objetivo. observar a estratégia de predação e preferência alimentar desta
espécie de percevejo. Para a realização de testes e observações comportamentais foram observados
dois grupos distintos. um em ambiente natural composto por 36 indivíduos e o outro em laboratório.
(acuárlo) com 16 indivíduos. Observações diárias no total de (n=70). durante uma hora. (n=60)
diurnas e (n = 10) noturnas. Em alguns casos foram utilizados métodos de marcação. com tinta branca e
não tóxica. Estes indivíduos habitavam uma planta Ipomoea sp de nome vulgar corda de violão (praga
de lavoura). A ocorrência na natureza foi do início do mês de março ao mês de maio de 1997. O clima
na região. Uberlândia MG. caracterizou-se. Quente e com chuvas brandas sazonais. O período de
maior atividade e predação, ocorreu durante as horas mais ouentes do dia. das 9:00 às 16:00 horas.
Foi observada preferência por insetos das ordens coleóptera e hemíptera. Houveram predações na
maioria das vezes em grupo. e o tamanho das presas não interferia neste comportamento. O local de
inserção do rastro na presa. na maioria das vezes 75.6%. foi na região abdominal. E o tempo gasto na
predação. foi muito variado. entre 5 min à 33 min com média de 17.6 min e desvio padrão de 7.05 .
Concluímos Q!.Iea espécie l)'nacanta marginata. é realmente predadora de insetos e sua estratégia de
predação em grupo. difere de muitas espécies de predadores em Pentatomidea. Q!.Ieacretita-se possa
promover uma maior proteção ao grupo durante a predação.

* Graduação em Ciências Biológicas - Universidade Federal de Uberlândia.
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ECO-ETOLOGIA DE Blepharidatta, O GRUPO-IRMÃO DAS FORMIGAS
CORTADEIRAS

C. Roberto F. Brandão 1; Jorge L. M. Diniz 2

'-

O gênero B/epharidatta é considerado o grupo-irmão da tribo Attini nas propostas filogenéticas mais
recentes. Apesar de ter sido descrito em 19 I3, é considerado raro e nada se conhecia até o

momento sobre a biologia de suas 4 espécies, das ouals 2 devem ser ainda descritas. Encontramos
populações de B. conops em 4 áreas de cerrado, de B. brasi/iensis em Manaus e de uma das novas
espécies no leste da Bahla. A do cerrado escava ninhos de cerca de 20 cm de profundidade, enquanto

as de mata vivem geralmente em folhas enroladas sobre a serapilheira. Todas coletam carcaças de
artrópodos em uma área circular de 1,5 m de raio ao redor do ninho e após "raspar" os fragmentos
dentro da parte mais profunda do ninho para alimentar suas larvas, colocam os restos em forma de anel
próximo à abertura do ninho, atraindo outros artrópodos, em especial formigas, Que são emboscadas e
predadas. As populações são bastante densas, mas muito separadas umas das outras, pelo fato das
rainhas serem ergatóides, isto é, jamais desenvolvem asas e portanto a fundação de novos ninhos é
sempre próximo aos ninhos-mãe, muitas vezes dentro da área de forrageamento de ninhos
estabelecidos anteriormente. Estudamos a distribuição de ninhos de B. conops em Selvíria, MT, por
meio do método do vizinho mais próximo, Q!.Ierevelou serem os ninhos significativamente espaçados de
forma regular, o Que sugere competição por recursos alimentares e locais de nidificação. Foram
acompanhados 32 ninhos em uma área Quadrada de 12m de lado por 6 meses, Quando registramos 41
migrações. Ninhos distantes do mais próximo mais Q!.Ie2r jamais migraram; ninhos mais próximos Q!.Ie
2r de outros chegaram a migrar 4 vezes. As direções das migrações são ao acaso, indicando Que não
devem refletir condições ambientais. Outra conseouêncía do baixo poder de dispersão é a possível
viscosidade genética das populações, levando ao aparecimento de variações entre elas. Um estudo do
padrão de atividade forrageira em 5 colônias observadas no campo por 24 horas seguidas, mostrou Q!.Ie
em todas elas as operárias deixam a colônia sempre nos mesmos 2 horários e Que devem se encontrar
nas áreas de sobreposição de forrageamento. As rainhas de B. conops apresentam modificações
extraordinárias na cabeça e parte anterior do tronco, Q!.Ieassumem em conjunto a forma de um disco.
Quando os ninhos são visitados por besouros Histeridae predadores de imaturos de formigas, os
imaturos são levados a uma câmara subsidiária, ligada à principal por um peoueno túnel. fechado pela
rainha com sua porção anterior modificada. Durante a escavação desta câmara subsidiária, as operárias
trazem peouenos pedaços de carcaças para adaptar o diâmetro da abertura do túnel ao disco anterior
da rainha. Manter carcaças dentro e ao redor dos ninhos pode representar o primeiro passo na
evolução da simbiose obrigatória entre formigas e fungos, como observado na tribo Attini. (FAPESP/
CNPQf Fumas-Nacional Energética).

I Museu de Zoologia da USP, Av. Nazaré 481, SP, 04263-000, SP. e-rnaíl: crfbrand@usp.br.
2 Campus Avançado de lataí, Universidade Federal de Goiás, Departamento de Ciências Biológicas, c.
p. 03, lataí, GO, 75800-000, Brazil.
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AVALIAÇÃO DA PREFER~NCIADE F~MEAS DEAPANTELES GALLERIAE
(HYMENOPTERA: BRACONIDAE) EM REALIZAR POSTURAS EM

LAGARTAS DEACHROIA GRISELLA (LEPIDOPTERA:PYRALlDAE) OU GALLERIA
MELLONELLA (LEPIDOPTERA:PYRALlDAE)

Giuliano Grici Zacarin 1; Nivar Gobbi. 2; José Chaud Netto 3,4

A s traças dos favos Ga//ería mel/onel/a e Achroía grísel/a, as principais pragas dos aplárlos,
/""'\apresentam distribuição cosmopolita. em decorrência óbvia da apicultura itinerante. Q1.Ieé uma
atividade mundialmente conhecida. O método de controle das traças é insatisfatório. baseando-se
geralmente em fumigações Que produzem contaminações nos produtos das colméias. O agente
biológico Que poderia ser utilizado para controlar essas traças é o micro-himenóptero Apante/es
gal/eríae. A fêmea dessa vespa endoparasitóide solitária deposita um ovo em cada lagarta das traças da
cera. Após a ec\osão. a larva do parasítólde se alimenta dos tecidos do hospedeiro Que morre ao atingir
o estágio de pré-pupa. O objetivo dessa pesouísa foi verificar se fêmeas fecundadas de Apante/es
gal/eríae têm preferência em realizar posturas em lagartas de Achroía gríse//a ou de Gal/ería mel/one//a.
Lagartas de 5° instar de Achroía grísel/a e de Gal/ería me/fone/Ia foram introduzidas em uma placa de
Petri (uma lagarta de cada espécie) com uma fêmea fecundada de Apante/es gal/eriae de 2 a 5 dias.
Cada teste foi encerrado assim Que ocorreu a primeira oviposição em um dos hospedeiros oferecidos às
fêmeas do endoparasitóide. Foram realizados 50 ensaios. Posteriormente o experimento foi repetido
nas mesmas condições anteriores. variando o número de hospedeiros de cada espécie (2:2: 4:4)
(n= 50). Em todos os testes desenvolvidos. houve uma nítida preferência do parasitóide Apante/es
gal/eríae em ovipositar em lagartas de Achroia grísel/a (ZI = 4.0: Z2= 5.0: Z3 = 6.1: a = 0.05). Os
resultados obtidos nos experimentos revelaram Que esta preferência foi mais acentuada Quando o
número de lagartas presentes na placa de Petri aumentou.

I Aluno de Pós-Graduação em Zoologia (Mestrado) - UNESP/ Rio Claro.
2 Prof. Dr. Instituto de Bloclênclas-Departamento de Ecologia - UNESP/ Rio Claro.
3 Prof. Dr. Instituto de Biociências- Departamento de Biologia - UNESP/ Rio Claro.
4 Financiamento: CNPQe CAPES.
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INGESTÃO COMPENSATÓRIA DE SACAROSE EM DIETAS LIQUIDAS PARA
ANASTREPHA OBLlQUA (DIPTERA, TEPHRlTIDAE)

Tânia Mara de Lima Fontellas 1; Femando Sérgio Zucoloto 2

OS insetos são, provavelmente, os mais abundantes herbívoros no ecossistema terrestre, e exibem
uma grande diversidade de hábitos alimentares. Estudos nutricionais com tefritídeos, em especial

com o gênero Anastrepha, demonstram Que estes necessitam de aminoácidos, lipídeos, vitaminas, sais
minerais e carboidratos para o desenvolvimento, reprodução e sobrevivência. O objetivo deste trabalho
foi verificar se ocorre a ingestão compensatória de sacarose em dietas liouidas. (METODOLOGIA)
Foram separadas 6 caixas de acrílico, com 4 furos laterais, para cada tratamento com 5 fêmeas em cada
caixa. Pipetas sorológicas IX 1/1OOml (Pyrex ®), cortadas ao meio, foram colocadas horizontalmente
em uma das aberturas das caixas experimentais. A outra abertura foi destinada a água e as outras duas
fechadas com rolhas de cortiça. Dois tratamentos foram oferecidos: dieta com 5% de sacarose e dieta
com 20% de sacarose. (RESULTADOS) Após 6 dias de análise foi observado Q!.Jefêmeas ingerem um
volume maior da dieta de 5% de sacarose Q!.Jeda de 20% (3,05 ± 0,64 ul/fêrnee/hora e 1,12 ± 0,32
!lI/fêmea/hora, respectivamente).(CONCLUSÃO) As fêmeas são capazes de compensar a diferença de
concentração de sacarose, ingerindo maiores volumes da dieta menos concentrada, embora não ocorra
compensação calórica com este comportamento.
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Crisci, Vera Lúcia 1; Zucoloto, Fernando Sérgio 2

COMPORTAMENTO DE LARVAS DE CERATIT/S CAPITATA (DIPTERA,
TEPHRITIDAE): ESCOLHEMDIETA COM OU SEM SUBSTÂNCIA

SECUNDÁRIA ESTRANHA (SULFATO DEQUININO)?

Ceratitis capitata apresenta uma,ampladistribuição territorial. atacando e desenvolvendo-se em uma
grande variedade de frutos. E uma espécie holometábola, sendo a alimentação dos imaturos

determinada pelas fêmeas adultas no processo de ovíposlção. Entretanto, trabalhos demonstraram Q!.1e
as larvas apresentam a capacidade de escolher as dietas Que Ihes forneçam um melhor desempenho. As
moscas estudadas foram originárias de pêssegos infestados e mantidas em laboratório. Foram realizados
testes para a resistência da C. cspitets à substância secundária sulfato de oulnino (Q!.1enão faz parte do
seu cardápio habitual. na natureza), onde pudemos comparar a performance de larvas alimentadas em
dieta controle e em diversas concentrações de ouinlno. Concluímos Que o máximo suportável é
SOmgllOOml de dieta, contudo, para criação em laboratório a Quantidade limite é 37,Smgl100ml de
dieta. Trabalhamos com duas dietas, uma controle, com proteína e açúcar e outra com os mesmos
ingredientes da primeira, porém, acrescida de ouinlno (37,SmglI00ml de dieta). Pegamos larvas
recém-eclodidas oriundas da criação controle as ouaís foram submetidas a teste de escolha entre dieta
controle e com oulnino (escolha inicial). Posteriormente, montamos uma criação originária das larvas
Queescolheram ouinino. Coletamos a postura e novo teste de escolha foi feito entre as larvas da criação
em ouinlno e as larvas controle (segunda escolha). O objetivo foi verificar se houve seleção para escolha
de dieta com Quinina por descendentes de indivíduos alimentados com esta dieta. Assim, pudemos
observar se uma espécie polífaga adapta-se a uma substância secundária estranha. Observamos Que na
escolha inicial houve diferença significativa entre dieta controle e dieta com oulnino. A maioria das
larvas escolheram alimentar-se da dieta controle, mostrando Que os indivíduos tendem a escolher a
dieta a Qual já estão adaptados. Quanto à segunda escolha, também houve diferença significativa entre
as duas dietas, sendo Que a maioria das larvas também optaram pela dieta controle. Isto pode indicar
Que ainda não houve uma seleção linear suficiente, onde os indivíduos mostrassem adaptação ao
ouinino.

I Pós Graduação em Entomologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP
- Av. Bandeirantes, 3900 Ribeirão Preto-SP, CEP 14040-90 I. Bolsista CNPQ E-mail: crisci@usp.br.
2 Professor Titular da FFCLRP/USP.
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RELAÇÃO ENTRE PRODUÇÃO DE ÓVULOS E INGESTÃO DEALGUMAS
CONCENTRAÇÕES PROTÉICAS POR F~MEASADULTAS DEANASTREPHA

OBLlQUA (DIPTERA: TEPHRlTIDAE)

Carla Cresoni Pereira 1 & Femando Sérgio Zucoloto 2

Fêmeas de A. oblious necessitam de uma fonte protéica exógena durante a fase adulta para garantir a
produção de óvulos. Estudos prévios em nosso laboratório demonstraram Que esta espécie consome

Quantidades crescentes de dieta artificial contendo lêvedo de cerveja como fonte protéíca, em
concentrações de Og a 6.Sg. além de terem a produção de óvulos aumentada. O objetivo do presente
estudo foi verificar a ingestão e produção de óvulos em A. oblious selvagens. recém-emergídas. durante
18 dias. em dietas artificiais contendo as seguintes concentrações de lêvedo: 6.Sg: 8.Sg: 10.Sg: 12.Sg:
14.Sg e 16.Sg. Os resultados demonstraram. Quanto a ingestão. Que houve diferença estatística entre
as dietas de 8.Sg e 10.5 e entre 14.Sg e 16.Sg. sendo oue a ingestão foi maior nas dietas de maior
concentração. A produção de óvulos foi aumentada com a elevação na concentração de lêvedo até um
pico (12.Sg) em Que não houve mais diferença e a produção começou a cair (16.Sg). Podemos concluir
Que a ingestão aumenta conforme aumenta a concentração de lêvedo, o Q!.ledemonstra Que fêmeas de
A. oblious não apresentam resposta compensatória ao aumento da concentração. Há a hipótese de oue
isto ocorra em virtude da fagoestimulação provocada por componentes presentes no lêvedo. A
produção de óvulos. por sua vez. é prejudicada pela ingestão de dietas com altas concentrações de
lêvedo, talvez devido a problemas digestivos e osmóticos.

I Pós-graduanda em Entomologia. FFCLRP-USP.
2 Professor Titular. FFCLRP-USP.
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Sueli de Souza Lima 1; Delir Corrêa Gomes 2; Nicolau Maués da Serra Freire 3

COMPORTAMENTO MIGRATÓRIO DIURNO ENOTURNO DE LARVAS
INFECTANTES (L3) DENEMATÓIDES STRONGYLOIDEA, PARASITOS DE

BOVINOS

Alguns estudos sobre a migração vertical diurna de larvas infectantes de nematóides de bovinos na
pastagem sugerem adaptação do comportamento migratório destas larvas aos hábitos de paste]o

dos seus hospedeiros. Assim, haveria píoues matinais e vespertinos de larvas nas porções superiores da
vegetação e a dinâmica diurna de migração vertical seria maior Que a noturna, ouando então as larvas
estariam em maior número nas porções mais rentes ao solo. Partindo-se de amostras de fezes de
bovinos, com níveis de OPG (ovos por grama de fezes) e dados de coprocultura conhecidos, foram
preparados, em laboratório massas fecais para contaminação experimental de pastagens naturais.
Recuperações de larvas infectantes foram feitas nos períodos diurno e noturno, na metade inferior e
superior da vegetação, buscando-se correspondência dos achados com o período do dia ou da noite,
condições microclimáticas e condições ouantitativas da pastagem. Com base em trabalhos oue sugerem
a influência da lua no comportamento de paste]o dos bovinos, atentou-se para a possível interferência
desseastro sobre o comportamento das larvas realizando-se parte das recuperações na fase de lua nova
e parte na fase de lua cheia. Verificou-se Que a biomassa da vegetação e a precipitação pluviométrica
são fatores determinantes da atividade migratória das larvas. Constatou-se Que em microhabitats cujas
condições de temperatura e de umidade relativa foram favoráveis ao deslocamento desses nematóides,
o comportamento diurno das L3 foi ecuivalente ao noturno, sendo os píoues de atividade migratória
para as porções superiores da vegetação independentes do horário investigado, entre 13:00 e 08:00 h.
do dia seguinte, concluindo-se assim oue a atividade migratória independe do horário de paste]o dos
bovinos hospedeiros. Observou-se ainda Que as fases de lua cheia e de lua nova não interferiram na
migração das larvas infectantes.

I Departamento de Zoologia, ICB/UF/F.
2 Departamento de Helmintologia/FIOCRUZ, R/.
3 Laboratório de Ixodides/Departamento de Entomologia/FlOCRUZ, R/.
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ALGUNS ASPECTOS ECOLÓGICOS DE VAGALUMES BRASILEIROS

Alexandre Augusto Carvalho"; Dora Ventura '; John de Souza '; Vadim Viviani 2;
Etelvino Bechara 2

Na bio/uminescêncía. energia oulrníca é transformada em luminosa. através da oxidação de
luciferina. Que na presença de enzimas específicas (luciferases) resulta em um produto

eletronicamente excitado. Q!1edecai emitindo fótons. Dentre os coleópteros. a bioluminescência é mais
freoüente em três famílias: Lampyridae. Elateridae e Phengodidae. Para os adultos de lampirídeos e
elaterídeos a bioluminescência tem função de comunicação com acentuado caráter sexual; para as larvas
acredita-se Q!1e ela exerça principalmente uma função defensiva. Para os phengodídeos ainda não se
sabe muito ao certo. Especula-se Que as lanternas laterais sirvam como mecanismo de defesa e a
lanterna da cabeça sirva para iluminação ou atração de presas. porém não há estudos detalhados
realizados sobre este assunto. A família mais estudada. Lampyridae. mostra correspondência entre
hábitos circadianos e cor da emissão (noturnos. luz verde; crepusculares. amarelada) e entre habitat e
cor da emissão (mata. luz verde; campo. amarela). existindo na maioria das espécies estudadas
correspondência entre o pico da emissão da luz bioluminescente e a faixa de maior sensibilidade
espectral do sistema visual do animal. OBIETIVOS: Analisar e comparar em algumas espécies brasileiras
de lampirídeos e elaterídeos. as curvas de sensibilidade espectral, a cor da biolumlnescência. o tipo de
vegetação em Q!1eforam encontrados e o horário de atividade. METODOLOGIA: As coletas de campo
foram feitas em Cotia e no Paroue Nacional das Emas (Golás). através de redes de captura e armadilhas
luminosas. e os sujeitos testados em laboratório. Para a obtenção da curva de sensibilidade espectral
(S(À)) eletroretinogramas (ERG) foram obtidos para pulsos de luz monocromática em 23 comprimentos
de onda (com adaptação cromática ou ao escuro) e para uma série de intensidades em luz branca. As
curvas de emissão espectral da bioluminescência foram obtidas por espectrotluorimetria.
RESULTADOS: Durante as coletas foi confirmada a existência de animais com hábitos crepusculares e
noturnos. habitando matas fechadas ou campos abertos. Cada curva em adaptação ao escuro
apresentou dois picos distintos: um principal no verde e um secundário na faixa do ultra-violeta (UV).
Após adaptação ao verde ou ao vermelho. o pico principal deslocou-se para o UV. o Q!1e confirma a
presença de dois tipos de fotorreceptor. S(À). na região do seu pico principal. coincidiu com o espectro
da bioluminescência. CONCLUSÃO: Ao analisarmos os dados. encontramos correspondência com os
picos da curva de bioluminescência. indicando Que o sistema visual do animal é otimizado para detectar
a luz emitida por seus co-específlcos. o Q!1e pode ser considerado um favorecimento ecológico à
interação intra-específica. Para os lampirídeos. os dados relacionados ao horário de atividade e a
bioluminescência. confirmam as hipóteses de Que tanto animais crepusculares como os de campo aberto
emitem luz amarelada. Porém o único elaterídeo estudado apresentou um padrão diferente do esperado
com relação à horário de atividade VS. cor da bioluminescência.

I Núcleo de Neurociências e Comportamento. Instituto de Psicologia - USP.
2 Instituto de Química - USP.
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COMPORTAMENTO DESUBULlNA OCTONA BRUGUIERE, 1789 (MOLLUSCA,
SUBULlNIDAE) INFECTADO PORANG/OSTRONGYLUS vASORUM (BAILLET, 1866)
KAMENSKY, 1905 (NEMATODA, PROTOSTRONGYLlDAE): EFEITODA
INFECÇÃO LARVAL SOBREO DESENVOLVIMENTO DA CONCHA EO

APARECIMENTO DEOVOS

Elisabeth Cristina de Almeida Bessa 1; Erik Daemon 2 & Walter dos Santos Lima'

Com o objetivo de verificar o efeito da infecção por larvas de Angiostrongy/us vasorum sobre o
crescimento da concha e o aparecimento de ovos em Subu/ina octona, I 18 moluscos com

aproximadamente 20 dias de idade, com comprimento de concha medindo de 5,0 a 7,0 mm, foram
assim divididos: I - grupo exposto - 78 exemplares submetidos à exposição com 3 ml de suspensão
contendo, em média, 185 larvas de I° estágio (LI) por molusco; 2 - grupo controle - 40 exemplares,
exposto somente a 3 ml de água. Em ambas as situações o tempo de exposição foi de 24 horas. Os
moluscos de ambos os grupos foram observados diariamente até o aparecimento de ovos, ouando
foram medidos e submetidos a digestão péptica, para comprovação da infecção (grupo I) e do estado
não infectado (grupo 2); este mesmo procedimento foi adotado para os moluscos oue vieram a morrer
ao longo do experimento. Imediatamente após a exposição à suspensão contendo as larvas, foi
observada intensa atividade dos moluscos, com contrações da massa muscular; tal fato pode indicar Q!le
a infecção dos moluscos dá-se por penetração ativa das larvas. Até o aparecimento dos ovos, morreram
41 moluscos oue. após digestão péptica, mostraram-se positivos para a infecção, enquanto no grupo
controle morreram apenas ouatro exemplares. O aparecimento dos ovos nos moluscos expostos às
larvas deu-se, em média 32,8 +/- 2,76 dias após a infecção, enquanto no grupo controle o
aparecimento deu-se aos 31,2 +/- 4,1 I dias, ficando patente Que a infecção não alterou este
parâmetro biológico. já o comprimento da concha foi afetado, uma vez Que, no grupo infectado, os
moluscos mediram, em média 8,5 +]- 0,62 mm e no grupo controle este valor foi de 10,1 +/- 0,84.
Na digestão péptica, demonstrou-se a ausência de infecção no grupo controle e a presença de larvas de
3° estágio em todos os moluscos do outro grupo. Assim, além do efeito sobre o crescimento da
concha, fica demonstrada a capacidade de desenvolvimento larval de Angiostrongy/us vasorum em
Subu/ina octona, em condições de laboratório.

I Departamento de Zoologia, ICB, Universidade Federal de juiz de Fora.
2 Departamento de Parasitologia Animal. IB, Universidade Federal Rural do Rio de janeiro.
3 Departamento de Helmintologia, ICB, Universidade Federal de Minas Gerais.
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ESTUDO DA INTERAÇÃO ENTRE FORMIGAS E Enchenopa brasiliensis,
STRÜMPEL (MEMBRACIDAE) EM SOLANUM L1COCARPUM (SOLANACEAE) EM

ÁREA DE CERRADO

* Moreira, V. S. s.; * Sebaio, F & ** DeI-Claro, K.

Embora as ínterações entre formigas e homópteros sejam comuns nos trópicos pouco se sabe sobre
estas relações na América do Sul. Apesar de vários estudos caracterizarem as relações formigas-

homópteros como mutualísticas pouco se sabe dos benefícios reais para cada membro da associação e
para as plantas hospedeiras. Neste estudo procuramos investigar se formigas podem proteger E.
brasi/iensis de seus inimigos naturais, e se este benefício depende do comportamento da formiga
associada. Em novembro de 1996 foram marcadas 12 plantas, as ouals tiveram seus galhos separados
em controle (N=22) e tratamento (N= 15). No controle, os homópteros eram atendidos em 12 casos
por Camponotus sp 1 e em 9 casos por Ectatomma sp em conjunto com Camponotus sp2. No tramento
as formigas foram excluídas com o uso da resina tanglefoot". Foram registrados os números de
membracídeos, oviposlções e inimigos naturais dos homópteros nas plantas durante todo o mês.
Observações comportamentais ( N=28 horas) revelaram Que as formigas não predam estes
membracídeos e oue a liberação do exudato está condicionada a antenação pelas formigas no abdomen
(região anal) e dorso de ninfas e adultos de E. bresiliensis. Os resultados mostraram Que homópteros
atendidos por formigas apresentaram uma sobrevivência significativamente maior do aoueles oue
estavam em plantas sem formigas demonstrando a proteção das formigas contra os inimigos naturais
identificados. Não houve benefício diferencial dependendo da espécie de formiga atendente dos
homópteros. No entanto podem interferir tanto na sobrevivência Quanto na taxa de reprodução destes
membracídeos.

* Curso de Ciências Biológicas, UFU (Iniciação Cientifica, Bolsistas do CNPol.
** Departamento de Biociências.
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ASPECTOS DIFERENCIAIS NO COMPORTAMENTO DE PREFERÊNCIADE
ÓVIPOSIÇÃO, EM UMA MESMA POPULAÇÃO DE ZABROTES SUBFASC/ATUS

(COLEOPTERA, BRUCHIDAE), ATRAVÉS DA GERAÇÓES

Isabel Ribeiro do Valle Teixeira; Fernando Sérgio Zucoloto 1

Estudar comportamento em insetos, principalmente ouando envolve observação de gerações, torna-
se muito estimulante, pois os insetos . tem um ciclo de vida curto e são fáceis de serem

manipulados. Neste trabalho, uma população selvagem de Zabrotes subfàscíatus foi subdivida em duas
e estas submetidas a um processo de seleção artificial. baseada na preferência de ovíposlção. por oito
gerações. O experimento foi feito a partir de uma população selvagem, vinda do feijão Carioca
(Phaseo/us vulgari.~.Casais recém-emergidos foram separados individualmente em vidros contendo
duas variedades de feijões comerciais da região: Preto e laia. Os resultados demonstraram uma
preferência significativa pelo Preto, 6 I, 9%, numa media de 15 experimentos. Á partir deste ponto, o
experimento foi dividido: bruouídeos cue originavam da variedade laia, eram colocados num
experimento de escolha igual ao da da geração anterior. Da mesma forma, os bruouídeos oue emergiam
do preto, eram colocados em teste de escolha semelhante. Estes experimentos foram feitos
paralelamente e as porcentagens de ovos em cada variedade, o Que indica a preferência, foram medidas
a cada geração. Os resuldados demonstram padrões de comportamento diferentes. Na seleção
direcionada para o [alo (o menos preferido) na Quinta geração já houve uma inversão na preferência. O
Que poderia indicar Que exitem fatores genéticos intluênciando diretamente neste comportamento.
Porém, a seleção artificial direcionada para o Preto, demonstrou também uma inversão para o laia. O
Que demonstra Que uma mesma população pode demonstrar padrões de comportamento diferentes,
mesmo utilizando o mesmo método e as mesmascondições.

I. Departamento de Biologia - FFCLRP-USP.
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COMPORTAMENTO DE LEUCOSPls CAYENNENSIS WESTWOOD, 1839
(HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA, LEUCOSPIDAE) PARASITANDO

NINHOS DE CENTRIS (HETEROCENTRIS) ANALlS (FABRICIUS,
1804)(HYMENOPTERA, APIDAE, CENTRIDINI)

Ana Lúcia Gazola & Carlos Alberto Garófalo I

OS Leucospidae são parasitóides externos dos Hymenoptera aculeados. desenvolvendo-se sobre
larvas ou pupas do hospedeiro (Krombein et al., 1979). A biologia desses parasitóides é pouco

conhecida e a maioria das informações foi fornecida por Graenicher (I 906) trabalhando com Leucospis
afllnis Say. Que ataca ninhos de abelhas da família Megachilidae. No Brasil ocorrem 22 espécies de
Leucospis (Menezes. 1992) e apenas algumas informações sobre o ataoue de L. gena/is Boucek aos
ninhos dos hospedeiros foram publicadas por Matins & Antonini (1994). No presente trabalho são
descritos alguns aspectos comportamentais de L. csyennensis exibidos durante os ataoues aos ninhos de
C. analis. Os ninhos de C. analis estavam estabelecidos em ninhos armadilhas confeccionados com
cartolina preta. com dimensões de 0.6cm de diâmetro e 5.8cm de comprimento. e colocados sob uma
cobertura construída no campo. próximo ao laboratório. Dos 71 ninhos construídos de maio/96 a
maio/97. 26.8% deles foram atacados pelos parasitas.Os parasitaschegavamà área de nidificação entre
IO:OOhe 13:00h e iniciavam a inspeção dos ninhos existentes. Ao escolher um ninho o parasita podia
exibir os seguintes comportamentos: a) introduzia o ovipositor através da parede de fechamento do
ninho ovipositando ou não (n = 4 casos); b) após introduzir e retirar o ovlpositor, iniciava a abertura
do ninho mas logo abandonava-o sem ovipositar (n = 4 ); c) iniciava a abertura do ninho. tendo ou não
introduzido previamente o ovipositor através da parede de fechamento dele ( n = I I); para abrir o
ninho. o parasita retirava. com o auxílio das mandíbulas e pernas anteriores. peouenos fragmentos do
fechamento do ninho até Que o orifício permitisse a entrada dele na célula vestibular ou na célula
construída mais internamente e. em seguida. ovipositava. Durante a abertura de ninhos contendo a
parede de fechamento revestida externamento com óleo. porções daouele material ficavam aderidas às
mandíbulas do parasita; para limpá-Ias. ele esfregava-asno substrato contendo o ninho. resultando na
presença de várias marcas de óleo ao redor da entrada dele. indicando Que o ninho tinha sido
parasitado. Enouanto abria um ninho. o parasita. muitas vezes. interrompia seu trabalho para limpar as
asas. abome, mandíbulas e pernas. O tempo gasto para abrir um ninho variou de 7 a 75 minutos (n =
8 casos) e o tempo de ovíposíção variou de 10 a 20 minutos (n = 8). Os parasitas abandonavam o
local contendo os ninhos entre 16:00h e 17:30h. Esses comportamentos apresentados por L.
csycnnensis são similares àoueles descritos por Graenicher (1906) para L. afllnis. Por outro lado. o
espalhamento de materiais ao redor da entrada dos ninhos atacados é feito. também. por Dolichostelis
rudbeckiarum (Cockerell) (Megachilidae) Quando abrindo ninhos de Chalicodoma angelarum (Cockerell)
(Megachilidae) cujos fechamentos são construídos com resina.
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Alessandro Marques da Julia *, Luciene de Souza Sarmento * e Kleber Del-Claro **

P~EFERÊNCIA DE TRIPES (THYSANOPTERA) POR FLORES DA VEGETAÇÃO
DE CERRADO

Tripes são insetos diminutos, em geral com menos de 5 mm de comprimento, Q!.Iepossui hábitos
alimentares variando de fitófagos a carnívoros, passando ainda por, comedores de algas e fungos.

Embora comuns, sendo mais conhecidos por causarem grandes danos em plantas cultivadas,
constituindo assim uma praga agrícola, pouco se conhece sobre seu comportamento e história natural.
especialmente nas regiões tropicais. Quase todos os estudos existentes nesta área são de sistemática e
taxonomia, e ainda assim, são falhos, pois carecemos de chaves de identificações. Este estudo,
preocupou-se em investigar uma área de cerrado, ao longo de um ano (agosto de 1996 a julho de
1997), a presença de trlpes em flores da vegetação de cerrado. Foram feitas visitas semanais ao campo,
onde eram vistoriadas todas as espécies vegetais florindo em cada período. Para cada planta era
anotada a espécie, a presença ou não de tripes em seu interior, assim como a cor e tamanho das flores.
Tripes ocorreram em todas as 22 famílias e em 42 das 5 I espécies de plantas vistoriadas. Estes insetos
foram encontrados em flores com diâmetro variando entre 0,2 e 6,0 cm, com tamanho médio de 2,12
± 1,58 cm (média ± DP). Embora tenhamos observado uma maior predominância de tripes em flores
amarelas (44,6 % das espécies observadas), brancas (37,S %) e de tons avermelhados (17,8 %),
respectivamente. Isto parece refletir, antes a abundância de flores nestes tons na' vegetação de cerrado
do Q!.Ieuma preferência destes insetos por estas cores.

* Graduandos do curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Uberlândia, bolsista IC -
Fapemig.
** Departamento de Biociências, Universidade Federal de Uberlândia.
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TURNO DE LOCOMOÇÃO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO
OPILlÃO CAVERNíCOLA GONIOSOMA LONGIPES (ARACHNIDA: OPILlONES) *

Glauco Machado & Rafael L. G. Raimundo 1,2

De forma geral. opiliões são animais noturnos com hábitos alimentares diversificados, variando de
necrófagos a predadores. Coniosoma /ongipes é uma espécie cavernícola de ampla distribuição no

sudeste brasileiro. Este estudo descreve seu ritmo diário de atividade locomotora e comportamento
alimentar no Paroue Florestal do Itapetinga (800-1390 m: 1450 rnm/ano), Atibaia, SP. Durante o dia
encontramos os opiliões dentro de grutas graníticas, isolados ou formando agregados com até 200
indivíduos. Pouco antes do ocaso os agregados se desfazem e muitos indivíduos se dirigem para a
entrada das grutas, onde se concentram até o anoitecer. Nas primeiras horas da noite muitos indivíduos
abandonam a gruta e são vistos forrageando sobre a vegetação e na serapilheira. Encontramos C.
/ongipes alimentando-se de larvas e adultos de lepidópteros (N= 2), himenópteros (fam. Vespidae,
N= I; fam. Formicidae, N= I), um díptero Tipulidae, restos de um ortóptero, restos de insetos
enrolados em seda e um opilião juvenil Holcobunus sp. (fam. Gagrellidae). Com excessão de uma larva
de lepidóptero Q!.le foi vista sendo predada, todos os outros ítens apresentavam evidências de terem
sido pegos mortos. Alguns indivíduos Que não abandonam a gruta são encontrados predando desovas
da própria espécie. Os ítens alimentares são detectados com o segundo par de patas e em seguida, com
um movimento rápido o opilião investe sobre eles capturando-os com os palpos e as oueliceras. Após a
captura, o alimento é transportado preso aos palpos para o interior da gruta, onde é consumido. Antes
do amanhecer, todos os indivíduos retornam ao ambiente cavernícola e reconstituem os agregados.
Durante o inverno, Quando a umidade relativa e temperatura no ambiente externo são muito baixas, a
maioria dos indivíduos não abandona as grutas e os agregados não se desfazem. A espécie parece se
alimentar predominantemente de matéria animal e ter uma tendência à necrofagia. Os restos de insetos
enrolados em seda sugerem Que esse item tenha sido obtido em alguma teia de aranha. Assim como
outras espécies de opiliões, C. /ongipes realiza canibalismo de ovos. Esse comportamento pode ter sido
favorecido na espécie pois oferece: (a) baixo custo energético na obtenção de alimento e (b) maior
segurança pois os indivíduos não se expõem ao ambiente externo onde o risco de predação deve ser
maior e a condições de temperatura e umidade podem ser adversas. Provavelmente, o comportamento
de saída e entrada no ambiente cavernícola é influenciado pelo fotoperíodo. O ritmo diário de atividade
observado demonstra Que a espécie efetivamente ocupa o ambiente cavernícola apesar de realizar
excursões periódicas ao meio externo para alimentar-se durante a noite. Em vista disso, podemos
classificar C. /ongipes como uma espécie trogloxena e não como um colonizadora eventual do ambiente
cavernícola.

I Suporte Financeiro: FAPESP (proc. 96/2 I 13-0).
2 Museu de História Natural. Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas, CP 6190, CEP
13083-970 Campinas, SP. E-mail: glaucom@mailciry.com.
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ANÁLISE QUANTITATIVA DO COMPORTAMENTO SEXUAL DE Loxosce/es
intermeida MELLO-LEITÃO, 1934 (ARANEAEiSICARIIDAE)

Marta Luciane Fischer 1

As aranhas do gênero Loxosce/es possuem 9 atitudes do comportamento sexual: reconhecimento;
tremulação dos pedlpalpos: pulsação do abdome; tooue dos pedipalpos; introdução do êmbolo;

movimento de pernas pela fêmea; retirada dos pedípalpos: atrito de pernas e passagem do pedipalpo
pelo aparelho bucal. Afim de se verificar variações intraespecíficas destes comportamentos foram
analisadas 84 cópulas entre fêmeas e machos virgens. O presente estudo foi realizado na Universidade
Federal do Paraná - Departamento de Zoologia, no período de 16 de março à 8 de abril de 1996. Os
experimentos foram conduzidos em um recipiente de vidro de 3000ml e à temperatura e luminosidade
ambientes. Tanto o macho QUanto a fêmea foram colocados ao mesmo tempo no recipiente. O peso
médio apresentado pelas fêmeas foi de 132.4 + 45,38 mg (N=84; i.v.=30-240) e pelos machos foi
de 66, I + 21,28 mg (N=84; i.v.=20-120). Nas cópulas avaliadas, foram registradas todas as
atitudes do comportamento sexual e na mesma seouencía de execusão. As variações observadas foram
com relação ao tempo dispendido em cada etapa, o número de introduções do êmbolo em uma mesma
cópula e o comportamento de separação do casal. O tempo dispendido desde a colocação dos
indivíduos no recipiente e o inicio do cortejo foi de 531,71 + 76,32seg. (N=84; i.v=2-3390). Com
relação ao número de introduções do êmbolo, durante uma mesma cópula, em 76,7% dos casais
(N=6I) houve uma única inserção; em 17,8% (N= 15) duas inserções; em 4,76%(N=4) 3 inserções;
em 2,38% (N=4), 4 inserções e em 1,19% (N= I) 5 e 6 inserções. O tempo de duração total da
cópula (considerando a somatória do tempo gasto em cada inserção) foi de 1289,8 + 822 seg
(N=84; i.v.=73-3733). O cortejo inicial para QUe ocorresse a primeira introdução apresentou um
tempo médio de 26,12 +22,6seg. (N=84; i.v.= 1-124). Considerando cada separação e a
reintrodução do êmbolo, o tempo médio de cortejo foi de 23,7 + 20,7seg. (N= 122; i.v.= 1-124) e o
tempo médio de permanência do estilete inserido foi de 861,66 ± 759seg. (N= 122; i.v.=2-2880).
Com relação à separação do casal em 89,34% (N= 109) dos casos o macho afastou-se lentamente,
permanecendo a fêmea em estado de Quietude e em somente 10,6% (N= 13) os machos soltaram as
pernas das fêmeas rapidamente, afastando-se com um salto para trás. Até o presente momento (16
meses após os experimentos) 85,7% (N= 72) das fêmeas copuladas ovipositaram, confirmando a
transferência espermática.

1 Doutoranda do Curso de Pós-graduação em Zoologia - Universidade Federal do Paraná. Email:
mfischer@bio.ufpr.br.
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COMPORTAMENTO REPRODUTIVO EM PSECAS SP (ARANEAE, SALTIClDAE)

Gustavo Quevedo Romero 1; Denise de C. Rossa-Feres 2; Eliane Gonçalves 2; 3 e
Reinaldo J. F. Feres 2

O comportamento reprodutivo das aranhas da família Salticidae apresenta uma fase de corte.
envolvendo a exibição de elaborados padrões motores pelo macho. Apesar do grande número de

espécies presentes em nossa fauna, pouco se conhece sobre os aspectos ecológicos e comportamentais
das saltícides no Brasil. O objetivo deste estudo foi descrever o comportamento de corte e
acasalamento de uma espécie do gênero Pseces, Que ocorre em gravatás (Brame/ia ba/ansae.
Bromeliaceae). Observações na natureza (agosto/96 a julho/97) mostraram grande atividade
reprodutiva durante a estação chuvosa (agosto a março) e presença de ootecas entre novembro e
março. Após esse período ocorreu recrutamento populacional. sendo Q!.Ie apenas indivíduos jovens
foram encontrados nos gravatás. A descrição do comportamento de corte realizado pelo macho e o
levantamento do etograma foram realizados em laboratório. Cinco casais foram mantidos
separadamente em terrários contendo gravatás plantados em vasos. onde permaneceram durante um
mês para aclimatação. O comportamento foi filmado em arenas de vidro (50x25x 15 cm) durante 31 a
58 minutos. O etograma elaborado. bem como a freoüência média por minuto (x ± s) de cada item
comportamental exibido pelo macho foram: CORTE: 1.lnclinação: inclina o corpo lateralmente e se
desloca para o lado da inclinação (0.1 10±0.127); 2.Aproximação pré-corte: aproxima-se da fêmea
realizando cortejarnento (0.206±0.1 13); 3.Zigue-zague: desloca-se ao redor da fêmea exibindo
movimentos em zigue zague (0.545±0.320); -l.Estátlco: eleva o primeiro par de pernas (num ângulo
aproximado de 45° com o substrato) enouanto permanece parado (0.312±0.152); 5. Aproximação
pré-cópula: aproxima-se da fêmea. geralmente tocando-a com o primeiro par de pernas
(O. 140±0.092); CÓPUlA: o macho sobe no dorso da fêmea pela sua lateral: coloca-se em posição
paralela e oposta à esta. e encaixa os pedipalpos na abertura do epígino (0.087±0.099); FUGA: o
macho se afasta rapidamente da fêmea após a cópula ou Quando é atacado (0.140±0.092). Esse
comportamento pode ser importante na seleção sexual; Suas prováveis funções são a estimulação da
fêmea. proteção do macho contra c canibalismo e o reconhecimento específico. O comportamento de
corte de Psecas sp. segue o padrão geral proposto para outras espécies de Salticidae.

I Iniciação Científica. Departamento de Zoologia. Ibilce-UNESP de São José do Rio Preto
gromero@midway.ensino.ibi\ce.unesp.br.
2 Departamento de Zoologia. Ibi\ce-UNESP de São José do Rio Preto denise@zoo.ibilce.unesp.br.
3 Centro de Aouícultura da UNESP (CAUNESP).
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CANIBALISMO EM FÊMEAS DE MACROBRACH/UM ROSENBERGIl (DE MAN, 1879)
(CRUSTACEA, PALAEMONIDAE) EM CONDiÇÕES DE LABORATÓRIO:

EFEITO DA AMPUTAÇÃO DAS QUELAS

Sônia Sin Singer Brugiolo I

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de
Fora e testou o efeito da amputação das ouelas sobre o comportamento canibalístico em fêmeas

de Macrobrachium rosenbergií (De Man, 1879). Os animais foram colocados em tanques individuais.
sem abrigos. de forma Que fêmeas recém-mudadas permaneceram expostas a coespecíficos. em
intermuda: 1- fêmeas recém-mudadas em presença de fêmeas íntegras e 2- fêmeas recém-mudadas em
presença de fêmeas com as ouelas do segundo par de pereópodes amputadas. A alimentação constou
de ração balanceada FSH 30. fornecida diariamente ad /ibitum e a limpeza dos tanoues foi feita com
sifão. A água utilizada foi previamente analisada e apresentou condições físicas. Químicas e
microbiológicas adequadas. As observações do presente estudo evidenciaram Q!Je fêmeas de M.
rosenbergií com ouelas amputadas não apresentam comportamento canibalístico como ocorre com
fêmeas íntegras. pois a sobrevivência de fêmeas recém-mudadas foi maior no grupo exposto a fêmeas
com ouelas amputadas. Foram realizados outros experimentos Q!Je demonstraram a ocorrência da
necrofagia coespecífica para a espécie. Com este trabalho. espera-se fornecer subsídios para a
construção de um modelo experimental para esta espécie Que utilize grupos de fêmeas com ouelas do
segundo par de pereópodes amputadas onde a influência do crescimento heterogêneo e canibalismo
seja reduzida.

I Departamento de Zoologia/Universidade Federal de Juiz de Fora.
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DETERMINAÇÃO DE RITMO BIOLÓGICO EM OCYPODE QUADRArA
(DECAPODA: OCYPODIDAE) EM LABORATÓRIO SÃO SEBASTIÃO - SP

Juliana Femandes Simões 1; Hélica Silva Macedo 1,2

A importância de um relógio biológico está no controle das diversas atividades apresentadas pelos
organismos durante sua vida como alimentação, reprodução e interação com outros animais.

Observações precisas de ritmos biológicos datam de aproximadamente 1900, existindo vários tipos
como circadiano, circanual, circalunar e circamaré; sendo determinados por fatores exógenos e/ou
endógenos. Vários animais. principalmente os marinhos, apresentam ritmos, em particular os
caranguejos, Que podem ter atividades relacionadas com períodos de 24 horas e/ou de marés altas e
baixas. Neste sentido, observamos em laboratório o tipo de ritmo biológico em Do/pode ousdrst» - o
caranguejo fantasma. O estudo foi desenvolvido no Centro de Biologia Marinha da Universidade de São
Paulo (CEBIMar/USP), na cidade de São Sebastião - SP. Foram realizadas 180 horas de registros
utilizando-se actógrafos e oulmógrafos. Para a análise dos resultados o papel registrador do Q!.Jimógrafo
foi medido e dividido em partes correspondentes às horas de rotação. Utilizamos também a tábua de
maré como parârnetro entre as atividades destes animais em laboratório e os horários de marés altas e
baixas. Os resultados demonstraram Que os picos de atividades do animal correspondiam com horários
noturnos e de marés baixas. Dados semelhantes foram descritos na observação do comportamento de
ocipodídeos em habitats naturais. utilizando-se deste horário. provavelmente para atividades como
alimentação e corte.

I Acadêmicas do Curso de Ciências Biológicas - UFU.
2 Agradecimentos: Ao Prof. Dr. José Carlos de Freitas (CEBIMar/USP).
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ESTRATÉGIA ALIMENTAR DE RHAMDIA SP. EASTYANAX SP. - UMA ANÁLISE
GRÁFICA

Gláucia Gonzaga Galvão '; Cassemiro Sérgio Martins 2; José Carlos de Oliveira 3

A estratégia alimentar e contribuição fenotípica para amplitude do nicho são de grande importância
na avaliação da predição para forrageamento ótimo, competição e teoria do nicho. Dois

componentes têm sido identificados como contribuintes para a amplitude total do nicho de uma
população. Um, o indivíduo apresenta variação própria no uso de um recurso (componente intra-
fenótípo). segundo, é a variação no uso de recursos entre indivíduos (componente inter-fenotípo). Estes
dois componentes combinam para formar a amplitude total do nicho. No entanto, a maioria dos estudos
de dieta, os resultados têm sido puramente descritivos. O presente trabalho apresenta, através de
análise de representação gráfica baseada em dados de conteúdo estomacal. a comparação da estratégia
alimentar entre duas espécies de peixes com diferentes hábitos alimentares: Rhamdía sp.
predominantemente carnívora e Astysns» sp. de hábito omnívoro. Cerca de 70% do conteúdo
estomacal analisado de Rhamdía sp. corresponde a animais predados, pode-se, no entanto, obsevar
uma alta contribuição inter-fenotípica para amplitude do nicho com tipos de presas diferentes tendendo
para especialização. Esta população com alto componente inter-fenotipica para o nicho pode consistir
de indivíduos especializados com peouena sobreposíção ou não no uso do recurso. Para As!yanaxsp. o
tipo de alimento é variável; pode-se, portanto, através de uma análise gráfica observar Q!Je há uma
porção de presas incluídas ocasionalmente na dieta de alguns indivíduos com variado grau de
generalização. Isto demonstra uma enorme amplitude do nicho alimentar favorecendo a uma alta
contribuição inter -fenotípica.
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SINTOMAS COMPORT AMENT AIS DE Oreochromis niloticus SUBMETIDOS À
DIFERENTES DOSES DO ORGANOFOSFORADO FOUDOl 600 *

FANTA, Edith *; MOREIRA, Liliane Alves **; S~VA, Sandaly Oliveira **

OFOlidOI 600 é um inseticida organofosforado muito empregado na agricultura brasileira como
defensivo agrícola e pelos criadores de peixes para eliminar estágios larvais aouátícos de insetos. A

toxicidade do produto resulta de uma conversão metabólica, processada no retículo endoplasmático dos
hepatócitos. O paration metílico é convertido a paraoxon, responsável pela inibição de várias enzimas
entre as ouaís, a acetilcolinesterase. Este constitui o efeito tóxico mais crítico pois resulta no acúmulo
de acetilcolina nas slnapses, interrompendo a transmissão neural. Faz-se necessário, portanto, verificar

como e ouanto este produto afeta o peixe adulto, já Q!.Iepoderá não só interferir na cadeia alimentar da
Qual ele faz parte como também atingir o homem Q!.Ie o consome. A metodologia utilizada seguiu a
norma OECD Guideline for Testing of Chemicals - Flsh, Acute Toxicity Test nQ 203 / 1983. Em
aouários de 120 L foram colocados 10 exemplares juvenis de Oreochromís ní/otícus. Após um período
de aclímatação. os aouários foram contaminados com as seguintes doses de Folidol 600: O, I mL/L;
0,04 mL/L; 0,02 mL/L e 0,0 I mL/L. Todos os peixes expostos à dose de 0,1 mL de Folidol 600/L

morreram em apenas 4 horas de contaminação. Perda do eouílíbrto e da coordenação nos movimentos
de natação, chegando a nadar com o ventre para cima foram sintomas observados. Espasmos
musculares foram registrados em I hora após a contaminação e a intensidade dos mesmos foi
diminuindo até a morte dos peixes. O padrão de coloração dos animais contaminados apresentou

variação em relação ao controle pois houve um escurecimento do corpo e das nadadeiras. Os peixes
contaminados com 0,0 I mL de Folidol 600/L sobreviveram às 96 horas do teste agudo, porém a
motilidade diminui em relação ao controle. Quando nadavam, seus movimentos eram descoordenados.

Os peixes demonstraram preferência pelas regiões de maior circulação da água no aouário. isto é, junto
aos aeradores e também pela superfície onde permaneciam a maior parte do tempo parados realizando

respiração aérea. Houve perda da sensibilidade, tornado-se ausente oualouer manifestação de
agressividade. Na dose 0,02 e 0,04 mL de Folidol 600/L foi registrado 70% e 100% de mortalidade
respectivamente, em 96 horas de teste agudo. Os sintomas dos animais foram os mesmos observados
na dose 0,0 I mL/L. Ao final do período de testes, os peixes sobreviventes de cada dose (0,0 I e 0,02

mL de Folidol 600/L) foram sacrificados após secção medular e deles foi coletado o 2º arco branouíal e
o figado para microscopia de luz. A fixação foi feita em LÍQuido de Bouin por 8 horas e a inclusão em

Paraplast Plus" . As alterações comportamentais observadas nos indivíduos submetidos às diferentes
doses de Folidol 600 estão relacionadas com alterações histopatológicas. As brânouías dos animais

contaminados apresentaram enrugamento e descolamento do epitélío respiratório além de uma
congestão sanguínea. Na dose 0,0 I mL/L. este epítélío chegou a romper-se. Quanto ao fígado destes

animais foi observada intensa vacuolização citoplasmática .

• Professora Adjunta IV - Depto. Biologia Celular / UFPR.

** Estagiárias de Iniciação Científica do Depto. de Biologia Celular - UFPR.
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Adriana Portes Santos I; Roseli Mazzuco 1,2

COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE DUAS ESPÉCIESDO LINGUADO
CITHARICHTHYS SPP. (BOTHIDAE, PLEURONECTIFORME) EM CATIVEIR01

Este trabalho tem por objetivo determinar o comportamento alimentar do linguado Clthsrkhthys spp.
em cativeiro. Foi utilizado um aouário de 60x25x35 cm de dimensão. sendo Que todas as faces do

aouárío foram recobertas com papel de coloração semelhante ao fundo do aouário (areia). Foram
utilizados dois indivíduos. um de 100 mm de Comprimento total e outro de 120 mm de CT. As
observações foram feitas num período de 15 dias. com observações pessoais e com cârnera filrnadora.
por volta das 13 horas. Como alimento foram oferecidos de 2 a 4 barrigudinhos (gênero Poeci//a) de
tamanhos diferentes. a cada observação. Observou-se Que Quando o alimento se aproxima. o linguado
se desloca com movimentos lentos sobre a areia. sem levanta-Ia: então dá um bote rápido. a curta
distância da presa abocanhando-a inteira ( ficando somente a cauda para fora da boca) ou lateralmente.
e só depois da presa parar de se mexer. então solta e engole inteira. Observou-se Que o linguado ataca
Quando a presa está razoavelmente perto dele. Foram verificados três tipos de golpes: ouando a presa
está razoavelmente longe de seu alcance. o linguado sobe. abocanha a presa e retorna ao substrato um
pouco a frente de onde pegou a presa. não retornando ao lugar de origem: outro tipo. seria Quando a
presa está bem perto dele. então ele sobe em direção a presa. pega-a e retorna ao mesmo local de
origem: e Quando o bote não tem êxito. ele repousa sob o substrato um pouco mais a frente do local
onde estava a presa. Quando o bote não tem êxito. e acontece repetidamente. o linguado desiste da
presa mesmo Que esta passe muito perto dele: este tipo de comportamento pode ocorrer por vários
motivos. uma das hipóteses seria o enorme gasto energético com o bote. ficando exaurido de energia.
mas também pode ser por outros motivos. Constatou-se oue o primeiro a se alimentar no aouário é o
linguado maior. somente depois deste comer. é Que o menor vai atrás de sua presas. podendo existir
uma hieraroula em relação a alimentação.

I Curso de Ciências Biológicas/UFPR.
2 Departamento de Zoologia/ UFPR.
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SIMBIOSE DE LIMPEZA EM PEIXES RECIFAIS: OS CLIENTES DE E/acatinus figaro
(GOBIIDAE)

Cristina Sazima 1 e Ivan Sazima 1,2

ASimbiose de limpeza é tida como uma das interações básicas em peixes recifais. Neste tipo de
ssociação, certos peixes (os limpadores) buscam alimento retirando ectoparasitos e muco da

superfície corporal de outros peixes (os clientes), os ouais, por sua vez, livram-se de parte dos seus
parasitos e tecido doente. Os gobiídeos do gênero E/acatinus estão entre os limpadores mais
especializados, sendo procurados por uma grande variedade de peixes, incluindo predadores piscívoros.
De acordo com alguns autores, a maioria das espécies de peixes recifais poderia ser considerada como
cliente potencial dos limpadores. Estudamos o elenco de clientes atendidos por Elacatinus figaro, uma
espécie endêmica da costa do Brasil, examinando as suas características comportamentais. Fizemos
observações subaouátlcas em mergulho autônomo, entre 5 e \5 m, nos paredões rochosos da Ilha da
Vitória e da Laje de Santos, São Paulo. Observamos os limpadores e seus clientes em sessões com uso
de amostragens de animal-focal e todas as ocorrências. Os clientes foram caracterizados de acordo com
o seu período de atividade, o comportamento social. o modo de forragear e a dieta predominante.
Registramos um total de 22 espécies de clientes, distribuídas em \2 famílias. Quinze espécies de
clientes (68,2 %) são ativas durante o dia; ouatro (\8,2 %) apresentam atividade diurna e noturna; três
(\3,6 %) são noturnas. Treze espécies (59,0 %) são solitárias; nove (41.0 %) são gregárias. Dezenove
espécies (86,3 %) procuram alimento ativamente; três (\3,7 %) ficam à espreita da presa. Nove
espécies de clientes (4\,0 %) alimentam-se de invertebrados bentônicos; Quatro (\8,0 %). de algas; três
(\3,7 %), de invertebrados bentônicos e peixes; três (\3,7 %), de plâncton; duas (9,0 %) são onívoras,
ingerindo algas e invertebrados; uma espécie (4,6 %) alimenta-se de invertebrados bentônicos à noite e
plâncton durante o dia. Os clientes atendidos por E. figaro são de 2 a \ 5 vezes maiores Que o
limpador. Este gobiídeo limpou as cavidades oral e branouíal de duas espécies piscívoras e uma
invertívora, 4 a \ 2 vezes maiores Que o limpador. As interações de limpeza ocorrem exclusivamente no
período diurno e, relacionado a esse fato, a maioria dos clientes de E/acatinus figaro apresenta atividade
diurna. Além disso, a maioria apresenta hábitos solitários, procura alimento ativamente e apresa
invertebrados bentônicos (considerando ainda as ouatro espécies oue também se alimentam de outros
organismos). Portanto, os clientes de E. figaro representam uma amostra Que reflete a fauna de peixes
do ambiente recifal, uma vez Que os hábitos predominantes entre estes clientes são também os mais
comuns na variada ictiofauna reclfal (peixes diurnos, solitários, forrageadores ativos, invertívoros).

1 Departamento de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.
2 FAPESP, CNPo.,

Anais de Elo/agia, /5J5J7. v. / S. 33\



Márcio Camilo de Carvalho Alvim 1

ASPECTOS DO COMPORTAMENTO DO MUSSUM SYNBRANCHUS MARMORATUS
(TELEOSTEI: SYNBRANCHIDAE) MANTIDO EM AQUÁRIO

Omussum ~nbranchus marmoratus Bloch, 1795 (Teleostei: Synbranchidae) está amplamente
distribuído desde o México até a Argentina, sendo encontrado em várias bacias brasileiras,

principalmente em ambientes lênticos. Possui corpo serpentiforme, uma única abertura brancuial sob a
cabeça e pode atingir até 150 cm de comprimento total. Respira facultativamente o oxigênio
atmosférico e entra em processo de estivação Quando os corpos d'água começam a secar. Além disso,
as fêmeas maiores podem sofrer reversão sexual natural. Na natureza, o mussum passaa maior parte do
tempo enterrado no substrato, desenvolvendo suas atividades vitais, principalmente à noite. Alguns
autores têm demonstrado diferenças marcantes entre as várias populações, sugerindo Que deve haver
um complexo de espécies sob o mesmo nome. O objetivo do presente estudo foi registrar os principais
padrões comportamentais de um grupo de s. marmoratus. Nove indivíduos com tamanhos variando de
32 a 71 cm foram mantidos, durante 36 dias, em um aouário de 90 x 40 x 40 em. com
aproximadamente 20 cm de coluna d'água. Diariamente, foram realizadas observações regulares de 30
minutos pela manhã, tarde e noite. Peixes menores e minhocas foram fornecidos como alimento. O
grupo mostrou-se mais ativo durante a noite, movimentando-se e caçando mais intensamente. A
estratégia de caça é do tipo "senta e espera", sendo oue os mussuns permaneciam com a cabeça
voltada para cima e efetuavam o ataoue somente Quando a presa encontrava-se no máximo a cerca de 3
cm da parte frontal de suas bocas. A eficiência dos atacues era de aproximadamente 50%, sendo a
presa prontamente engolida. Embora alguns autores citem a ocorrência de canibalismo intenso entre S.
marmoratus, nenhum caso foi observado mesmo Quando os peixes permaneceram 10 dias sem
alimentação. Em situações de perigo como trocas bruscas de água ou mesmo a tentativa de se
manusear os peixes, estes apresentaram um comportamento bem padronizado Que lembra um "ninho
de serpentes", entrelaçando-se mutuamente, provavelmente para diminuir o risco individual de serem
predados. Comportamentos territorialistas não foram observados.

I Programa de Pós-graduação em Ecologia e RecursosNaturais/UFSCar.
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EFICIÊNCIA DE SALTOS, CACHOEIRAS, CORREDEIRAS E SUMIDOUROS
COMO BARREIRAS AO DESLOCAMENTO MIGRATÓRIO DE PEIXES:O

EXEMPLO DO RIBEIRÃO SANTANA, BACIA DO RIO PARAíBA DO SUL, MG

José Carlos de Oliveira 1; Gláucia Gonzaga Galvão 2

Migrações são parte da vida da maioria dos peixes potádrornos e, Quando se trata de movimentos
contranatantes, envolvem grande dispêndio de energia no intuito de vencer barreiras físicas. O

acompanhamento por um ano dos impactos ambientais sobre a ictiofauna do ribeirão Santana, na Serra da
Mantloueira, causados pela construção de uma hidrelétrica, com fechamento da barragem ao final do
período, permitiu avaliar a eficácia dos diversos obstáculos à migração da foz, no rio Preto, até o trecho
médio desse ribeirão Que inclui todas as barreiras típicas, além de dois sumidouros, um dos ouais com 300
metros, porém, transbordando no período chuvoso. Com tarrafas, redes e puçás, foram registradas 30
espécies de peixes nos vários segmentos do trecho investigado (a partir de jusante: remanso, cachoeira, salto,
remanso, corredeira, sumidouros, corredeira, cachoeira, (barragem), remanso, cachoeira, salto, remanso),
perfazendo oito ouilômetros, O primeiro dos segmentos delimitados acima é o Que apresenta maior
diversidade e o maior número de espécies de porte médio e grande. Foram registradas exclusivamente neste
segmento: Astyanax bimacu/atus, Çyphocharax gi/berti, Eigenmannia virescens, G/anidium me/anopterum,
Imparfinis piperstus, Pime/ode//a eigenmanni, Plmelodus macu/atus, Steindachneridion parao/bae,
Rine/oricaria steindachneri e Crenicich/a dorsoce/ata. Estas espécies têm a sua distribuição limitada pelo
obstáculo representado pela primeira cachoeira e, também, pela redução no volume do ribeirão Santana
acima da foz do seu primeiro afluente, o ribeirão da Pedra. Para as demais espécies, geralmente, os maiores
exemplares foram coletados neste segmento, como é o caso de Astysns« sp. I, Leporinus cope/andii, Hoplias
ma/abaricus, Rhamdia oudcn, Harttia /oricariformis, Hypostomus vermicu/aris e Hypostomus punctatus.
Btycon d. insignis foi registrada no primeiro salto. O/igosarcus hcpsetus, Leporinus mormyrops e Leporinus
cope/andii alcançam o segundo remanso. Btycon d insignis, Çyphocharax gi/berti e, talvez, Rine/oricaria
steindachneri e Crenicich/a dorsoce/ata são esperadas migrarem até o segundo remanso nas grandes cheias.
A sua ausência deve-se, exclusivamente, à existência do salto, uma vez Que os componentes do remanso a
montante - tipo de fundo e margem, velocidade da corrente e vazão - são semelhantes. Um espécime de
Hypostomus vermicu/aris foi coletado na corredeira acima, após o fechamento da barragem Q!.Ie,também,
possibilitou a coleta de um único exemplar de Leporinus cope/andii acima dos sumidouros. As demais
espécies registradas ocorrem, também, nos demais segmentos, ou seja: As!yanax sp. I, Characidium d.
a/ipioi, Hop/ias ma/abaricus, Rhamdia ouclcn, Trichomycterus sp. I, Trichomycterus sp. 2, Trichomyctcrus
sp. 3, Harttia /oricariformis, Hemipsi/ichto/s gobio, Hypostomus punctatus, Neoplecostomas mkrops.
Upsi/odus victori, Pha//oceros caudimacu/atus, Cich/asoma facetum e Geophagus brasi/iensis. Rhamdia
ouekn foi encontrada dentro de pilões na segunda cachoeira, com o leito seco, mas a ampla distribuição de
Hop/ias e dos ciclídeos não é devida à migrações anuais. Além das cachoeiras, o trecho de rio subterrâneo é
uma barreira eficiente no período seco mas torna-se uma forte corredeira de superfície durante as cheias,
justamente o momento da migração reprodutiva para a maioria das espécies de peixes. O próprio sumidouro
pode abrigar populações de hábitos noturnos, como cascudos (Hemipsi/ichto/s, Upsüodus; e a maria-mole
( Trtchomycterus:

I UFIF - professor adjunto.
2 UFJF - mestranda.
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Ana Carolina de Souza I; Dr. José Roque Raposo-Filho 2

BIOLOGIA DO COMPORTAMENTO DE HYDROMEDUSA MAXIMILlANI (MIKAN,
1820), (TESTUDINES: CHELlDAE) NA RESERVA BIOLÓGICA SANTA

CÂNDIDA EM JUIZ DE FORA - MG

O estudo da Biologia Comportamental de !-fydromedusa maximi/ianí, Que descreve o modo de vida e
comportamento alimentar dessa espécie, foi desenvolvido de março a julho de 1996, perfazendo

um total de 120 horas de observação. Os ouelônios. observados "ad liblturn", foram capturados por
meio de armadilhas do tipo "llve traps". confeccionadas com telas de arames, corda e íscadas com
potes plásticos furados contendo sardinha. Foram ainda marcados, no casco, com manchas de esmalte
para unhas, medidos e soltos no local de origem. H. maximi/iani vive tanto na lagoa represada do
Córrego Milho Branco, ouanto em todo o leito do mesmo Q!1eadentra a Reserva. A coloração do casco
observada nos ouelônios capturados é bastante semelhante à cor da vegetação ou sedimento do local
onde foram capturados. Tal fato indica a área restrita de atividade desse animal, assim como uma
estratégia, na oual a camuflagem é utilizada na proteção e auxilio na captura de presas. Durante a
alimentação, vísuallzada geralmente na parte da manhã, H. maximi/iani utiliza o pescoço como
rastreador alimentar, Que leva a cabeça da direita para a esouerda e více-versa. em busca de alimentos.
Tal fato sugere Que as rugosidades, presentes no pescoço desse animal. tenham função tátil-sensitiva
auxiliando na detecção de peouenos invertebrados em movimento, Q!1e entrem em contato com essas
rugosidades ou Q!1e possam provocar o deslocamento da água. Esta é a etapa de forrageamento,
seguida pela aproximação, reconhecimento olfativo, apreensão e ingestão. Usualmente a neustofagia
ocorre. As medidas feitas nos animais capturados indicam uma alta freouêncía de jovens, o Que pode
ser explicado de duas maneiras: um possível aumento da densidade populacional, ou ainda pelo fato de
Que os jovens, de oualouer população, usualmente possuem uma atividade mais intensa do Que os
adultos, aparecendo em maior freouêncla nas armadilhas. A ocorrência de H. maximiliani em Juiz de
Fora (MG), representa um incremento na distribuição geográfica desse ouelônio, pois este é o primeiro
registro desse animal na região. Essa espécie já está classificada pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental na categoria de ameaçada-criticamente em perigo, devido à destruição de hábitat, área de
distribuição restrita e populações isoladas, se fazendo então necessários novos estudos, para Que se
conheça melhor a espécie em Questão.

I Mestranda do Curso de Ciências Biológicas, na Área de Comportamento e Ecologia Animal da
Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).
2 Professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) / UNIT,
Araca]u, Serglpe.
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FATORES RELACIONADOS COM A ATIVIDADE DE TROPIDURUSTORQUATUS
(SAURIA: TROPIDURIDAE) NA ÁREA URBANA DE UBERLÂNDIA - MG (*)

Andreia Barcelos Passos Lima 1; Rodrigo Lemes Martins 1,2 & Kleber Dei-Claro 3,4

OS estudos na área de termorregulação de lagartos relacionam os aspectos ambientais com sua
atividade. Porém, os fatores QUe determinam esse comportamento em ambientes urbanos ainda

não são bem conhecidos. Tropidurus toroustus é heliófilo e abundante na área do Campus da
Universidade Federal de Uberlândia onde o estudo se realizou. Foi estabelecido um transecto com a
intenção de visitar abrigos nas treze horas de insolação diária durante 29 dias no período de Março a
Julho, totalízando 65 horas de observação. Em cada observação, coletava-se os dados referentes à
temperatura. umidade do ar. aspectos de nebulosidade. pluviosidade. tipos de substrato utilizado pelo
lagarto no momento do avistamento e a insolação. As análises gerais demonstraram Que o período de
atividade dos indivíduos se inicia por volta das 08:00 h com um pico entre 10:00 e 15:00h. a partir do
Qual. o número de indivíduos começa a diminuir. Os resultados demonstram um maior número de
indivíduos ao sol em relação à sombra. Em termos de efeitos climáticos. houve diferença significativa da
umidade em relação ao número de lagartos e de lagartos em relação aos horários de observação. Os
lagartos preferiram abrigos Que apresentavam nas suas proximidades concreto. terra e madeira. Nas
observações. os indivíduos utilizavam a madeira e concreto para a temorregulação. Houve uma
correlação significativa entre o número de indivíduos observados e o aumento da temperatura ambiente.
Apesar da umidade ter apresentado correlação significativa. ela não tem grande importância na atividade
de Tropidurus toroustus, pois. a temperatura é o principal fator determinante do seu metabolismo. de
modo a apresentarem uma estreita relação de dependência com os aspectos c1imatológicos. A
arquitetura da área estudada também influencia o período de atividade de T. toroustus. diminuindo as
manchas de sol nos diferentes horários do dia e as correntes de ar. O estudo abordou aspectos
importantes da regulação da atividade dos lagartos em áreas urbanas o Que contribui para o
entendimento da sua ecologia nestes ambientes.

I Graduandos do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia.
2 Bolsista PET/CAPES.
3 Departamento de Biociências. Universidade Federal de Ubelândia.
4 Apoio:CAPES.
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10.33 1:5 I 7:25 1.71 41.66-dir. 58.34-esQ,

ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRECOMPORTAMENTO ALIMENTAR DE
JIBÓIAS (BOA CONSTRICTOR AMARALl STULL, 1932) *

Marina Ceccato Mendes I; Augusto Shinya Abe 2

O objetivo deste trabalho é observar aspectos da alimentação em jibóias (Boa constrictor amara/i Stull,
1932). principalmente em relação à constriçâo. de modo Que se possa tirar conclusões sobre o

comportamento desse predador frente a presas de tamanhos variados. O estudo concentrou-se em
verificar o tempo usado pela serpente para subjugar e matar sua presa. o tempo para degluti-Ia. o número
de voltas enroladas ao redor da presa. se existe preferência ouanto ao sentido do enrolamento ao redor da
presa (à direita ou à esouerda) e como essas atividades variam de acordo com o tamanho da mesma.
Trabalhou-se com 2 I jibóias de duas ninhadas recentes. Dividiram-se os animais em 4 lotes. sendo
trabalhado .um lote por semana; cada serpente foi alimentada uma vez a cada ouatro semanas. Assim.
todos os animais estariam teoricamente com a mesma necessidade de alimentar-se Quando Ihes fosse
oferecida a presa.
A cada semana separava-se o próximo lote a ser trabalhado. mantendo os indivíduos isolados em
cativeiros de plástico transparente. sem água. onde permaneciam por um período mínimo de 24 horas.
Todos foram mantidos numa mesma sala. sob mesma luminosidade. com temperaturas entre 23 e 3 10 C e
condições de umidade relativamente altas. As observações foram feitas a uma distância mínima de 1.5
metros entre animal e observador. Através do peso da serpente. calculava-se o peso de sua presa. Os
camundongos eram pesados; o de tamanho mais próximo do ideal era colocado no cativeiro da serpente;
observava-se sua reação. A partir do bote. cronornetrava-se o tempo para subjugar e matar a presa;
contava-se o número de voltas do corpo ao redor da presa. verificando também o sentido do
enrolamento. Observava-se a reação da serpente depois da presa morta; cronornetrava-se o tempo de
deglutição. Os camundongos oferecidos às jibóias pertenciam a ouatro classes: 10% (peso do
camundongo entre 9 e I I% do peso da serpente); 30% (29-31 %); 50% (49-51 %); 70% (69-71 %).
Embora a análise dos dados ainda este' a em andamento. seguem alguns resultados (valores médios):
presa (%) subj./m3tar (min) dc~lutir (mln) n" voltas enrolamcnto (%)

30.11 2:06 8:05 2.03 66.67-dir. 33.33-esQ,
49.63 1:26 14:5 I 2.47 36.84-dir. 63.16-esQ,
69.97 1:56 23:22 3.08 38.46-dir. 61.54-esQ,~~------~--------------~------------~~------~--~----~--~~------
O tempo de deglutir e o número de voltas aumentam significativamente conforme aumenta o tamanho da
presa. o Que é facilmente compreendido. O tempo de subjugar e matar a presa aparentemente não
apresenta diferenças significativas. Isso sugere Que a morte da presa não depende do seu tamanho. mas
provavelmente do período de falta de oxigênio imposto pela constrição. Os dados referentes ao sentido do
enrolamento sugerem oue nos tamanhos muito peouenos e nos maiores. há uma tendência a enrolar para
a esouerda. Estão sendo desenvolvidas novas metodologias para averiguar essas relações. Em breve os
dados serão devidamente estudados e analisados. proporcionando conclusões mais seguras e
fundamentadas.

I UFSCar - Graduanda em Ciências Biológicas.
2 UNESP (Rio Claro) - Orientador.
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ASPECTOS DO COMPORTAMENTO DE MUDA EM ENYALlUS PERDITUS
(REPTILlA: lACERTILlA: POl YCHRIDAE)

Bernadete Maria de Sousa 1, Maria Nei da Silva 2; Rose Marie Hoffrnann de Carvalho 1

& Adriana de Oliveira 3

Entre os répteis. especialmente nos Souamata, durante o crescimento. ocorrem mudas típicas e
periódicas. Durante as épocas do ano. nas ouals os lagartos estão ativos. a ecdise ocorre em

intervalos mais ou menos regulares. A regularidade. freoüência e duração da muda são dependentes da
espécie. idade e condições ambientais. Neste trabalho. foram realizadas observações etológicas a
respeito do comportamento de muda do lagarto Enyelius perditus. Para isso. foi coletado em "pít fali".
no Paroue Estadual do lbitlpoca, Lima Duarte-MG. um exemplar jovem de E. pcrditus, posteriormente
transferido para um terrário, onde seu comportamento de muda foi observado a olho nu e registrado
com o auxílio de uma máquina fotográfica. Durante a muda. Q!.Iedurou uma hora e Quarenta minutos. o
animal se esfregou no substrato do terrário; utilizou os membros anteriores e posteriores; boca; cauda e
movimentos rastejantes para a retirada de partes de seu tegumento, Q!.Ieforam ingeridas após cada uma
dessas etapas. Em seguida à ingestão de cada pedaço da exúvia. ocorreram intervalos de um a dois
minutos. Quando o animal permaneceu imóvel. mas com a cabeça em movimentos direcionados para o
próprio corpo. A ecdlse, do animal observado. foi iniciada por um rompimento dorsal e as partes do
tegumento foram retiradas na seoüêncla: cabeça. ventre. membros anteriores, flancos, membros
posteriores. cauda e ponta dos dedos. Na sua totalidade. o processo de ecdise em E. perditus segue o
padrão geral de muda dos lagartos.
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COMPORTAMENTOS DE POMBOS COLUMBA LlVIA, EM CATIVEIRO, AO
LONGO DAS 24 HORAS DO DIA

Celena M. Zani de Souza I & Elenice A. de Moraes Ferrari 2

Tal como invertebrados e mamíferos. as aves têm se mostrado um modelo adequado para o estudo
de processos de aprendizagens e de ritmicidade circadiana. Variações em processos bloouírnlcos.

fisiológicos e comportamentais são descritas na literatura como denotadoras de padrões de ritmicidade
circadiana. O objetivo deste trabalho foi analisar. ao longo das 24 horas do dia. os comportamentos
apresentados por pombos mantidos em cativeiros. sob um regime de luz de 12h de claro: 12h de
escuro.
Metodologia - . Foram usados 6 pombos machos. adultos (Co/umba /ivía). obtidos de um único
fornecedor e mantidos em gaiolas viveiros individuais. com alimento e água ad libitum. Foram realizadas
duas sessões de registro de comportamento. em dois dias consecutivos. nos seguintes horários: 6. 9.
12. IS. 18. 21. 24 e 3h. Nestes horários os animais foram filmados (sistema VHS. Panasonic) e
posteriormente as fitas foram transcritas. registrando-se os comportamentos a cada Is. Os dados foram
agrupados em 5 categorias comportamentais. Exploração. Interação. Manutenção. Locomoção.
Movimentos Isolados e em duas categorias de Postura. Em Pé e Agachado.
Resultados e Conclusões - Análise dos comportamentos nos oito horários indicou Que às 6 e 18 horas
os comportamentos Exploratórios. de Interação e de Locomoção. aconteciam com maior freoüêncía
(p<0.05) em comparação com os demais horários. A postura Em Pé predominou nos horários das 6.
9. 12. 15 18 e 2 Ihoras. com diferenças significativas (p<0.05) em relação à postura Agachado. mas
não às 24 e 3 horas (p> 0.05). Os resultados. assim. indicam variação de comportamentos ao longo
das 24 horas do dia. sugerindo uma possível ritmicidade. Os comportamentos de Exploração e
Interação aparecem com freoüêncla maior às 6 e 18h. respectivamente. enouanto oue outros
comportamentos mostram uma distribuição mais regular. ao longo do dia. Considerando oue os horário
das 6 e 18 horas são aoueles em oue ocorrem mudanças de iluminação do biotério. as maiores
freoüências comportamentais neste horários poderiam ser. contudo. resultado desta alteração. Estes
dados apontam para o interesse de se investigar os comportamentos destes animais em situação de
luminosidade constante.

I Programa de Doutorado em Ciências Biológicas- Fisiologia. IB- UNICAMP.
2 Laboratório de Sistemas Neurais e Comportamento. Depto de Fisiologia e Biofísica. IB. UNICAMP.
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CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE POMBOS (C. LlVIA) EM
CONTEXTO AVERSIVO: PAPELDO HIPOCAMPO

Fabiano Reis *, André Almeida Schenka * & Elenice A. de Moraes Ferrari, 1,2

INTRODuçÃO: Na interação organismo-ambiente, freouentemente os animais enfrentam situações
em Que sua integridade e sobrevivência são ameaçadas. Para enfrentar estes desafios, os animais

adouírlram. durante o processo evolutivo, repertórios de luta/defesa. De acordo com a situação
ameaçadora, é possível ocorrer diferentes tipos de reações/mecanismos de defesa, dentre os ouaís
temos o de congelamento comportamental (freezintJ. No presente trabalho, procuramos caracterizar o
comportamento de freezing em pombos (C. livia), num contexto onde foram previamente submetidos a
um condicionamento clássico aversivo e analisar o papel do Hipocampo como possível substrato neural.
MÉTODO: Foram utilizados pombos machos, adultos: grupo não lesão (GC; n=6), grupo lesão
simulada (GS; n=6) e grupo com lesão do hípocarnpo (GE; n=6). Todos os pombos tiveram uma
sessão de 20 min com três pareamentos de som (I 000-Hz,85-dB, Is) e chooue (10 mA, Is). A lesão
ocorreu 24h após essasessão. Os animais GE (anestesia:Xílazíne/ Ketamine, O, Img/ IOOg) receberam
injeções bilaterais (A: 4,5; 5,25 e 7,0). de IBO (I ul ; I !lg/!ll); o GS recebeu o veículo PBS (A: 5,25). A
reexposlção ao contexto ocorreu 6 dias após o pareamento. O comportamento foi gravado em VHS
durante 20 min, na mesma câmara de pareamento,sendo analisado a cada 30s.
RESULTADOS: Durante a reexposíção ao contexto, os animais controle exibiram uma postura
caracterizada por imobilidade tensa, com uma frecuêncía relativa média da categoria Parado (72,62% e
85,53%, respectivamente para GS e GC) maior do Que o GE (34,63%; p<0.05). A ocorrência de
exploração foi maior no GE (39,45%) em comparação com os controles (12,79 e 8,65%,
respectivamente para GS e GC).
CONCLUSÃO: OS dados são considerados indicativos de comportamento de congelamento (freezintJ,
caracterizado por uma postura de imobilidade tensa, com o animal encostado na câmara de
pareamento, com as penas eriçadas, cauda levantada. Na literatura, este comportamento é relacionado
com situações de incontrolabilidade, Quando a ameaçaestá próxima do animal e ele não pode evitar ou
fugir. O contexto do pareamento som-chooue teria, assim, propriedades aversivasQuecontrolariam essa
classe de comportamentos. A ausência de freezing nos animais do GE sugere a participação do
Hipocampo na modulação da memória aversivaem pombos.

* Bolsa IC- FAPESP.
I Apoio Financeiro:FAPESP, CNPo.,
2 Laboratório de Sistemas Neurais e Comportamento, Departamento de Fisiologia e Biofísica, IB,
UNICAMP, Campinas, SP.
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COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO EM POMBOS (C. LlVIA) APÓS
CONDICIONAMENTO CLÁSSICO AVERSIVO

André Almeida Schenka *; Fabiano Reis *, Elenice A. Moraes Ferrari, 1,2

OS comportamentos exploratórios e pré-exploratóríos constituem uma classe de respostas de grande
valor adaptativo. pois permitem ao animal avaliar riscos presentes no ambiente e orientar-se

estrategicamente a fim de sobreviver a uma situação de luta ou fuga. No contexto experimental, essa
função pode ser estudada por meio do condicionamento clássico aversivo. Este procedimento leva a
uma potenciação de respostas defensivas, isto é, a um aumento de sua magnitude, freouêncía e duração
frente ao estímulo condicionado. Potenciação e extinção de comportamentos constituem formas de
aprendizagem Que guardam relação com Memória Associativa e hipoteticamente com estruturas neurais
tradicionamente vinculadas a ela; dentre elas, destaca-se o hipocampo.
Objetivos: Neste trabalho, procurou-se: (I) validar a importância adaptativa do comportamento
exploratório como parte do repertório de alerta e defesa do pombo (e. livia); e (2) investigar a
participação do hipocampo na manutenção de respostas defensivas após o condicionamento.
Material e Métodos: Para tanto, 21 pombos foram submetidos a pareamento som-chooue: 24h depois,
6 animais tiveram o hípocarnpo lesado com ácido ibotênico (I mglml, em PBS), nos seguintes pontos:
AP 4.5, 5.25 e 7 (bilateralmente, L 0.4, V 0.25); 7 animais sofreram lesão simulada (injeção
hlpocarnpal de salina); Cinco dias após o pareamento, animais lesados (lesão experimental e simulada) e
não lesados (n=8) foram avaliados em dois testes (em dias consecutivos) de re-exposíção ao som
pareado (I OOO-Hz, 85-dB, Is; 40 apresentações na primeira sessão e lOna segunda) e exposição a
um som diferente (500-Hz, 83-dB, Is; 40 apresentações na segunda sessão). Durante as sessões,
foram ouantlflcadas diferentes classes de comportamentos. A análise da curva de respostas intra e
intersessões foi realizada para comportamentos exploratórios e pré-exploratóríos.
Resultados e Discussão: todos os grupos demonstraram diminuição da resposta pré-exploratórla. sendo
o decaimento de resposta mais rápido nos animais lesados. Além de serem predominantes sobre
oualouer outra classe, os comportamentos exploratórios não mostrarm extinção em nenhum grupo, não
sendo portanto afetados pela lesão hlpocarnpal. Em conjunto, os dados sugerem Que o hipocampo
possa estar relacionado à eliciação de respostas pré-exploratórias (sobressalto, e.g.), não sendo, por
outro lado, essencial para a resposta exploratória. Os resultados reforçam ainda a importância
adaptativa do comportamento exploratório em situações de perigo potencial.

* Bolsista IC - FAPESP.
I APOIO FINANCEIRO: FAPESP, CNP~
2 Laboratório de Sistemas Neurais e Comportamento, Departamento de Fisiologia e Biofísica, lB,
UNICAMP.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE AVES MEDIANTE A
UTILIZAÇÃO DE UM RECURSO (CECROPIAPACHYSTACHYA) NA RESERVA

ECOLÓGICA DO PANGA-UBERLÂNDIAlMG (*)

Carlos Roberto Menezes da Silva '; Raquel Borges 2 e Genilda Maria de Oliveira 3

O presente trabalho visou analisar o comportamento de várias espécies de aves frente a utilização de
recursos oferecidos pela Cecropia pechystschy». Tendo como objetivo verificar como e ouaís aves

utilizam os recursos. além de verificar se há ou não a existência de algum tipo de competição pelo
recurso. O estudo foi realizado em uma região de Cerrado do Brasil Central na Estação Ecológica do
Panga com 403.85 ha. no município de Uberlândia-MG. no período de fevereiro a maio de 1997.
Foram utilizados 5 indivíduos de Cecropia paco/staco/a. as ouaís estavam situadas na borda da mata e
apresentavam muitas infrutescências. Registrou-se ao todo 12 espécies de aves visitando a Cecropia
pecbystschy». das ouais estão distribuídas em 8 famílias. sendo oue l)'ranidae e Thraupidae foram as
Que mais visitaram. De acordo com as observações obtidas. verificou-se Que as aves avistadas nos
indivíduos de Cecropia paco/staco/a não apresentam comportamento agonístico ou seja. não há
competição pelos recursos (alimento. abrigo e puleíro), concluindo oue as aves compartilham de forma
harmônica e diferente os.recursos disponíveis pela Cecropis pschystscbys.

I Bolsista PET/BIOLOGIA-UFU/CAPES.
2 Bolsista PET/BIOLOGIA-UFU/CAPES.
3 Aluna do Curso de Mestrado em Ecologia da UnB.
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COMPORTAMENTO DE FORRAGEAMENTO DO GAVIÃO-CARAMU]EIRO
ROSTRHAMUS SOClABILlS (AVES, ACCIPITRIDAE)

Eliezer José Marques 1; Rafaela Danielli Nicola 2; Genimar Rebouças Julião 3; Samuel
Jorge Leite 3,4

O Rostrhamus socisbilis Vieillot apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde sul dos
Estado Unidos até Argentina e Uruguai. Por apresentar hábitos malacófagos, este gavião encontra-

se fortemente associado a ambientes úmidos. sendo comumente encontrados nas mais diferentes sub-
regiões do Pantanal. Sua dieta é composta principalmente de moluscos aouáticos do gênero Pomacea e
Marísa. podendo apresentar eventualmente outros ítens. como caranguejos do gênero Dí/ocarcinus e
répteis. O objetivo deste estudo foi verificar estratégias e comportamento alimentar de R. socisbllis.
Observações totalizando 85 horas. foram realizadas ao longo da rodovia MS-184, em caixas de
empréstimo (depressões ao longo de estradas formadas pela retirada de terra para a contrução de
aterros). na região do Pantanal Miranda-Abobral (19042' 01" S e 570 03' 08" W). Utilizou-se o
método animal-focal com observações por períodos contínuos. descrevendo-se o comportamento de
forrageamento do gavião-caramujeiro. Registrou-se o tempo de procura e captura de presas. o tempo
de manuseio destas, a Qualidade e Quantidade dos ítens alimentares e pontos de alimentação.
Observou-se Que os indivíduos chegam às áreas de alimentação isoladamente. logo ao alvorecer.
Aparentemente. a profundidade da lâmina d'água é um fator Iimitante para a captura de presas. sendo
mais importante oue a presença de macrófitas aouáticas. O período de maior atividade de predação foi
o matutino. sendo oue no meio do dia a atividade dos indivíduos reduziu-se drasticamente. retornando
gradativamente no período vespertino. O tempo gasto com procura. captura e manuseio das presas foi
observado para 4 indivíduos de R. soclsbllis. sendo 2 machos adultos. 2 machos sub-adultos. Para o
primeiro adulto.de um total de 32 horas de observação. 3.5% do tempo foi utilizado para procura e
captura da presa e 3.8% para manuseio de 25 presas. O segundo adulto. observado por 9 horas.
utilizou 16.6% do tempo total. para procura e captura de presas e 5.5% para o manuseio de 5 presas.
O primeiro sub-adulto. gastou I 1.0% do tempo total (7 horas) em procura e captura de presas e.
I 1.9% em manuseio de 6 presas. O segundo sub-adulto. observado durante 10 horas. utilizou 2.4% do
tempo em procura e captura. e 4.6% em manuseio de 7 presas. O tempo restante foi empregado em
defesa de território e pouso. Os ítens predados foram Pomacea (90%). Marísa e Di/ocarcinus. Com
relação ao gênero Pomacea. observou-se um comportamento de predação diferenciado, provalvelmente
devido à diferenças morfológicas entre conchas de P cana/icu/ata e Psca/arís. sendo Que a segunda
espécie oferece maior apoio ao transporte para o ponto de alimentação. Dos gaviões observados.
somente o primeiro adulto apresentou fidelidade a seus pontos de alimentação.

I Dept? de Biologia/CCBS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Cx. Postal 649. Cidade
Universitária s/n, Campo Grande-MS-79070-900.
2.3 Mestrandos em "Ecologia e Conservação"- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Cx. Postal
649. Cidade Universitária slv; Campo Grande-MS-79070-900.
2 Bolsista CNPQ
3 Bolsista CAPES.
4 Trabalho desenvolvido durante o curso "Ecologia de Campo".
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO INTER E INTRA ESPECíFICODA ARARA-
AZUL-GRANDE (ANODORHYNCHUS HYAC/NTHINUS)

Didier David Pozza 1; Neiva Maria Robaldo Guedes 2 & Mogens Troller 1

No período de abril a agosto de 1995, nas fazendas Alegria e Cáceres na sub-região da Nhecolândia no
Pantanal de Mato Grosso do Sul. estudou-se vários itens comportamentais da Anodorhynchus

o/acinthinus, entre eles o comportamento inter e intra específico. O relacionamento inter-específico foi dividido
em dois tipos: passivo, sem nenhum tipo de competição; ativo, com algum tipo de competição. Durante os
estudos foram identificadas cerca de 250 espécies de aves no local das observações e adlacênclas: sendo Q!.Ie
muitas delas conviviam com as 3 araras estudadas. Durante o tempo em Q!.Ieas araras-azuis alimentavam-se no
solo, sempre havia outras aves por perto. Os adultos não perturbavam-se com a presença das mesmas.
Todavia, o filhote espantou determinadas espécies: joão-de-barro (Furnarius rufu5) , cavaleiro (Machetornis
rixosu5), peru-fêmea (Meleagris gallopavo), carcará (Pofyborus plancu5) e até uma ema jovem (Rhea americana).
Em uma única ocasião um carcará aproximou-se das araras 4 vezes, e em todas elas foi expulso pelo filhote;
Que ainda expulsou por duas ocasiões 2 curicacas (Theristicus caudatu5) pousadas na palmeira dormitório. Em
outra observação, 2 filhotes tentaram expulsar uma curicaca-cinza (Harpiprion cscruksccnsi, mas nada
aconteceu. Entretanto, é comum esta espécie pousar e dormir nas mesmas árvores com as araras-azuis. Numa
ocasião, os filhotes voaram espantados por um gavião-caboclo (Heterospizias mertdionshs; Que pousou na
mesma árvore onde eles estavam, mas logo voltaram e pousaram perto do gavião sem parecer preocupados
com a presença dele. Posteriormente, foram feitas outras observações de araras-azuis pousadas perto do
gavião-caboclo. Em todas estas situações os adultos não incomodaram-se, talvez porque estas espécies não
representem perigo. Estas expulsões devem estar ligadas ao comportamento infantil do filhote. Num dos locais
de estudo haviam 5 araras-vermelhas (Ara chloroptera) Que pernoitavam nos arredores da sede, e Q!.Iedurante
o dia voavam para longe. Nas poucas vezes Que permaneceram na sede - durante o dia - não houve disputas
com as araras-azuis. Em outras ocasiões foram observadas as araras-vermelhas ajudando as araras-azuis a
defenderem o ninho e dormirem juntas na mesma palmeira. Durante alguns meses uma arara-vermelha integrou
um grupo de 5 arara-azuis na fazenda Cáceres e por 2 vezes foi visto uma arara-vermelha voando junto com
uma arara-azul, como se formassem um casal. Estes exemplos foram classificados como relacionamento lnter-
específico passivo. Entretanto, conforme Guedes (1993 e 1995) as arara-vermelha competem ativamente pelos
ninhos de A. f;y;lcinthinus. O relacionamento inter-específico ativo foi observado com: arapaçu-de-blco-torto
(Camp'ylorhamphus trochihrostrià, marreca-caneleíra (DendroC)'gna autumnali5), gavião-preto (Buteogallus
urubutinga) e tucano (Ramphastos toco), Que pousaram perto do ninho e foram expulsos pelas araras. Por
outro lado, foram observados o Q!.IiriQuri (Fa/co spsrverius; e o cauré (Fa/co ruflgulari5) perseguirem as araras-
azuis adultas Quando elas chegavam ao ninho, mas Que eles estavam se reproduzindo.O relacionamento intra-
específico com araras Que não pertenciam à família foi ativo Quando esteve ligado à defesa do ninho. O
comportamento de defesa era caracterizado por vocalízações, vôos e perseguições às araras invasoras. Em
todas as ocasiões as araras titulares expulsaram às intrusas. Entretanto, ele foi passivo em várias ocasiões, na
presença de tucanos, gaviões, araras-vermelhas ou mesmo do pesouisador. principalmente Quando um casal já
tinha feito a postura de ovos ou tinha filhotes recém-nascidos. Nestas situações as araras estudadas davam o
grito de alarme, começavam a vocalizar e voar em torno do intruso. Outras araras iam chegando e se juntando
ao casal. ajudando-o na defesa. A formação desses grupos variou de 6 até 30 indivíduos.

I Biólogos - Bolsista do Projeto Arara-Azul.
2 Bióloga - Coordenadora do Projeto Arara AzuI!UNIDERP.
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COMPORTAMENTO SOCIAL DE GU/RA GU/RA GMELlN, 1788 (AVES:
CUCULlFORMES) DURANTE A ATIVIDADE ALIMENTAR NA REGIÃO

CENTRO-OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO *

Flávia de Campos Martins I;2; Reginaldo José Donatelli 2

Se o alimento de uma espécie se encontra mais ou menos abundante e com uma distribuição em
manchas. a seleção pode favorecer respostas oue incentivem a coesão gregária devido ao valor desta

em termos antipredatórios e/ou localização do alimento. No período de agosto de 1996 a maio de
1997 foi observado o comportamento alimentar de Guíra guira bem como sua socialidade durante esta
atividade. Em condições ambientais favoráveis. fez-se visitas semanais ao campo. As observações foram
realizadas "ad libitum" sendo Que todas as atividades da ave em relação à alimentação. deslocamento e
vocalízações eram registradas em gravador de bolso e anotadas em ficha de campo. Foram registra das
um total de 1 12 horas de observações. Os bandos mais freqüentes foram os de 8 e 11 indivíduos. O
sistema social dos anus é complexo pois há uma comunicação intensa entre os indivíduos do grupo. o
oue ficou demonstrado nas formas e táticas de forrageamento observadas. Em todos os bandos foi
verificada a presença de pelo menos um sentinela oue vigia o bando contra predadores e mantém o
grupo relativamente unido através de vocalizações. Provavelmente há uma relação de dominância e
submissão entre os indivíduos tanto na procura do alimento como na procura do terreno para
alimentação. Não foram registrados evidências claras de territorialismo na espécie. Dentro do grupo há
formações de subgrupos de 2 a 4 indivíduos durante o forrageamento. Guira guíra possui adaptações
Que determinam uma social idade complexa e oue possivelmente possibilitam à espécie uma grande
eficiência no forrageamento.

I Bolsa PIBIC/CNPQ - 1996/1997.
2 DCB-UNESP/Bauru - Depto. de Ciências Biológicas. FC. UNESP/Bauru. CP. 473. Bauru/SP.
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TERRITORIALlDADE E COMPORTAMENTO AGONÍSTICO EM GAVIÃO-
CARAMU)EIRO ROSTRHAMUS SOClABILlS (AVES, ACClPITRIDAE)

Masao Uetanabaro 1; Cynthia P. de Almeida Prado 2; Gustavo H. da Costa Vieira 3;
Vanderlei Berto Jr. 3,4

Ogavião-caramujeiro, Roslrhamus socíabi/is, é uma espécie de ampla distribuição geográfica,
ocorrendo desde a Flórida, EUA, até a Argentina e Uruguai. Ave paludícola característica, é

encontrada associada a ambientes úmidos, sendo muito comum no Pantanal. Alimenta-se
principalmente de moluscos aouáticos do gênero Pomacea. Com o objetivo de conhecer aspectos do
comportamento territorial desta ave, foram feitas observações naturalísticas em "caixas de empréstimo"
(depressões ao longo das rodovias) próximas à Base de Estudos do Pantanal!UFMS, Corumbá-MS
(19°34' 5: 57°0 I' W). Foram observados 5 indivíduos com o auxílio de binóculos, utilizando-se o
método de animal-focal com observação contínua, entre os dias 2 e 4 de julho/ 1997, totalizando 85
horas de observação. Os animais apresentaram comportamento agonístico intraespecífico e de defesa
do território utilizado para forrageamento. Para um dos machos adultos, o território foi bem definido,
com tamanho aproximado de 150 x 60m, sendo Que ele nunca ultrapassou tais limites. Os demais
indivíduos, ou não apresentaram território definido (3 machos: 2 sub-adultos e I adulto), ocorrendo
por diversas vezes encontros agonísticos e revezamentos na área, ou o território foi sempre o mesmo (I
macho jovem ou fêmea), porém a área não pôde ser delimitada. Os encontros agonísticos ocorreram
sempre Que algum gavião-caramujeiro tentava invadir o território de outro, oue, geralmente, ao avistar
o intruso voava até um dos limites do território, ficando pousado com as asasentreabertas e emitindo
vocalizações de alerta. Caso o intruso se aproximasseainda mais ou tentasse pousar na área, iniciava-se
a perseguição ou ocorriam confrontos diretos, só terminando com a expulsão de um dos indivíduos.
Para o macho adulto com o território bem definido e outros 2 machos (I adulto e I sub-adulto) o
tempo total gasto com defesa da área foi inferior a 2% do tempo total observado. Porém para um dos
machos sub-adultos, cujo território não era definido, 19%do tempo observado foi gasto em encontros
agonísticos.

I Dept" de Biologia/CCBS- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Cx. P. 649, Cidade
Universitária s/n, Campo Grande-Mó- 79070-900.
2: 3 Mestrandos em "Ecologia e Conservação"- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/CCBS, Cx.
P. 649, Cidade Universitária s/n, Campo Grande-Mó- 79070-900.
2 Bolsista da CAPES.
3 Bolsista do CNPQ
4 Trabalho desenvolvido durante o curso" Ecologia de Campo".
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Leny Cristina Milléo Costa 1

ANÁLISE ONTOGENÉTICA DOS CONFLITOS INTERESPECÍFICOS DE
VANELLUS CHILENS1S (Wagler, 1827) (Charadriiformes, Charadriidae)

\

V ane//us chi/ensis, o Q1.IerO-Q1.Ieroé uma ave comum nos campos e evidências vêm mostrando uma
crescente ocupação nos ambientes urbanos. (COSTA, 1985). As observações foram realizadas de

março de 1995 a janeiro de 1997 no ambiente urbano do Paroue Barigüi, Jardim Botânico, em cativeiro no

Passeio Público em Curitiba no Estado do Paraná. Na região rural as observações realizaram-se na Fazenda
Experimental da Cargill em Toledo no oeste do Estado do Paraná. Foram observadas as respostas dos

filhotes e adultos diante das invasões territoriais, utilizando-se dos métodos" ad Libitum". focal e seoüencial

(ALTMANN, 1974). A atividade de escape ( postura de fuga) foi a primeira resposta dada pelo filhote

recém - eclodido, mantendo-se até ao adulto. A atividade de vigilância ( postura de alerta) embora seja
executada no recém - eclodído. apresentou-se mais freoüente a partir dos filhotes acima da terceira semana.

O incremento nas atividades de escape e vigilância nestes filhotes está associada ao comportamento do

cuidado parental Que neste período decresce. Os adultos no período não reprodutivo respondem a

aproximação do invasor com a postura de fuga e vôo afastando-se do intruso , mas sem abandonar o

território. Durante o ritual de corte as aves da dupla reprodutiva dos ambientes urbano e rural respondem

com manobra de distração na postura de movimento agachado e no trio reprodutivo urbano a resposta
continua sendo a postura de fuga. Durante a nidificação a atividades de vigilância e de manobras de

distração permanecem acrescentando-se o ataoue por vôo. O desencadeamento do ataoue está relacionado
ao direcionamento do intruso ao ninho, assim como a participação diferenciada dos membros do grupo
reprodutivo. O ouero-ouero mais distante do ninho realiza uma maior freoüêncía de ataoues. Os Quero-

oueros respondem com manobras de distração e não com escape, ouando perseguidos no período de
nídifícação. As respostas dos pais a um invasor depende da idade do filhote . Quando estes são recém -

eclodidos e até 8 dias de idade, os pais respondem com a postura de movimento agachado e ataoue em

vôo. Com os filhotes de segunda semana os pais executam postura de movimento agachado sem ataoue ao
intruso. O cuidado dos pais aos filhotes com idade acima da terceira semana decresce, pois os adultos
desencadeiam escape e vigilância caracterizando um comportamento defensivo do período não reprodutivo.
As defesas com ataoue são mais freoüentes no período reprodutivo em comparação ao período não

reprodutivo. O Quero-Quero tem como alvo aves Que habitam o local e cães Q1.Ieatravessam o seu território
no período não reprodutivo. Durante a reprodução o ataoue é uma estratégia vinculada ao cuidado parental
tendo como alvo aves e pessoas. O ouero-ouero recorre ao comportamento defensivo sem confronto físico,
inclusive as condutas de ameaça apresentam uma baixa freoüêncía. As manobras de distração prevalecem

entre todas as respostas independente do modo de invasão e do grupo reprodutivo.

1 Departamento de Ciências Biológicas da PUC PR / Curso de Pós-graduação em Zoologia - Doutorado- UFPR.
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PADRÃO DE ATIVIDADE DAS GARÇAS (CICONIFORMES: ARDEIDAE) DA
REGIÃO DA ENSEADA DO B.ENITO, GUARAQUEÇABA (PR, BR)

Érika Fernandes Pinto 1; Ana Lúcia VendeI 1

Este trabalho tem por objetivo reconhecer o padrão de atividade e alguns aspectos do
comportamento das garças da Enseada do Benito. Guaraoueçaba (PR. BR). Para tanto. realizou-se

observações visuais na área de estudo. no período de abril a junho de 1997. Para o trabalho de campo
foram utilizados calques. binóculos. fichas de campo e máoulna fotográfica. Identificou-se 5 espécies na
região: Egretta slb«. Egretta thu/a. Egreta cscrulcs, Ardea cocoi e Bubukus ibis. Todas as espécies são
de atividade diurna. sendo facilmente observadas. Reconheceu-se como atividades de manutenção. para
todas as espécies: pousar em galhos. pousar no solo. repousar de pé. arrumar a plumagem. coçar-se
com o bico. expor-se ao sol; como atividades de locomoção: deslocar-se no solo. deslocar-se em
galhos. voar; como atividades de alimentação: espreitar. capturar alimento. beber água. defecar; como
atividades de alerta e alarme: erguer a cabeça. agitar-se. preparar-se para alçar vôo. vocalizar.
Constatou-se oue o período de maior atividade das espécies ocorre nos ciclos de maré baixa. durante o
dia. ouando os bancos de areia e marismas estão expostos. e um grande número de indivíduos
encontra-se forrageando. O forrageamento pode ocorrer na superfície da água. em terreno lodoso ou
em bancos de Spartina. Nos períodos de maré cheia. as atividades preferenciais são a limpeza. arranjo
das penas e o repouso. Durante o repouso permanecem em raizes de Rhizophora mang/e. sobre galhos
de árvores e troncos mortos. E a/ba geralmente é encontrada em peouenos grupos ou indivíduos
dispersos. Mantém o pescoço bem esticado Quando está pousada. forrageando na maré baixa. com
água até certa altura da perna. assim como A. cocoi. E thu/a ocorre freoüenternente em bandos. mas
também isolada. forrageando em maré baixa. A frecüêncía de batidas de asa durante o vôo é maior Que
em E a/ba. Quando em repouso. permanece com o pescoço encolhido. Durante a maré enchente e
alta. permanece. em geral. na copa da árvores. realizando atividades de manutenção. E caeru/ea
forrageia durante maré vazante e baixa. Foram observados bandos de adultos e sub-adultos.
Permanecem em repouso no extrato superior da árvores. B. ibls foi registrada a apenas poucos anos no
Brasil (1964). geralmente associada a rebanhos de búfalo. Na última fase de observações em campo.
não foram mais avistadas. provavelmente por terem dado continuação ao seu ciclo migratório. Foram
observadas associações entre todas as espécies. com exceção de A. cocoi, oue só foi observada isolada.
Como resposta à aproximação humana. as aves demonstraram íncuíetação, voando para não muito
longe do local. muitas vezes vocalizando. Foi localizado o dormitório das espécies Ethuls, E. a/ba e E
caeru/ea em uma peouena e isolada ilha de mangue na porção central da enseada. o Que provavelmente
signifiQ!le uma maior proteção contra predadores.

I Acadêmica de biologia/UFPR.
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Elisângela Medeiros de Almeida 1; Fabiane Sebaio 2, Genilda M. de Oliveira 3

COMPORTAMENTO DE VISITA DE DUAS ESPÉCIESDE BEIJA-FLORESEM
HELlCON1A SP (HELlCONIACEAE) NA RESERVA ECOLÓGICA DO PANGA,

UBERLÂNDIA-MG *

As monocotiledôneas do gênero Heliconia são plantas herbáceasQue se propagam vegetativamente
por rizomas formando "clones" e apresentam padrões de floração seoüencial e contínuo (poucas

flores abrindo por dia durante vários meses), podendo possuir picos de floração variando com a
espécie. Isto resulta em implicações para os visitantes nectaríferos, podendo favorecer a visitação de
beija-flores "trapltníng". A determinação do horário de visita, o comportamento de forrageamento e a
repartição de recursos (horário e padrão de distribuição das visitas) por espécies de beija-flores Que
visitam Heliconia sp foi feita em uma região de borda de mata na Reserva Ecológica do Panga em
IUberlândia-MG entre janeiro e maio de 1997. O comportamento dos beija-flores foi observado à vista
desarmada ou com auxílio de binóculos, registrando-se a espécie, o caminho QUeo animal percorria, o
horário da visita, bem como a permanência ou não da ave nas proximidades das plantas de alimentação
e as interações com indivíduos da mesmaou de outras espécies de beija-flor. Neste estudo, observamos
duas espécies de beija-flores (Phaetornis pretrei e Tha/urania furcata). Os dados sobre horário de visita
de Phaetornis e Tha/urania em flores de He/iconia sp mostraram Que os dois beija-flores possuem um
padrão de divisão de recursos no Qual o horário de visita de Tha/urania furcata é anterior ao de
Phaetornis pretrei e se estende por toda a manhã em intervalos mais curtos, realizando assim, mais
visitas às inflorescências QUePhaetornis. Os beija-flores observados apresentaram comportamento não
territorial realizando linhas de captura à procura de recursos ricos entre os habitats Que segundo Des
Grants (1979). é a estratégia predominante em florestas secas (dry forest), como o ambiente de
Cerrado.

I Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas e Bolsista PET/BIOLOGIA - CAPES.
2 Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas e Bolsista CNPQ
3 Aluna do Curso de Pós-graduação em Ecologia UnB.
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INFLUÊNCIA DA SOMBRA PROJETADA POR INDIVÍDUOS DE GU/RA GU/RA
(CUCULlDAE, AVES) NA ORIENTAÇÃO ESPACIAL DURANTE O

FORRAGEIO

Angela Midori Furuya Pacheco I e Wesley Rodrigues Silva 2

Oanu-branco Guira guira é uma ave gregária Que vive em bandos de até 15 indivíduos nas áreas
abertas de ouase todo o Brasil. Seu hábito alimentar inclui a "progressão alimentar".

comportamento em Queos indivíduos caminham pelo solo à procura de presas. separados por peouena
distância e mantendo aproximadamente a mesma direção. Quando uma presa é localizada. o indivíduo
mais próximo desta realiza um vôo curto. rasante e rápido para capturá-Ia. Para aves Q!.Jecaçam no
solo. a projeção da sombra do indivíduo sobre a presa pode resultar na sua fuga antecipada. Para testar
a hipótpe de Quea projeção da sombra influencia o sentido da progressão alimentar em anus-brancos.
observamos o forrageamento de um bando destas aves nos gramados do campus da Unicamp. De
12/03 a 3 l/OS de 1997. registramos a direção do percurso realizado pelos indivíduos do bando em
relação à posição aparente do sol. em três situações distintas: a) com luz direta projetando uma sombra
nítida da ave sobre o solo (sombra nítida); b) com nebulosidade produzindo sombra dlfusa (sombra
dífusa): c) ouando a nebulosidade era acentuada. ou o bando atravessavauma área totalmente coberta
por árvores ou sombreada por um edifício (sombra ausente). As sessõesde observação foram realizadas
entre 08:00 e I I :00 h e 16:30 e 17:30 h. A cada sessão. enouanto acompanhava o bando. o
observador posicionava-se de frente para o sol. registrando. a intervalos regulares. a direção seguida
por um indivíduo escolhido ao acaso. Foram escolhidas oito direções principais. separadas por
intervalos de 45°. tomando-se como 0° a posição em Quea ave caminhava com a cabeça voltada para a
direção do sol. e 180° ouando caminhava na direção oposta. mais as direções intermediárias. O número
de registros das direções seguidas pelas aves sob condições de sombra nítida. sombra difusa e sombra
ausente foram respectivamente I 53. 6 I e I 2 I. Através do teste não-paramétrico do X2 verificou-se
Que. nas situações de sombra dífusa e ausente. não houve diferença significativa na distribuição das
freouênclas pelas oito direções (X2 = 12.83; df = 7; P < 0.07 e X2 = 9.57; df = 7; P < 0.21;
respectivamente). Sob sombra nítida. a distribuição de freouêncías não foi devida ao acaso (X2 =
61,74; df =7; p< 0.000). havendo um número de registros maior Que o esperado nas posições em
Q!.Jenão há projeção da sombra à frente do animal. O número de registros nas posições em Que pode
haver sombra projetada foi menor Q!.Jeo esperado. Portanto. a sombra projetada pela ave em
progressão alimentar pode influenciar de algum modo a captura de presas. Como a tendência observada
é de Q!.Jea ave evite projetar sua sombra à frente. é possível Quea fuga da presa esteja diminuindo as
chances de captura pelos anus-brancos. A mesma tendência deveria ser verificada em outras aves Que
caçam no solo. em ambientes abertos com muita luz direta incidente. como algumas garças e Quero-
oueros. O direcionamento da ave em relação ao sol também estaria sujeito às variações estacionais na
posição aparente do sol e à latitude considerada. Quemodificariam o ângulo de incidência da luz.
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COMPETiÇÃO POR ALIMENTO NO URUBU-DE-CABEÇA-PRET A (CORAGYPS
ATRATUS)

Carina Zukauskas dos Santos, Eduardo Filipe Toscano, César Ades, Soraia Martinez &
Cláudia Ferreira da Silva, 1,2

U rubus-de-cabeça-preta (Coragyps atratuS) apresentam intensa atividade agonística ao redor das
carcaças das ouaís se alimentam. Sabe-se pouco a respeito dos fatores Que afetam esta competição

e a respeito do modo como se diferenciam comportamentalmente os indivíduos nela envolvidos. Para
obter uma descrição dos comportamentos agonísticos e verificar se existem relações de dominância ou
de acesso preferencial ao alimento, grupos de urubus foram observados e filmados de março a
novembro de 1996, ao redor de carcaças, nas praias Dura e Itaguá em Ubatuba e no Paroue Ecológico
Tietê em São Paulo. Os comportamentos agonísticos dos urubus foram classificados em ouatro
categorias Jamplas: disputa, ataoue, defesa e confronto. (I) Tomando-se como unidade de análise
episódios unitários de ataoue/defesa. verificou-se Q!Je as respostas defensivas ajustam-se no custo de
desempenho às respostas de ataoue: a ataoues moderados, defesas moderadas: a ataoues intensos,
defesas intensas. (2) Em registros de videotape obtidos com grupos peouenos (4 a 8 animais), foi
possível seguir cada animal individualmente. Determinou-se o total de ataoues deferidos (ad), o total de
ataoues sofridos (as), o tempo total de alimentação (ta), o tempo total sem alimentação (tna), o tempo
de espera próximo ao alimento (tep) e o tempo de espera longe do alimento (tel), para cada animal,
definindo-se um índice de alimentação [ta/íta + tnal], um índice de ataoue [ad/Iad + as)] e um índice
de espera próxima [tep/ltep + tel)]. Verificou-se uma correlação positiva entre índice de ataoue e índice
de alimentação, o Que sugere a existência de uma relação de custo/benefício da agressão alimentar no
urubu. Obteve-se também uma correlação positiva entre espera próxima e alimentação, e entre espera
próxima e ataoue, Os urubus aumentam a chance de entrar em episódios agressivos Quando se
aproximam do alimento mas também aumentam a chance de alimentar-se. (3) Comparando-se, num
total de 20 episódios, os urubus de maior índice de ataoue aos de menor índice, observou-se Que os
mais agressivos tinham um índice de alimentação significativamente maior, o Q!Je constitui mais um
indício a favor da hipótese de uma relação de custo/benefício entre agredir e comer. Nossos resultados
indicam a existência deuma dominância momentânea no grupo de Coragyps atratus Que se alimenta da
mesma carcaça, a ser distingui da de uma dominância mais duradoura, entre animais Q!Je se
reconhecem.

I Pesouísa de Bacharelado, Departamento de Biociências, Universidade Mackenzie.
2 Departamento de Psicologia Experimental. USP.
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OBSERVAÇÕES DE UM NINHO COMPARTILHADO DE EMA (RHEAAMERICANA
ALBESCENS) EM SEMICATIVEIRO

Marisa E. Sanchez Bastos 1; Juan Jose Bianchini 2; Tito Gustavo 3; Bruno Carpinetti 4

Oobjetivo deste trabalho foi descrever o comportamento reprodutor da ema (Rhea americana
a/bescens. Arribalzaga & Holberg. 1878) em semicativeiro. A ema pertence ao grupo das Ratitas

(aves não voadoras) consideradas as aves atuais mais primitivas do ponto de vista filogenético. Esta

subespécie só ocorre na Argentina.
Estas aves vivem em grupos. nas regiões campestre e cerrados. passando todo o dia

procurando seu alimento ininterruptamente. No grupo existe uma hierarouía social com machos

dominantes e entre estes. as distâncias individuais são mantidas com pouca agressão. Este
comportamento muda ouando se inicia a época reprodutora, formando-se o grupo reprodutor

(fragmentando o grupo). Os machos (polígamos) se tornam agressivos em procura de suas fêmeas
(pollândrlcas), sendo Que após o cortejo. iniciam a incubação dos ovos ( 38 a 40 dias) e a criação dos

filhotes. O papel da fêmea é limitado à copular e botar os ovos no ninho.
Na Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS). a população em semicativeiro se encontra

numa área de 40 hectares. No período reprodutivo de agosto/1992 os machos iniciaram o cortejo

constituindo um grupo reprodutor com 3 machos (denominados de alfa, beta e gama) e uma fêmea. As
observações do ninho compartilhado foram feitas nos últimos I 8 dias prévios ao nascimento dos
filhotes. no horário das 8:00 hz as 16:00 hz da tarde (aproximadamente 3 hz por dia) à uma distância

Que variou entre 6 a 8 metros. Foram utilizados um par de binóculos ou uma videofilmadora para as

observações e registros do comportamento das aves.
O macho "beta" iniciou a incubação dos ovos (9 ovos) e aos IO dias. aproximadamente, após

o inicio da incubação o macho "gama" instalou-se no ninho. Entre estes machos não foram observadas

agressões intraespecíficas dentro e fora do ninho. competição pelos ovos. o tentando robá-los. Os
ouatro filhotes nascidos foram criados pelo macho "beta", e foi observado Que este macho atacou.

expulsou e perseguiu ao macho "gama" Quando este tentou aproximar-se dos filhotes.
Pode-se concluir. Q!.Iea fêmea e o macho "beta" cumpriram com o rol reprodutivo . O macho

"gama" possivelmente não conseguiu estimular a fêmea e conduzí-la a seu ninho. ou a fêmea

interompeu sua atividade sexual e retiro-se com o resto do grupo. O macho "gama" instalou-se no
ninho do macho "beta", onde o cooperativismo caracterizo o comportamento de incubação.

I Pesoulsadora da Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS).

2 Professor titular na UNLP. La Plata, Bs.As. Argentina.
3 Lic. Biologia. coordenador do programa Investigação de Fauna Silvestre. de ECAS. Bs.As, Argentina.
4 Policial Florestal. chefe da ECAS. Bs. As. Argentina.
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COMPORTAMENTO DO CARACARÁ POLYBORUS PLANCUS (AVES,
FALCONIDAE) EM UMA ÁREA ANTRÓPICA NO PANTANAL SUL-

MA TOGROSSENSE

Cynthia P. de Almeida Prado 1; Maria Helena S. Andrade 2; Yze] R. Súarez 1; Almir
Ferraz Filho 2 & Augusto João Piratelli 3,4

O caracará, Polyborus plsncus. é um falconídeo de ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde a

Flórida, EUA. até a Terra do Fogo, Argentina. Vive em campos cerrados e bordas de matas, sendo
favorecido pelas alterações ambientais causadas pelo homem. Com o objetivo de conhecer aspectos do

comportamento desta ave, foram feitas observações naturalísticas e experimentais na área da Base de
Estudos do Pantanal/UFMS, Corumbá-MS (19°34'5; 5rO 1'W), durante os dias 7 e 8 de julho/I 996.
Os métodos utilizados foram animal-focal, amostra contínua e instantânea (a cada 5 min.). Foram

registrados 13 padrões comportamentais, divididos em 4 categorias : alimentar (7), individual (3),
reprodutivo (I) e social (2). O caracará foi considerado onívoro e oportunista, utilizando a tática de

espreita e exibindo defesa do alimento através de fuga ou combate. Os indivíduos seguram o alimento

com um dos pés e arrancam pedaços com o bico. Ao se sentirem ameaçados, podem fugir com a presa
ou engolí-Ia inteira. Foram observados encontros agonísticos intra e interespecíficos (Carão, Arsmus
guarauna) relacionados a furto de itens alimentares. O comportamento de termo-regulação consiste em

o indivíduo pousar em um galho, eriçar as penas e esconder uma das pernas entre as penas. Foram
observadas 5, cópulas em diferentes casais, sendo 3 em ramos de árvores e 2 no chão, com duração

média de 4 segundos cada. O macho pousa sobre o dorso da fêmea e a segura pela nuca com o bico,
balançando as asas, aparentemente para eouilibrar-se. ocorrendo então a cópula. Não foi observado

comportamento de corte, possivelmente pelo fato de os casais já terem sido formados anteriormente.

Detectou-se um casal dominante, onde ambos defendiam os recursos alimentares, expulsando

ouaisouer outros indivíduos Que se aproximassem. Estes últimos se alimentavam apenas Quando
capturavam o alimento antes da chegada de um dos membros do casal. A vocaltzação, mais intensa nos

machos dominantes, pode ser usada na determinação da dominância no grupo, tendo sido empregada
geralmente após a cópula ou durante a defesa de recursos alimentares.

1 Bolsista da CAPES.

I: 2 Mestrandos em "Ecologia e Conservação"- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/CCBS, Cx.

P. 649, Cidade Universitária slt; Campo Grande-MS- 79070-900.
3 Dept". Ciências Naturais/CEUL- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- Três Lagoas-MS-
79600-000.

4 Trabalho desenvolvido durante o curso "Ecologia de Campo".

352



Anais de Elo/agia. / !J!J7. 11. / S. 353

INTERAÇÕES SOCIAIS DE AMAZONA PRETREI EM CATIVEIRO

Milene Xaubet Prestes I * e Nêmora Pauletti Prestes 2

A finalidade desse estudo foi conhecer alguns aspectos do comportamento de Amazona pretret.
papagaio-charão em condição de cativeiro. visando contribuir com o conhecimento da etologia

dessa espécie. O trabalho foi realizado no período de outubro a dezembro de 1996 e de abril a julho
de 1997 no Zoológico da Universidade de Passo Fundo. RS (52° 23'W e 28° I 5'S). totalizando 110 h
de estudo em Que se observou 08 papagaios das 8 h às I Ih e 30 min e das 14 h às 17 h e 30 mino
Foram realizados registros do comportamento de A. pretrei através de sessões de 10 mino com
intervalo de 2 minutos. O método utilizado para ouantiflcar as interações sociais Que A. pretrei realiza
foi o "animal focal" e. a freoüêncía e a duração foram as medidas empregadas. Entre as sessões.
censou-se o comportamento dos papagaios através do método "Scan". Constatou-se Que A. pretrei
interage socialmente de três formas: agrupamento. limpeza de penas e de forma agonística. O
agrupamento. considerando a aproximação e/ou o afastamento entre os papagaios. foi a interação social
não-agonística Que apresentou a maior freoüêncía (I= 476). representando 68.09 % do tempo
observado. seguido da limpeza de penas entre as aves (f= 123) correspondendo 17.59 % e. as brigas
(f= 100) representaram as freoüênclas mais baixas com 14.3 %. Não ouantíflcou-se a duração dessa
interação agonística em função da curta duração dessa conduta. O ato de brincar também apresentou
freoüêncías muito baixas (f= 05) e. dessa forma. agrupou-se esse comportamento à interação social
agrupamento. Apenas três vezes registrou-se o ato de as aves brincarem sozinhas. utilizando frutos oue
compõem sua dieta alimentar ou as penas Que perdiam nas mudas. preferindo-se não acrescentar esse
comportamento em sua interação social. Através do método Scan. verificou-se Que a categoria de
Manutenção foi a mais expressiva com 62.6% dos comportamentos representados. em ordem
decrescente pelas condutas de descanso (35.5%), limpeza (20.6%). debicar (3.8%). coçar (2.2%).
bocejar (0.46%) e espirrar (0.12%). Na categoria Locomoção, oue representou 16.1 % do repertório
comportamental. destacou-se o ato de andar com 72.04 % das condutas de deslocamento. A
Alimentação foi a terceira categoria mais elevada com 13.8 % das freoüênclas ouantiflcadas. A categoria
Social Não-Agonística representou 2.06 % dos atos observados, sendo oue a interação agrupamento
colaborou com I % das freoüênctas e a limpeza de penas entre as aves, com 0.9 %. As brigas
totalizaram apenas 0.16 % das freoüêncías observadas. As categorias Sonora e Alerta representaram 3
% e 2.3 % respectivamente. das freoüênclas registradas. Pelos resultados obtidos conclui-se oue A.
pretrei realiza diferentes comportamentos ao longo do dia. porém os casais de papagaios foram os oue
apresentaram as interações não-agonísticas mais altas nas primeiras horas do dia. nas horas centrais e
no final da tarde e. as brigas ocorreram mais entre indivíduos de mesmo sexo.

1* Bolsista do CNPq, Acadêmica do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas do
Instituto de Ciências Biológicas. Universidade de Passo Fundo. CX.P. 576. 99.001-970 Passo Fundo. RS.
2 Universidade de Passo Fundo. Instituto de Ciências Biológicas. CX.P. 576. 99.001-970 Passo
Fundo. RS.



MONITORAMENTO E CENSOS DE BANDOS DE EMA (RHEA AMERICANA)
NUMA PROPRIEDADE AGRO-PECUÁRIA NO SUL DO BRASIL

Thais Leiroz Codenotti 1, Nêmora Pauletti Prestes 1, Edarci Michelin 1 e Roberta
Rasweiler Faccio 2

A Ema Rhea americana é uma espécie gregária. adaptada às áreas agrícolas e de pecuária no sul do
Brasil. Foi censada uma população na "Granja Sementes e Cabanha Butiá". com 1.980 ha no

município de Coxilha, Rio Grande do Sul (52_ 2'W. 28_ 4'N) durante 16 meses consecutivos (de
novembro/ 1995 - fevereiro/I 997). O principal objetivo desse trabalho foi determinar o montante da
população residente. analisando a dinâmica sócio-espacial dos bandos ao longo do ano. procurando
evidenciar os principais fatores Que afetam e determinam sua distribuição na área de estudo. para fins
de conservação. Foi mantida para cada censo uma duração aproximada de 5 horas. sendo a
propriedade percorrida em toda sua extensão. num itinerário de 53 km. utilizando-se um veículo a uma
velocidade uniforme de 20-30 krn/hora. As paradas eram feitas Quando se encontrava um bando ou
indivíduos isolados. para proceder a contagem. descrever a composição dos bandos (reconhecendo os
componentes por sexo e idade) e identificar os biótopos onde se encontravam. Realizava-se um "Scan"
ou Varredura. anotando-se o comportamento executado por cada indivíduo. naouele exato momento.
Para tal. utilizou-se binóculos. relógio cronômetro termômetros e bússolas. Os dados eram lançados
em fichas matrizes específicas. No mapa utilizado (escala 1:20.000) dividido em ouadrfculas
correspondentes a 1 ha. sobre o terreno marcava-se a posição dos bandos ou indivíduos isolados.
indicando com uma flecha. a direção de caminhada das emas. Totalízou-se 23 censos de busca.
localizando-se uma população média de 108.9 indivíduos (dp= 41.6). com variação entre 365 e 67
ernas, distribuídas em porcentagens médias: Bandos Mistos (0.29). Haréns (0.15) Machos Solitários
(0.16). Grupo de jovens (0.06). Grupo de Fêmeas (0.05). Grupo de Fêmeas com jovens (0.04).
Grupos de Machos com jovens (0.06). Grupo de Machos com Filhotes (0.16) e Grupo de Machos
(0.03). Mesmo Que as proporções de bandos variem segundo a época do ano. a maior parte das emas
observadas agregrega-se em Bandos Mistos. durante o outono-inverno. As outras associações
aparecem no início da primavera e ao longo do verão. Em conjunto. as proporções registradas de
presença de diferentes tipos de bandos aparecem num grau estatisticamente significativo (x2 = 70. 1051 :
g.1.= 8: p= 0.0001. teste de Friedmann). O biótopo preferencial em média. no pe riodo de estudos foi
o Cultivo (0.77 % de presença). com prevalência dos Bandos Mistos (0.38 %). seguido do Campo
Nativo (0.14 %). As freoüêncías dos comportamentos registrados durante os censos demonstram Q!1ea
categoria Locomoção (x=43.8). destacando-se a conduta andar foi a mais executada. seguida em
ordem decrescente da Alimentação(x=28.3) especialmente comer. e da Manutenção (x=34.8). onde
sobressaem o descanso e a limpeza corporal. Também alcançou expressão a pauta de Alerta/Alarme
(x= 10.5). com alta freouencla de vigilância. Concluiu-se Q!1e. a manutenção da população média de
emas residentes na propriedade favorece a convivência com o sistema agro-pecuário. sem causar
impactos negativos.

I Professores do Departamento de Biologia. ICB-UPF.CP. 56799001-970 Passo Fundo/ RS
2 Bolsista FAPERGS. Acadêmica do curso de Ciências Biológicas.
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EFEITOS DO MANEJO DE DEBICAGEM NA FREQÜÊNCIA DE BICADAS
AGRESSIVAS EM DUAS LINHAGENS DE POEDEIRAS NA FASE DE POSTURA

Luciana de Souza 1, Mateus J. R. Paranhos da Costa 2, Vera M. Barbosa de Moraes 3

Para amenizar os problemas com o canibalismo, Que geralmente ocorre em poedeiras comerciais, a
debicagem é usualmente recomendada, independentemente da idade ou das causas Que motivaram

este fenômeno. Frente a esse Quadro propusemo-nos a estudar os efeitos desse manejo sobre a
freoüência de bicadas agressivas em duas linhagens de poedeiras comerciais, Lohmann e Isa Babcock,
mantidas em gaiolas na fase de postura. Para tanto foram definidos 6 tratamentos para cada uma das 2
linhagens: (O I) aves não debicadas, (02) debicadas aos 8 dias de idade, (03) debicadas aos 8 dias e 8"
semana de idade, (04) debicadas aos 8 dias e 10ª semana de idade, (05) debicadas aos 8 dias e 12"
semana de idade, (06) debicadas aos 8 dias e 14ª semana de idade. Na 16ª semana de idade as aves
foram instaladas em gaiolas de postura medindo 25 X 40 X 40 em, 2 aves por gaiola. As observações de
comportamento foram realizadas da 16ª a 40ª semana de idade (divididas em 8 ciclos de 15 dias cada),
através de observações diretas e contínuas, com amostragem focal uma vez ao dia, 3 vezes por
semana. Registrou-se as bicadas agressivas (BA) Que as aves se aplicavam mutuamente. Procedeu-se a

análise de variância de .JBA + 1/2 , verificando-se efeito significativo de linhagem, debicagem e ciclo
(P< 0,05). As aves da linhagem Lohmann apresentaram menor média (2,91 ± 1,83) do Que as aves da
linhagem Isa Babcock (3,78 ± 2,38), esse resultado sugere um efeito genético na resposta de
agressividade. Dentre os 6 manejos de debicagens a maior média foi apresentada por O I (4,58 ±
2,90), Que não diferiu significativamente de 04 (3,46 ± 2,13), 02 (3,42 ± 2,16), 05 (3,36 ± 2,36) e
03 (2,72 ± 1,52), mas sim (P<O,05) de 06 (2,54 ± 0,76). Resultado próximo do esperado, já Q!le a
prática de debicagem visa diminuir as ínterações agressivas entre as aves. Dentre os 6 manejos
empregados, o 06 controlou melhor as frecüêncías de BA provavelmente devido a maior proximidade
da 23 debicagem (14ª semana de idade) com o início da postura. Quanto aos 8 ciclos em oue deram as
observações de comportamento, verificamos Q!le a média do ciclo 8 (2,33 ± 0,41), Que não diferiu dos
ciclos 2 (3,22 ± 1,78), 3 (2,77 ± 1,09), 4 (2,78 ±I,38), 7 (2,83 ± 1,29) e 6 (3,07 ± 1,66), foi
menor do Que as dos ciclos I (4,35 ± 2,33) e 5 (5,41 ± 3,85). Fatores ambientais não controlados,
principalmente aoueles promotores de estresse, podem ter atuado definindo as diferenças encontradas
entre as médias dos ciclos. Com base nesses resultados concluímos Que a prática de debicagem não
resulta de forma inexorável na diminuição das ínterações agressivas em aves de postura, isso poroue
fatores genéticos e ambientais determinam a propriedade e eficiência desse manejo.

I Iniciação científica, discente do curso de Zootecnia da FCAV, UNESP, Jaboticabal-SP.
2 Grupo de Estudos e Pesouisas em Etologia e Ecologia Animal, Oepto. Melhoramento Genético
Animal, FCAV, UNESP, 14870-000, Jaboticabal-SP.
3 Depto de Zootecnia de Não Ruminantes, FCAV, UNESP, 14870-000, Jaboticabal-SP.
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Irene Lucinda 1; Maria Alice Vaz Ferreira 2; Sylvia R. G. Panico 3

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRECOMPORTAMENTO SOCIAL DE
UM CASAL DE GAVIÃO REAL HARPIA HARPYJA EM CATIVEIRO

O gavião real é uma ave de rapina de grande porte de distribuição Q\.Ie abrange o território do
México. Bolívia. Brasil e Argentina. Sua alimentação é basicamente composta por aves de médio

porte. peouenos primatas e preguiças. Atualmente. o gavião real é considerado na categoria em perigo
de extinção (IUCN). sendo necessário esforços no sentido de conservação e manejo deste animal em
cativeiro e ambiente natural. O Paroue Ecológico de São Carlos "Dr. Antonio T. Viana" - PESC -
mantém desde 1994 um casal em um recinto de 9m x 9m e 5.5m de altura. O casal é constituído por
um macho adulto e uma fêmea adulta Q\.Ienão procriaram com sucesso em cativeiro. O presente estudo
tem duas etapas: na primeira. foi feito o levantamento do repertório comportamental do grupo e a
organização dos dados em etograma. e na segunda (em andamento). uma categorização das classes
comportamentais. enfatizando a classe de comportamento social. na tentativa de contribuir para a
melhoria do manejo dessa espécie em cativeiro. Os resultados obtidos até o presente. permitem
concluir Q\.Ie as condições de cativeiro existente apresentam limitações às demandas comportamentais
características da espécie. Tais resultados deverão subsidiar a elaboração de propostas para melhor
adeouação ambiental necessárias à manutenção de condições mais adeouadas à vida dos animais. Os
resultados deste trabalho estão armazenados no banco de dados do PESC e disponíveis à consultas.

1 Graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
2 Graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
3 Departamento de Psicologia - CECH/UFSCar.
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Marco A. de Andrade & Márcia V. Greco de Andrade, 1

COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DO GAVIÃO-DE-PENACHO, SPIZAETUS
ORNATUS (FALCONIFORMES, ACCIPITRIDAE) EM MINAS GERAIS

Aspectos sobre a biologia reprodutiva de Falconiformes Neotropicais. especialmente Accipitrídeos de
grande porte. são pouco conhecidos. No Brasil. estudos relacionados com o comportamento

reprodutivo e alimentar de aves de rapina (gaviões. águias. falcões e corujas) são escassos. A área de
distribuição geográfica do gavião-de-penacho. Spízaetus ornstus, abrange desde o México. América
Central até a Argentina e ocorrências esparsas para o Brasil. No Estado de Minas Gerais é relativamente
raro de ser observado e encontra-se na lista oficial de espécies em perigo de extinção. Na literatura
consultada. encontramos apenas duas citações sobre a reprodução de Spízaetus ornstus no Brasil. uma
para o Espírito Santo e outra próxima de Manaus (Klein et sl. 1988). No período de novembro de
1996 a setembro de 1997. estudamos a nidificação e aspectos do comportamento reprodutivo de um
casal de gavião-de-penacho. Os dados foram obtidos através de observações com binóculos. registros
com filmadora. eoulparnento fotográfico e gravador. Um ninho contendo apenas um filhote foi
encontrado no dia 8 de dezembro de 1996. em mata de galeria. no domínio do cerrado. a cerca de 70
km ao norte de Belo Horizonte. O ninho. em forma de uma grande plataforma. foi construído com
fortes e grossos galhos e gravetos. situado a 25 m do solo. no alto de um angico (Leguminosae -
Mimosoideae). O casal revezava-se na incubação de um único ovo de cor branca. sendo Q!1ea fêmea
permanecia no ninho durante a maior parte do tempo. O centro do ninho era forrado com folhas verdes
de outras árvores. auxiliando na camuflagem do ovo e do filhote. Durante o desenvolvimento do filhote
o casal continuava levando galhos com folhas para o ninho. A incubação dura cerca de 45 dias (Lyon.
1985). Após o nascimento do filhote a fêmea intensifica suas saídas do ninho e começa a participar.
juntamente com o macho. da procura de itens alimentares e da alimentação do filhote. Macho e fêmea
levam a caça ao ninho. onde o filhote aprende a se alimentar. As presas caçadas pelo casal constituíram
basicamente de aves e peouenos mamíferos encontrados na região. Quando ameaçado o casal defendia
o filhote com vigor e emitia fortes vocalizações. posicionando-se na lateral do ninho ou voando para
galhos próximos. A freoüêncla com Q!1e os pais permaneciam no ninho ou ao seu redor diminuiu à
medida Que o filhote crescia. Constatamos Q!1e ouando o filhote iniciou as primeiras batidas de asas
(aproximadamente com 42 dias de vida). um dos pais costumava posicionar-se em outra árvore próxima
à do ninho e vocalizar insistentemente. Aos 65 dias de vida o filhote ensaiou seus primeiros vôos
exploratórios nas árvores aos arredores. Mesmo depois de abandonar o ninho. os pais ainda
continuavam. com menor freoüência. levando presas para o jovem. Estudos relacionados com a dieta de
aves de rapina são de grande importância. pois este grupo ocupa elevados níveis tróficos na cadeia
alimentar. Estratégias de manejo e conservação de Falconiformes Neotropicais e seus habitats precisam
ser desenvolvidas e executadas a curto prazo.

I Fundação Acangaú. Rua Cura Dars 1189. cep 30430-080. Belo Horizonte. MG. Tele/fax: (031)
332-7596
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Patrícia Ferreira Monticelli 1; Rosana Suemi Tokumaru 2; César Ades 3; 4

CARACTERíSTICAS INDIVIDUAIS NA VOCALlZAÇÃO DE AFLIÇÃO DE
FILHOTES DE COBAIA DOMÉSTICA: UMA PRIMEIRA ANÁLISE *

Filhotes de cobaia doméstica (Cavia porccllusi Quando separados das mães, emitem vocalizações de aflição
em forma de assobio alto (Coulon, 1972; Arvola, 1974; Berryman, 1976). Outras vocalizações também

surgem num contexto de separação: assobio baixo, lamento, chut, chutter, tweet (Berryrnan, 1976). O
assobio alto possui características acústicas de chamados defensivos - surtos de notas com duração variável
de alta freoüência e intensidade - e evoca orientação por parte de coespecíficos. Mães cobaias se aproximam
do local onde aparecem assobios (em playback) na primeira semana após o parto (Pettijohn, 1977).
Poderiam elas reconhecer a vocalização específica de seu filhote ? Visando verificar a existência de uma
assinatura vocal na cobaia, comparamos as vocalizações de aflição de 4 filhotes, pertencentes a 4 ninhadas,
numa situação de isolamento. Do 80 ao 140 dia de vida, os filhotes foram submetidos a sessões diárias de
isolamento de I S minutos cada, havendo duas sessões suplementares no 2 I º e 28º dias de vida. Registros
de vídeo (câmera VHS SHARP VLSOB) e áudio (gravador digital SONY DAT TCD-D8, microfone
unidirecional Sennheiser ME88) eram tomados; a análise sonográfica foi efetuada com o programa Avisoft.
Identificamos o assobio alto e os outros S tipos de chamados descritos por Berryman. SO notas de assobio
alto de cada filhote, do 80, 90 e 100 dias, subdivididas em 3 elementos (A, B e C - figura) tiveram seus
parâmetros (número de harmônicos, duração, etc.) analisados. Os parâmetros da amostra foram submetidos
a uma análise discriminante (programa SPSS). Houve atribuição correta de cada nota ao seu emissor numa
taxa muito acima do acaso: filhote I (100% dos casos). filhote 2 (92%). filhote 3 (84%) e filhote 4 (82%). Os
parâmetros oue contribuíram para a discriminação entre os indivíduos foram: freoüêncía inicial dos elementos
A e B, freoüêncía final de B e C, freoüência máxima da nota, intensidade da freoüência dominante, número

de harmônicos e duração de A e B. Estes resultados demonstram a existência de características individuais
nos assobios altos, sendo necessário agora verificar o Quanto estas características são discriminadas por
coespecíficos.
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FIGURA: Representação sonográfica de uma nota de assobio.
Aparecem representados os 3 elementos da nota (A, B e C).

I FAPESP.
2 CNPQ
3 FINEP.
4 Psicologia Experimental - USP.
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INTERAÇÃO AGONíSTICA DE CAMUNDONGOS MACHOS ADULTOS
(MUS MUSCULUS): INFLUÊNCIA DO TEMPO DE CASTRAÇÃO NA

HIERARQUIA DE DOMINÂNClA

Tatiane Cristine Corrêa 1; Wemer Robert Schmidek 2 e Cristina Maria Henrique Pinto3,4

Quando camundongos machos adultos (CM) são agrupados em uma arena e sem chance de fuga. entram
em confronto agonístico e. ao menos agudamente. estabelecem dominância social. mesmo em

confrontos sucessivos com intervalos de até 30 dias. Em estudos realizados em nosso laboratório.
verificamos a ocorrência de toda uma gama de tipos de dominância: desde a do tipo "despótica" até a Que
poderia ser classificada como dominância "complacente". Essas características individuais e. portanto. a
ocorrência de diferenças individuais de desempenho comportamental. sugerem a existência de diferentes
estados motivacionais moduladores desses desempenhos. Tal modulação poderia ser devido a diferentes
estados hormonais. inclusive gonadais. Uma variedade de estudos sugere a influência da Testosterona (TT)
na facilitação e origem do comportamento agonístico. onde CM dominantes possuem níveis de TI mais
elevados Que os submissos. O presente trabalho teve como objetivo estudar a influência do tempo de
castração na interação agonística aguda de CM dominantes com seus submissos. Sessenta e seis CM
compuseram três grupos experimentais (GA. GB e GC) com I I. 5 e 6 subgrupos de três CM cada.
respectivamente. Cada subgrupo foi submetido ao Teste de Agonismo lntra-específlco (TAl). oue consistia
de três confrontos consecutivos. agudos (duração mínima de 30 mino e máxima de 45 mín.), em uma arena
neutra. com intervalos de uma semana. No TAl eram avaliadas as ínterações agonísticas (n? de ataoues).
Nesses confrontos ocorria a definição de um CM dominante sobre os demais (os submissos). determinado
pelo observador a partir da observação dos padrões comportamentais típicos. Na semana subseqüente ao
terceiro confronto (TAI3). o CM dominante (ou a/fa I) era castrado e após 7 dias (GA). 14 dias (GB) e 21
dias (GC). era novamente confrontado com seu respectivo subgrupo (o TAI4). Verificamos Q!le nos
subgrupos do GA e em três subgrupos do GB. nenhum dos dominantes perdeu a posição de a/fa I. mesmo
após 7 e 14 dias de castração. respectivamente. Nos demais subgrupos (em dois do GB e em todos os do
GC). os CM castrados (há 14 e 21 dias. respectivamente) não sustentaram a condição de dominante e um
dos submissos assumiu a dominância do subgrupo. Nossos resultados sugerem Que a hlerarouia de
dominância é um fenômeno complexo. dependente de experiência prévia. das características individuais e da
condição ou ststus hormonal desses indivíduos. Também os níveis hormonais gonadais não parecem ser o
único determinante do agonismo intra-específico. Um animal castrado Que uma vez já havia sido o
dominante. sustenta essa condição. ao menos agudamente. no prazo de 7 ou mesmo até 14 dias. Portanto.
fatores. tais como diferenças individuais de agressividade. experiência em confrontos anteriores ou até
mesmo feromônios. devem contribuir para a definição da estrutura social nessa espécie.

I Acadêmica do curso de Psicologia e bolsista do PIBIC/CNPoLUFSC-96/97. Florianópolis. se.
2 Depto. de Flslología, Fac. Med. Ribeirão Preto. USP. Rib. Preto. SP.
3 Depto. de Ciências Fisiológicas. CCB. UFSC. Florianópolis. Se. (cristina@ccb.ufsc.br).
"Auxílio: Programa UFSC/PIBIC/CNPo., 1996/97.
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Betina Silvestri Miranda 1; Janaína Philippi Ceconni 2; Wemer Robert Schmidek 3 e
Cristina Maria Henrique Pinto 4,5

INTERAÇÃO AGONíSTICA DE CAMUNDONGOS MACHOS ADULTOS (Mus
MUSCULUS): INFLUÊNCIA DA ANOSMIA INDUZIDA PERIFERICAMENTE NA

HIERARQUIA DE DOMINÂNCIA

A anosmia induzida perifericamente (AIP) tem sido utilizada em estudos da influência da olfação na
ínteração agonística intra-específica. uma vez Quesubstâncias ouímicas "slnalizadoras" (feromônios)

têm sido identificadas em urina de camundongos e oue parecem estar relacionadas com a modulação do
comportamento agonístico intra-específico. A AIP reduz ou abole temporariamente a agressão intra-
específica e tem sido utilizada para a obtenção de animais considerados "oponentes-padrão". ou seja.
camundongos Que são alvos de ataoues de animais experimentais para o estudo do comportamento
agonístico intra-específico. Porém. na literatura. esses "oponentes-padrão" são camundongos
"ingênuos". ou seja. Que não têm experiência prévia em confrontos agonísticos. O presente trabalho
teve como objetivo o estudo da influência da (AIP) na interação agonística aguda de camundongos
machos (CM). Que tenham previamente estabelecido dominância. subdominância e submissão sociais.
Vinte e um CM machos constituíram sete grupos experimentais e cada grupo foi submetido à seguinte
série de experimentos: 1°) Três confrontos agonísticos (CA) consecutivos. agudos (30 min) com
intervalos de sete dias. para a determinação dos animais dominante (ou 31fa I). subdominante (ou 31fa
2) e submisso de cada grupo; 2°) realização da AIP no dominante (ou 31fa I) de cada grupo por
lavagem intranasal de ZnS04 (4%. 20111 em cada narina); 3°) Novo confronto do 31fa I anósmico com
seu respectivo grupo e 4°) realização do Teste de Discriminação Olfativa (TDO) para a confirmação do
sucesso da AIP no 31fa I. Nossos resultados mostraram Que a técnica utilizada para a indução da
anosmia periférica foi efetiva. ou seja. no TDO os animais tratados não discriminaram entre urina de
fêmea e água destilada Quando comparados aos controles. Ainda. nas interações agonísticas.
observamos oue a AIP provocou desestruturação na hierarouia de dominância preestabelecida. Dos sete
grupos experimentais: 3) em dois grupos não houve definição hierároulca, mesmo após dois confrontos
consecutivos de 45 min.; b) em outros dois. o CM 31fa 2 tornou-se o dominante logo no início do
confronto. sem Que ocorresse nenhum contra-ataoue por parte do animal anósmico; c) em outros dois
grupos o 31fa I anósmico. apesar de iniciar o confronto atacando os demais. não sustentou a condição
de dominante; nesses grupos. mais uma vez. foi o subdominante (ou 31fa 2) ouern assumiu a
dominância. Finalmente apenas em um grupo o 31fa I. mesmo anósmico, manteve a condição de
dominante. embora a latência para o primeiro ataoue tenha aumentado significativamente. Portanto. a
anosmia induzida perifericamente em camundongos. não abole. necessariamente. o comportamento
agonístico. A experiência do dominante adouírlda em confrontos anteriores influencia seu desempenho.
assim como também é capaz de alterar a resposta dos demais animais submissos a ele,
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COMPORTAMENTO PREDATÓRIO: UM ESTUDO DA ATIVAÇÃO NEURAL
EM RATOS DURANTE O ATO DE CAÇAR BARATAS

Comoli, Eliane; Canteras, Newton Sabino 1,2

A agressão predatória é um comportamento Que pode ser diferenciado de outros comportamentos
com base nos padrões motores emitidos pelo animal atacante e pela relativa específlcldade da

situação-estímulo Que o elicita. É direcionado a uma presa e parece ser desacompanhado de respostas
autonômicas muito marcantes. Na tentativa de se avaliar as bases neurais do comportamento agressivo
uma série de estudos utilizaram métodos de lesão e estimulação elétrica em diversos sítios neurais, porém
não existe. ainda. nenhum estudo neuroanatômico mais sistemático a respeito do comportamento
predatório. Objetivos: Verificar a expressão da proteína Fos no Sistema Nervoso Central de ratos albinos
tRsttus rsttus. linhagem Wister) durante a execução do comportamento predatório de caçar baratas. para
possível caracterização das áreas encefálicas envolvidas nesse comportamento. e melhor entender a
integração neural dos comportamentos agressivos. Método: O paradigma experimental usado foi o
comportamento predatório de caçar baratas e a caracterização das áreas do Sistema Nervoso Central
envolvidas na execução desse comportamento foi feita mediante a detecção lmunohistoouimlca da
proteína Fos, considerada como um elemento marcador de atividade neuronal induzida por uma ampla
variedade de estímulos (Morgan e Curran,'91). no caso a presença da presa. Resultados: O período de
latência para o comportamento predatório é muito pequeno. O rato torna-se rapidamente eficiente na
captura e apreensão das baratas. A expressão da proteína Fos foi detectada no Córtex Somestésico
Primário. Áreas Límbicas Associativas do Córtex. Amígdala. Corpus Striatum e Núcleo Accunbens. Na
Área Hípotalâmlca Lateral destaca-se um setor dorsalmente ao fórníx se extendendo desde o nível anterior
ao nível tuberal, e a região ventrolateral ao nível tuberal. circundando o pedúnculo cerebral. e o núcleo
subtalâmico. No tronco observanos marcação na região peripeduncular. nas camadas profundas e
intermediárias do colículo superior. no núcleo parabraouial, núcleo reticular parvicelular e núcleo do trato
solitário. Conclusões: Julgamos Que a ativação do Córtex Somestésico seja devido ao fato do animal
utilizar muito as suas vibriças (senso tátil) e manipular cuidadosamente a presa durante o ato predatório. e
o córtex visceral pode estar relacionado com a ingetão das baratas ou mecanismos antecipatórios para a
ingesta alimentar. A amígdala parece estar envolvida nos precessos de integração de informações olfativas.
viscerais e gustativas relacionadas com a ingesta alimentar. O Fundo do Striatum e o núcleo accunbens
estão envolvidos no controle do movimento orofacial e do focinho. Ao nível hlpotalâmlco, a Área
Hipotalâmica Lateral pode influenciar o controle motor durante o ato predatório. No tronco cerebral. as
camadas intermediárias e profundas do colículo superior parecem estar relacionadas com a detecção do
deslocamento da presa no meio ambiente: a Área Peripeduncular parece estar envolvida nos movimentos
orofaciais relacionados principalmente com os movimentos da língua: o núcleo parvicelular funciona como
elemento pré-motor no controle da motricidade orofacial: e o núcleo do trato solitário deve estar
envolvido com o processamento de informações gustativas e viscerais.

"Depto de Fisiologia e Biofísica. ICB I. USP-SP.
2 Apoio: FAPESP. Bolsa Mestrado.
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PADRÃO DE CONSTRUÇÃO DE NINHOS DE NECTOMYS SQUAMIPES E ORYZOMYS
INTERMEDIUS (Rodentia, Muridae) ENCONTRADOS COM A TÉCNICA DE

CARRETEL-E-LlNHA EM ÁREA DE FLORESTA ATLÂNTICA NO SUDESTE DO
BRASIL

Denis Cristiano Briani. 1; Emerson M. Vieira 2; Marcus Vinícius Vieira 3

PeQuenos mamíferos não voadores são muito importantes na manutenção de ecossistemas tropicais,
sendo componentes chave de muitas cadeias alimentares nestes ecossistemas. Na região da Mata

Atlântica, existem cerca de 129 mamíferos não voadores, com pelo menos 57 espécies de roedores.
Muito pouco ainda se sabe sobre o comportamento e história de vida dos representantes deste grupo.
Neste estudo investigamos os padrões de construção de ninhos de duas espécies de roedores Murídeos
comuns na Floresta Atlântica, Nectomys sousmipes e Otyzomys intermedius. Realizamos o estudo de
novembro/96 a junho/97 em área de floresta primária no Paroue Estadual Intervales. Este paroue está
situado no sul de São Paulo e possui uma área de 39.000 ha em sua maioria composta de florestas
ainda em bom estado de conservação. Capturamos os animais com armadilhas tipo "llve-trap" e
utilizamos o método de carretel-e-linha ("spool-and-line") para encontrar os ninhos. Este método
consiste na colocação de um casulo plástico com um carretel de linha no dorso do animal, Q!.Jeera em
seguida liberado no mesmo local de captura. O peso total do casulo com o carretel nunca ultrapassava
5% do peso total do animal. No dia seguinte acompanhávamos a linha até encontrar o ninho.
Encontramos no total 8 ninhos de N sousmipcs e 1 1 ninhos de o. tntcrmcdius. Os ninhos de ambas
as espécies eram do mesmo material, compostos de folhas secas desfiadas e aglomeradas. Eles eram
bastante semelhantes a ninhos de pássaros, porém fechados, com uma ou duas aberturas por onde
passavam os animais. Mediam em geral 15 cm de extensão por 10 cm de largura. Os ninhos N
sousmtpcs estavam sempre no máximo a 2 m de distância de cursos d'água, indicando a já conhecida
estreita relação desta espécie com córregos e riachos. Seus ninhos eram feitos em buracos no solo ou
entre galhos caídos. Eles não podiam ser alcançados, no entanto, diretamente por baixo d'água. já os
ninhos de o. tntermedlus foram encontrados principalmente debaixo ou entro de troncos caídos. sob
raízes ou entre raízes aéreas do palmiteiro (Euterpe edu/i5), palmeira ainda bastante comum na região.
Ambas as espécies demonstraram escolher abrigos naturais, Que forneceriam uma proteção adicional.
para construir seus ninhos. O método de carretel-e-linha tem sido reconhecidamente sub-utilizado no
estudo de peouenos mamíferos, especialmente nos neotrópicos. Este método demonstrou ser eficiente
para obtenção de dados sobre peouenos mamíferos Q!.Je com outras técnicas dificilmente seriam
obtidos.

I Graduando em Ecologia, UNESP - Rio Claro. SP.
2 PG Ecologia. UNICAMP, Campinas, SP.
3 Dept. Ecologia, UFRI. Rio de janeiro, R].
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ANÁLISE DO INFANTICÍDIO ENTRE CAPIVARAS (HYDROCHOERUS
HYDROCHAERIS HYDROCHAERIS) CRIADAS EM CATIVEIRO

Selene Siqueira da Cunha Nogueira *; Emma Otta **; Sérgio Luiz Gama Nogueira
Filho ***

Em criações de capivaras é comum a ocorrência da morte de filhotes. porém. há uma carência de
informações sobre as taxas e as causas dessa mortalidade. No criadouro do Depto. de Zootecnia da

ESALQ/USP foi constatado Que 27.57% dos filhotes nascidos foram mortos por animais adultos. A fim
de entender a razão desta alta taxa de infanticídios entre capívaras, três hipóteses foram levantadas: a)
maior freoüência de infanticídios em fêmeas primíparas. por falta de experiência anterior; b) os
infanticídios estariam relacionados às condições de paríção (baias maternidade (isoladas) ou baias de
reprodução (em grupo) e c) relação de infanticídios com o grau de familiaridade entre os indivíduos dos
grupos de reprodução. Para testar estas hipóteses foram analisados 64 partos correspondentes à
primeira e segunda paríção de capívaras criadas em cativeiro. Destes partos. 25 ocorreram em baias
maternidade e 39 em baias de reprodução. Do total de fêmeas QUe pariram em baias de reprodução
foram selecionados 14 grupos. nos ouais foi possível estabelecer. através da análise de registros de
arouivo. as relações de familiaridade entre as fêmeas Que compartilhavam a mesma baia. Pôde-se
constatar Que os infanticídios não foram provocados por inexperiência das fêmeas primíparas. estas não
mataram seus filhotes mais do Que as fêmeas multíparas. A segunda hipótese mostrou-se verdadeira.
mais filhotes foram mortos Quando as fêmeas pariram nas baias de reprodução junto ao grupo do Que
QUando isoladas em baias maternidade. A partir da análise da familiaridade dos animais destes grupos
foi possível constatar QUe nas baias em Que as fêmeas eram aparentadas ou familiarizadas não
ocorreram infanticídios. Foi possível concluir QUe para a formação de grupos de reprodução de
caplvaras, estes podem ser montados por fêmeas capturadas juntas da natureza em "cevas" e não em
armadilhas individuais. não mesclando indivíduos de grupos diferentes. ou então. Que os grupos sejam
formados a partir de fêmeas criadas juntas desde o seu desmame. Caso contrário. as fêmeas podem
matar os filhotes de suas companheiras de baia mesmo Que estas convivam bem QUando estão sem
filhotes. No manejo de capivaras não há necessidade de isolamento das fêmeas em baias maternidade.
estas podem ter seus filhotes juntamente com seu grupo de reprodução. desde Que seja tomado o
cuidado de não formar grupos de fêmeas a partir dos 6 meses de idade.

* Bolsista CNPQdo Depto. de Psicologia Experimental- IPUSP.
** Profa. Dra. do Depto. de Psicologia Experimental- IPUSP.
*** Pesouisador do Depto. de Zootecnia da ESALQ/USP.
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ESTRATÉGIA DE FORRAGEAMENTO DO HAMSTER DOURADO
(MESOCR1CETUS AURATUS) SOB INTERAÇÃO INTRAESPECíFICA:

COMPARAÇÃO ENTRE FONTE DE ALIMENTO LOCALIZADA E FONTE
ESPARSA

Maria Isabel Gaspar Ruas I e David de Jong 2

O hamster dourado (Mesocricetus auratus) é um roedor nativo de deserto Que vive solitário e é um
grande armazenador de alimento. Dado estes dois fatores. procuramos verificar Qual a influência

da interação social intraespecífica sobre o forrageamento. Em experimento anterior verificamos Que.

após o forrageamento junto com mais hamsters em uma fonte de alimento localizada. os animais. após a
ínteração. passam mais tempo forrageando e aumentam a Quantidade total de alimento coletado. Foram

realizados então outros experimentos a fim de verificar o efeito da interação entre hamsters sobre o

forrageamento Quando a fonte de alimento é esparsa para comparação com animais Q!1eforragearam em
fonte localizada. Foram observados grupos com interação entre dois animais (n = 14). grupos no Qual
a interação foi entre cinco animais (n = 30). e um grupo controle (n = 8) de animais Que forragearam

sozinhos. Para realizar o experimento foi utilizada uma arena de 7Scm x SOem x SOem. forrada com
serragem de madeira. O alimento. ou seja. grãos de soja eram jogados dentro da arena e se
espalhavam pela serragem. Foram realizadas S sessões de forrageamento: inicialmente duas. com o

animal forrageando sozinho; em seguida. realizada a terceira sessão. Quando houve a interação com

outro(s) hamster(s); e então. mais duas outras sessões com o animal forrageando sozinho novamente.

Mediu-se o tempo Que cada animal levou para iniciar a coleta (= latência). o tempo Que cada animal
gastou coletando a soja (= duração) e o número total de grãos coletados (= coleta). Resultados

mostram Que a latência e a duração não se alteraram no grupo controle (z= 0.92 p=O. 18; Student'test
t=0.32. p=0,76. respectivamente). Houve tendência de aumento da latência (z= 1.38 p =0.08) e de
diminuição da duração (Student'test t = 1.38. P = 0.17). A coleta diminuiu após a ínteração (
Student'test t = 2.34. p<O.OS) enouanto no grupo controle não se alterou (Student'test t = 0.3S.
p=0,74). Comparando grupos Que forragearam com fonte localizada e grupos Q!1e forragearam com

fonte esparsa podemos verificar comportamento oposto. de aumento do forrageamento. Quando a fonte
era localizada. e diminuição do forrageamento Quando a fonte era esparsa como efeito da interação. O
efeito sobre o forrageamento após lnteração foi a diminuição do esforço realizado pelo hamster Quando
precisou procurar o alimento. e de aumento do esforço ouando encontrou uma fonte de alimento
localizada. A procura pelo alimento poderia levar ao encontro de outros animais e esta situação parece
ser aversiva para o hamster Que é uma espécie solitária.

I Pós-graduanda. Programa em Psicobiologia da FFCLRP- Ribeirão Preto- USP.

2 Professor Doutor do Departamento de Genética e Matemática aplicada à Biologia da FMRP- Ribeirão
Preto - USP.
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COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO: INDIVIDUAL x COLETIVO. A
FUNÇÃO DO GRUPO

Gelson Genaro *; Wemer Robert Schmidek *' 1

Estudamos o Comportamento Exploratório em I 6 ratos adultos jovens - Hooded Preto ( Rsttus
norvegicus), 8 machos e 8 fêmeas. Os testes (I 5 minutos) foram realizados em um sistema

contendo uma toca e um ambiente complexo. Os animais foram mantidos a partir do 28° dia de vida
em grupos de 4 animais de mesmo sexo, mas não irmãos. Foram testados por 3 vezes isoladamente. e
3 coletivamente. em grupos de 4 animais. com as idades aproximadas de 60. 100 e 140 dias de vida.
Quantificamos e comparamos para cada animal as seguintes variáveis: - Tempo de permanência no
ambiente (em segundos). - Número de compartimentos cruzados (número de vezes). - Distância total
percorrida (em centímetros). Os resultados demonstram oue. tanto para machos corno para fêmeas. os
animais Quando em grupo. percorrem maiores distâncias e. permanecem mais tempo em atividade. As
fêmeas tem desempenhos médios superiores ao dos machos nos ítens estudados.
Nós agradecemos: a Humberto Giusti pela assistência técnica prestada. e também ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)pelo suporte financeiro.

I Keywords: rato hooded. comportamento exploratório. isolamento. grupo.
* Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. 14049-900.
Ribeirão Preto. SP. BRASIL. E-Mail: ggenaro@usp.br.
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Silva, M.L.B. 1

ESTUDO PRELIMINAR DA ATIVIDADE DIURNA DE TRÊS ESPÉCIESDE
PEQUENOS ROEDORES EM CATIVEIRO

Em ambiente natural. os roedores da subfamília cricetinae possuem hábitos noturnos à crepusculares
podendo ser gregários. solitários ou viver em casais. São roedores peouenos e silvestres. embora

sejam externamente muito semelhantes aos murineos (camundongo. ratazanas e rato-comum-das-
casas). Quanto à alimentação. são predominantemente herbívoros; e apresentam adaptações à diversos
tipos de ambientes. Pelo fato destes roedores possuírem uma grande similaridade morfológíca. o Que
dificulta a sistemática deste grupo. o estudo comparativo do comportamento entre as espécies torna-se
importante. pois facilita a diferenciação destas. e o manejo dos animais em cativeiro. Este estudo. foi
realizado com duas espécies do gênero Akodon, A. serrensis (I macho e 3 fêmeas) e A. montensis (2
machos. I fêmea e 5 filhotes). e dois machos de O/igO/yzomys sp. Os animais foram mantidos em
terrários individuais com temperatura constante de 20-25°C. contendo água. comida (ração e frutas
Silvestres). algodão (para formação de ninhos). serragem e uma armadilha do tipo "lífe trap" aberta.
Observações comportamentais foram realizadas três vezes por semana no período diurno. com duração
média de Ih e 30 mino durante três meses consecutivos. totalizando aproximadamente 40 horas de
observações. Os padrões de comportamento estudados foram: as diferenças de atividades diurna entre
as três espécies e o comportamento pré-copulatórío de casais do gênero Akodon. As principais
diferenças observadas foram ouanto à atividade diurna dos animais. onde A. serrensis esteve ativa na
maioria das observações. muitas vezes com movimentos repetidos sem nenhuma função aparente
(talvez ocasionados por estresse de cativeiro. o movimento de correr em círculos ora subindo na gaiola
era mais executado); em A. montensis, os indivíduos geralmente permaneceram em repouso ou com
atividade de auto-limpeza. sendo os filhotes mais ativos oue os adultos. Em O/igO/yzomys sp. os dois
machos Quase não saíram do ninho. permanecendo escondidos durante todo o tempo de observações.
Quanto à interação dos casais no período pré-copulatórío. os resultados sugerem oue seja semelhante
nas duas espécies. embora sendo em A. montensis mais agressiva Que em A. serrensis. pois em ambas.
as fêmeas se mostraram mais agressivas oue os machos.

I Graduanda de Ciências Biológicas - UFPR.
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EFEITOS DA AMANT ADINA SOBREA ORGANIZAÇÃO TEMPORAL DO
COMPORTAMENTO SEXUAL DE RATOS PRIVADOS DE SONO REM

Ferraz, Marcos Rochedo I; Kaehler, Elaine Cristina de Andrade 2; Dias, Marcia Martins
2 e Santos, Ricardo I

A amantadina, droga Que estimula a liberação de dopamina e norepinefrina e blooueia os receptores
NMDA. facilita ambos os componentes motivacional e consumatório do comportamento sexual de

ratos (Ferraz & Santos, 1995). A privação de sono REM (PSR) potencializa os efeitos comportamentais
de drogas dopaminérgicas (Carlini, 1983). Este trabalho objetiva estudar a influência da PSR nos efeitos
da amantadina sobre a organização temporal da resposta sexual de ratos. Sessenta ratos Wistar adultos,
sexualmente experientes, foram mantidos sob controle de temperatura (23 ± 10 C) e iluminação (ciclo
de 12 X 12 horas, sendo a fase clara de 18 a 6:00 horas). Induziu-se receptividade sexual nas fêmeas
através do tratamento com 100 Il glkg de benzoato de estradiol, 72 e 48 horas antes do experimento;
e 500 Ilg/kg de progestógeno, 6 horas antes do experimento. Durante os testes comportamentais,
registrou-se os padrões de monta, intromissão e ejaculaçâo dos machos, sendo analisados: as latências
de monta, intromissão e ejaculação: os números de monta e intromissão; o intervalo pós-ejaculatório: a
eficiência copulatória; a taxa de "grooming"; e os parârnetros relacionados a organização temporal do
comportamento sexual (aTCS): o número de "mount bout": o intervalo entre "rnount bouts" e o "time-
out". Conforme resultados preliminares, a amantadina estimulou o comportamento sexual de ratos. A
PSR per se reduziu as latências de monta e intromissão, reduziu o número de montas e aumentou a
eficiência copulatória, mas não modificou a aTCS. Contudo, nos animais tratados com arnantadina, a
PSR potenciou os efeitos estimulantes da droga e alterou significativamente a aTCS dos ratos. Nossos
resultados sugerem Que a PSR potencializa os efeitos facilitatórios da amantadina sobre a resposta
sexual de ratos, principalmente sobre o componente motivacional e sobre a organização temporal.

I Professor do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia da UERJ.
2 Estudante de Graduação do curso de Ciências Biológicas da UERJ.
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EFEITOS DO TRATAMENTO CRÔNICO COM L-NAME E L-ARGININA
SOBREA ORGANIZAÇÃO TEMPORAL DO COMPORTAMENTO SEXUAL DE

RATOS

368

Ferraz, Marcos Rochedo I; Dias, Marcia Martins 2; Kaehler, Elaine Cristina de Andrade
2; Santos, Ricardo I e Soares de Moura, Roberto 1

Oóxido nítrico (NO) desempenha um importante papel na resposta de ereção peniana (Bush et al.,
1992). Resultados preliminares demonstraram Que ratos tratados cronicamente com NG-nitro-L-

argmína-meül-éster (L-NAME), um lnlbldor da síntese de NO, apresentaram redução na atividade
sexual. provavelmente relacionada com dificuldade erétíl. Este trabalho objetiva estudar a influência do
tratamento crônico com L-NAME ou L-arginina sobre a organização temporal da resposta sexual de
ratos. Trinta ratos Wistar adultos, sexualmente experientes, foram mantidos sob controle de
temperatura (23 ± 10 C) e iluminação (ciclo de 12 X 12 horas, sendo a fase clara de 18 a 6:00 horas).
Induziu-se receptividade sexual nas fêmeas através do tratamento com 100 f.l g/kg de benzoato de
estradiol. 72 e 48 horas antes do experimento; e 500 f.lg/kg de progestógeno, 6 horas antes do
experimento. Os machos foram divididos em três grupos, Q1Jereceberam respectivamente por via oral
soluções de L-NAME (70 mg/kg/dia), L-arginina (70 mg/kg/dia) ou água filtrada, durante 28 dias. Os
testes comportamentais foram realizados imediatamente antes, durante e após o tratamento, nos dias 7,
14, 21, 28 e 35. Durante os testes comportamentais, registrou-se os padrões de monta, intromissão e
ejaculação dos machos, sendo analisados: as latências de monta, intromissão e ejaculação: os números
de monta e intromissão; o intervalo pós-ejaculatórío: a eficiência copuiatórla: a taxa de "grooming"; e
os parâmetros relacionados a organização temporal do comportamento sexual (OTCS): o número de
"rnount bout": o intervalo entre "rnount bouts" e o "tirne-out". Conforme resultados preliminares, o
tratamento com L-NAME reduziu o número de animais Quecopularam; reduziu a eficiência copulatória;
elevou as latências de, intromissão e ejaculação: e alterou significantemente a organização temporal do
comportamento sexual. Nossos resultados confirmam o papel do NO na resposta sexual, sobretudo na
resposta erétil e sugerem Que o componente motivacional não é afetado pelo tratamento crônico com
L-NAME.

I Professor do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia da UERJ.
2 Estudante de Graduação do curso de Ciências Biológicas da UERJ.
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EFEITOS DA PRIVAÇÃO DE SONO REM SOBREA RESPOSTA SEXUAL E
SOBREO "SEARCHING BEHAVIOR" DE RATOS EM CAIXA COM DOIS

NIVEIS

Ferraz, Marcos Rochedo I; Lilian Maria Ribeiro de Souza 2; Kaehler, Elaine Cristina de
Andrade 3; Dias, Marcia Martins 3

A privação de sono REM (PSR) potencializa os efeitos da testosterona (velazouez-Moctezuma. et al,
1989) e da amantadina (Ferraz et ai, dados não publicados) sobre o comportamento sexual de

ratos. Segundo dados preliminares, a PSR afeta principalmente o componente motivacional da resposta
sexual. Segundo Mendelson & Pfaus (1989), uma análise mais precisa do componente motivacional
pode ser obtida através do estudo do "searching behavior". Este trabalho objetiva estudar os efeitos da
PSR sobre o comportamento sexal de ratos em uma caixa com dois niveis, de modo Que a fêmea possa
exibir o "pacíng behavlore o macho o "searching behavior". Trinta ratos Wistar adultos, sexualmente
experientes, foram mantidos sob controle de temperatura (23 ± 10 C) e iluminação (ciclo de 12 X 12
horas, sendo a fase clara de 18 a 6:00 horas). Induziu-se receptividade sexual nas fêmeas através do
tratamento com 100 11 glkg de benzoato de estradiol. 72 e 48 horas antes do experimento; e 500
Ilglkg de progestógeno, 6 horas antes do experimento. Durante os testes comportamentais, registrou-
se os padrões de monta, intromissão, ejaculação. "genital grooming" e o número de mudanças de nivel
dos machos, sendo analisados: as latências de monta, intromissão e ejaculação: os números de monta e
intromissão; o intervalo pós-ejaculatório: a eficiência copulatória; a taxa de "grooming"; e o número de
mudanças de nlvel. Conforme resultados preliminares, a PSR estimulou o comportamento sexual de
ratos. A PSR per se reduziu as latências de monta e intromissão, reduziu o número de montas e
aumentou a eficiência copulatória. Os animais privados de sono REM exibiram mais "searching
behavior" oue os controles. Não observamos diferenças estatisticamente sígnífícante entre os grupos
controle normal e controle de estresse. Nossos resultados sugerem Que a PSR facilita a resposta sexual
de ratos, principalmente com relação ao componente motivaclonal. ratificando dados da literatura.

I Professor do Departamento de Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade Castelo Branco e do
Departamento de Farmacologia e Psicobiologia da UERJ.
2 Estudante de Graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Castelo Branco.
3 Estudante de Graduação do curso de Ciências Biológicas da UERJ.
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EFEITOS DA AMANTADINA (5.0 mglkg) SOBRE O COMPORTAMENTO SEXUAL DE RATOS
PRIVADOS DE SONO REM (04/96)

NC-V SC - V DR-V NC-AMA SC -AMA DR-AMA

N/grupo 08 06 09 07 08 08

ML (5) 121.0 138.67 67.22 112.14 173.50 133.38

± 27.18 ± 51.18 ± 17.58 ± 35.54 ± 87.11 ± 40.33
IL (5) 211.75 155.33 92.33 125.14 200.13 152.25

± 53.78 ± 51.00 ± 20.11 ± 44.06 ± 90.16 ± 36.94
EL (min) 12.23 14.95 10.96 5.9 * 8.71 4.16 *

± 2.33 ± 3.67 ± 1.27 ± 0.75 ± 1.65 ± 0.58
PEI (min) 5.18 5.28 4.3 5.12 6.74 4.72 #

± 0.39 ± 0.23 ± 0.36 ± 0.57 ± 0.46 ± 0.41

CE (%) 46.37 47.49 53.07 60.58 63.20 81.58 * #
± 5.38 ± 7.37 ± 3.89 ± 5.97 ± 5.40

""± 6.18
ICI (5) 80.37 69.64 59.35 46.73 8 49.43 * 31.85 *

± 15.03 ± 7.33 ± 7.00 ± 6.32 ± 6.77 ± 5.11
MN 14.25 17.29 11.22 5.71 9.5 7.38

± 5.05 ± 4.99 ± 2.14 ± 1.21 ± 2.76 ± 1.36
IN 9.0 12.5 10.33 6.86 9.5 7.38

± 2.0 ± 2.43 ± 0.76 ± 0.55 ± 0.96 ± 1.36
CR (%) 80.0 % 60.0 % 90 % 90 % 80 % 80 %

BCN 19.5 19.0 22.56 18.29 19.88 27.0

± 1.59 ± 4.58 ± 2.90 ± 2.62 ± 2.62 ± 2.75
MBN 14.12 18.83 11.55 8.00 12.12 5.87 *

± 2.90 ± 4.15 ± 0.57 ± 0.88 ± 1.68 ± 0.67
IN/MB 0.74 0.83 0.96 1.10 0.93 1.45 * #

± 0.08 ± 0.14 ± 0.07 ± 0.14 ± 0.08 ± 0.23
MN/MB 1.63 1.80 1.84 1.74 1.62 1.79

± 0.14 ± 0.24 ± 0.17 ± 0.14 ± 0.08 ± 0.31
IMBI 63.08 51.56 72.78 53.18 46.07 56.79

± 17.18 ± 12.46 ± 13.14 ± 8.56 ± 8.33 ± 20.07
TO 42.29 33.35 39.40 30.53 28.27 29.49

± 15.25 ± 10.77 ± 11.80 ± 7.25 ± 8.08 ± 7.72
GT 182.12 257.83 235.75 132.57 181.50 95.88

± 40.53 ± 43.76 ± 43.87 ± 18.66 ± 30.04 ± 19.41
GR 22.40 30.80 32.51 37.73 32.88 21.47

± 3.32 ± 3.81 ± 4.12 ± 3.70 ± 5.13 ± 9.38
* Dif. entre NC e OREM: # Díf. entre SC e OREM: "" Dlf. entre Veículo e Amantadina.



EXPLORAÇÃO, ARMAZENAMENTO E PREDAÇÃO EM RArrus NORVEG/CUS DE
TRÊS LINHAGENS CRIADOS EM CONDiÇÕES DIFERENTES

. 1 * ** ***Rebouças, R.C.R & Schmidek, W.R. " ,

Discute-se na literatura acerca de fatores endógenos e exógenos, Que modulam os sistemas
motivacionais do rato, havendo demonstração de efeitos tanto genéticos (linhagem) ouanto

ambientais (por exemplo. interação social ou manipulação). A grande maioria desses trabalhos analisa
os efeitos de um só fator sobre um dado comportamento. limitação Que o presente experimento
contorna. Métodos: Ratos machos (N= 96) de três linhagens, albinos (AL). "hooded" marrons (HM) e
"hooded" pretos (HP) foram mantidos, do desmame aos 180 dias de idade, em 4 condições
ambientais: com ou sem manipulação e com ou sem contato social. Aos 90 e aos I 80 dias os animais
foram avaliados em testes de campo aberto (CA), exploração de ambiente complexo (EX),
armazenamento de alimento (AA) e predação de insetos (PR). Resultados: Uma análise multifatorial
dos resultados mostrou influências significantes dos 3 fatores (linhagem, manipulação e isolamento
social) e das interações entre eles. Linhagem afetou CA, AA e PD com desempenhos altos de HM em
CA, de AL em AA e de HP em PD. Manipulação aumentou os desempenhos de CA e EX em ambas as
séries de teste. Isolamento induziu desempenhos mais altos em todos os testes da 2a série. Diferenças
individuais estáveis ocorreram em todos os comportamentos. Conclusões: Os resultados enfatizam a
sutileza e complexidade das interações entre fatores genéticos e ambientais na estruturação das
regulações comportamentais em mamíferos e acentuam a independência entre os processos regulatórios
de diferentes comportamentos.

I Depart. Fisiologia / Fac. Medicina. de Ribeirão Preto / USP.
* O presente trabalho foi aceito para publicação na revista "Physiology & Behavior".
** Apoio financeiro: CNPQ, CAPES, FAPESP.
.*** Auxílio técnico: H. Giusti.
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CUIDADOS ALOPARENTAIS EM RArrus NORVEG/CUS: DIFERENÇAS
INDIVIDUAIS - DADOS PRELIMINARES

Camila Moraes e Silva*; Werner Robert Schrnidek 1,2,3

O comportamento maternal ocupa um papel central não só, como é óbvio, no desenvolvimento
físico dos filhotes, mas também na estruturação da organização social da espécie. Dentre os

padrões de comportamento maternal. chamam a atenção os cuidados aloparentais e, mais
especificamente, a amamentação comunal. Esta última ocorre em diversas espécies de mamíferos,
inclusive em roedores: Rsttus norvegieus e Mus museu/uso Nosso objetivo é testar as seguintes
hipóteses: I. A amamentação comunal é um padrão de comportamento maternal importante na
organização social do rato; 2. Ocorrem espontaneamente diferenças individuais entre as fêmeas dessa
espécie, ouanto à motivação maternal e ouanto a sua variação ao longo do período de amamentação; 3.
Existe uma correlação entre os desempenhos maternais e em outros comportamentos; 4. A
amamentação comunal, no rato, não ocorre apenas entre indivíduos consangüíneos próximos.
Métodos: Observamos 3 fêmeas grávidas, não aparentadas entre si, e um macho adulto, não
aparentado com as fêmeas nem com os filhotes. Os animais foram mantidos e observados em grupo
(sistema de múltiplos ambientes com registro de vídeo intervalado 10/ 10 min) até o final da
amamentação da primeira cria, e individualmente por mais um período reprodutivo, com testes de
comportamento: A. materno (tempo de recolhimento dos filhotes); B. exploração de ambiente
complexo; C. armazenamento de alimentos e material de ninho.
Resultados: Sugerem oue I. Ocorrem nesta espécie diferenças individuais de motivação maternal,
havendo fêmeas Que, no grupo, assumem o papel de "fêmea-mãe" ; 2. A motivação maternal das
diversas fêmeas puérperas pode alterar-se ao longo do período de amamentação, levando ao
revezamento entre estas no papel de "fêmeas-mãe"; 3. A amamentação comunal não ocorre apenas
entre fêmeas consangüíneas, o oue conflita com o conceito de aptidão abrangente: 4. Cuidados
aloparentais com filhotes lactentes são uma prerrogativa das fêmeas; 5. Há correlações entre
desempenho materno e em outros comportamentos.

I Orientador.
2. Departamento de Fisiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, SP.
3 Apoio Financeiro: PIBIC/CNPQ
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DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CECOTROFAGIA EM CAPIVARAS
EM CATIVEIRO (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS HYDROCHAERIS)

A1cester Mendes 1; Abel Lavorenti 1; Sérgio Luiz Gama Nogueira Filho 1

A capivara (f!ydrochoerus hydrochserts o/drochaeris) é o maior roedor da nossa fauna silvestre Que
está sendo utilizada zootecnicamente para a produção de carne. Estudos sobre a biologia da capivara

têm sido relatados por vários autores. porém. a fisiologia digestiva da capivara possui algumas
controvérsias em relação ao comportamento da cecotrofagia. A cecotrofagia é um comportamento Q!.Ie
ocorre em roedores e lagomorfos (coelhos). fazendo parte da fisiologia adaptativa desses animais. O
animal coleta diretamente do ânus um material rico em proteína de alto valor biológico. diferente das
fezes. proveniente da fermentação fecal. chamado cecotrofe. A capívara é um animal herbívoro com ceco
bastante desenvolvido. onde ocorre a fermentação microbiana. Um estudo do comportamento de
cecotrofagia nesse animal foi realizado na ESALQjUSP - Departamento de Zootecnia. no oual foram
utilizados seis animais adultos em baias individuais e observados diuturnamente durante 96 horas
consecutivas através do método 'Tudo para todos" de Altmann (1974). utilizou-se um gravador portátil
para o registro do período de ocorrência e descrição da seouência do comportamento de cecotrofagia.
determinando em vários momentos a duração deste comportamento. As capivaras receberam uma
alimentação composta de ração e capim uma única vez ao dia. às I7h:00min. Durante esses ouatro dias
foi verificado um comportamento típico de cecotrofagia. no oual a capivara estando na posição sentada
com os membros anteriores apoiados ao chão. f1exiona um dos membros posteriores. direito ou esouerdo,
esticando-o. curvando-se. a capivara dirige a cabeça no sentido ao ânus. retirando com a boca o material
pastoso rico em proteína. diferente das fezes normais Que são ovaladas com alto teor de fibra e baixo teor
de proteína. Voltando a posição anterior com o dorso ereto permanece mastigando o material e
posteriormente deglutindo-o. Essa seqüência do comportamento de cecotrofagia é repetida várias vezes
com uma duração média em segundos de x = 9.93 ±8.47; n = 136. Devido a consistência pastosa do
cecotrofe, algumas vezes a capivara logo após a realização da cecotrofagia. consome capim ou ração Que
provavelmente facilitará a ingestão do material. A ocorrência da cecotrofagia foi maior no período das
6h:00min às 12h:00min (x = 29.5 ±7.94; n = 244). com 72.54% das ocorrências. e 27.05% das
ocorrências no período das Oh:OOmin às 6h:00min (x = 11 ±5,21. n = 244). realizando este
comportamento em torno de I Ih: 16min após o fornecimento do alimento. Esses resultados evidenciam a
ocorrência do comportamento de cecotrofagia em capivaras em cativeiro. Que pode melhorar sua
eficiência digestiva atendendo assim as suas exigências nutricionais.

I Departamnento de Zootecnia - ESALQjUSP. Piracicaba. SP - Caixa Postal 09. CEP 13.418-900.
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ANÁLISE ETOFARMACOLÓGICA DA ANSIEDADE AVALIADA NO
LABIRINTO EM CRUZ ELEVADO

Cristiane, A. G. *1; Canto de Souza, A. 2eNunes de Souza, R. L 1,3

O uso do labirinto em cruz elevado (LCE) como modelo animal para avaliar a ansiedade tem
recebido grande atenção pelos investigadores da área. O modelo do LCE baseia-se na aversão

natural Quemuitos roedores apresentam diante de lugares abertos e altos. O LCE é composto por dois
'braços abertos e dois braços fechados Que são elevados a uma determinada altura do solo. Colocado
nessa situação. o animal gasta a maior parte do tempo explorando os braços fechados. permanecendo
apenas cerca de 15-20 % do tempo nos braços abertos do aparelho. Assim. a porcentagem de entradas
nos braços abertos e a porcentagem de tempo gasto nesse compartimento têm sido utilizadas como
índices de ansiedade. Vários investigadores têm demonstrado Quea administração de drogas ansiolíticas
clássicas como os benzodiazepínicos (BOZ) aumentam a exploração de ratos e camundongos nos
braços abertos. Entretanto, somente o emprego dos índices acima tem se mostrado inadeouado para
avaliar o efeito ansiolítico de drogas sabidamente ansiolíticas mas oue não atuam nos receptores dos
BOZ, como por exemplo os agonistas dos receptores 5-HT IA de serotonina. O objetivo do nosso
estudo é o de avaliar os efeitos do midazolam, um agonista de receptores BOZ sobre outros
comportamentos Que o camundongo apresenta Quando exposto ao LCE e Que também podem estar
refletindo o estado emocional de medo/ansiedade. Para isso, os seguintes comportamentos foram
estudados: a) esticar nos braços, aberto (desprotegido) e fechado (protegido); b) mergulhar nos braços.
aberto (desprotegido) e fechado (protegido); c) imobilidade nos braços. aberto (desprotegido) e fechado
(protegido). A análise dos dados mostra oue o grupo tratado com midazolam apresentou aumento dos
comportamentos de esticar e mergulhar no braço aberto, e diminuição desses comportamentos no
braço fechado ouando comparados ao grupo controle. O grupo midazolam apresentou aumento do
comportamento de imobilidade Quando comparado com o grupo controle. Nossos resultados
mostraram Que os comportamentos de esticar e mergulhar são sensíveisao midazolam, sugerindo oue
os mesmos podem estar relacionados a expressão emocional da ansiedade ao lado dos já conhecidos
índices de ansiedade.

I FCF/UNESP-AraraQuara.
2 Oepto de Psicologia/UFSCar-São Carlos.
3 Apoio Financeiro: CAPES/PICO.

374



REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL DO OURIÇO-CAXEIRO (COENDOU
VILLOSUS) EM CONDIÇÕES DE CATIVEIRO

Simone de Fátima Nunes 1*, Simone Ceccon 1 e Silvana Fátima Didoné 1

I Acadêmicas do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas do Instituto de Ciências
Biológicas. Universidade de Passo Fundo. Cx.P. 61 I. 99001-970 - Passo Fundo - RS.

C oendou vi//osus é um roedor de porte médio e é arborícola. Habita regiões tropicais da América
do Sul e Central. Mede ente 30 e 60 cm de comprimento. tem o corpo coberto de espinhos e

pesa entre 900 g e 5 Kg. Foram observados 3 exemplares de Coendou vi//osus entre 8 e 19h.
totalizando 80 h de observação. no período de agosto de 1995 a agosto de 1997. no Zoológico da
Universidade de Passo Fundo. O método adotado foi "animal focal". utilizando cronômetro e gravador.
a uma distância de aproximadamente 2 m do cativeiro. As sessões de observação tiveram duração de
10 min com intervalo de 2 min entre elas. Registraram-se 20 condutas agrupadas nas seguintes
categorias e apresentagas aoul com percentual decrescente no tempo de execução de cada uma:
Manutenção (75%). Locomoção (16.2%). Alimentação (8%). Interação Social (0.4%). Reprodução
(0.2%). Alerta (0.1 %) e Vocalízação (0.1 %). A conduta dormir alcançou a maior taxa média (0.29
vezes por min) o Que pode ser explicado. pelo fato de ser um animal notífago. mais ativo durante a
noite.
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DEPRESSÃO E PÂNICO: BUSCA DE RELAÇÕES EM RATOS SUBMETIDOS A
DOIS MODELOS EXPERIMENTAIS

Flávia da Silva Ferreira Asbahr; Camila Alves Fior; Fabiano Machado Filardo; Amauri
Gouveia Junior; K. Hoshino 1

A melhora terapêutica obtida no tratamento da síndrome do pânico com drogas antí-depressíva
indica a exintência de uma relação entre os mecanismos da depressão e do pânico. Tendo em vista

a proposição da imobilidade do desespero comportamental como modelo experimental da depressão e
das brigas induzidas pela privação de sono dessincronizado no rato como manifestação de pânico, o
presente trabalho visou estudar se a exposição prévia dos animais a um desses modelos alteraria o
desempenho de animais no outro e vice-versa. Um grupo de 8 ratos machos Wistar, com 60 - 80 dias
de idade provenientes dos Biotérios Centrais da UNESP, foi marcado para reconhecimento individual e
submetido inicialmente a situação de desespero comportarnental. Para tanto, foram colocados
individualmente por 15 minutos em cilindros de vidro (14 cm de diâmetro, 26 cm de altura), contendo
água (15 cm de profundidade). Os cilindros foram tampados para impor inescabilidade da situação e a
tampa foi munida de ventilação. O tempo de imobilidade dos animais foi computado a cada minuto.
Vinte e Quatro horas após, os animais foram submetidos à situação idêntica por um período de 5
minutos e o tempo de imobilidade avaliado. Este tempo foi comparado com o observado nos 5 minutos
iniciais da primeira sessão. Os animais com tempos maiores de imobilidade na segunda sessão em
relação à primeira foram considerados como tendo desenvolvido desespero comportarnental. A privação
de sono por 5 dias foi feita com o método clássico da plataforma cercada de água (variantes múltiplas e
isoladas). Os animais foram agrupados dois a dois após a privação de sono e mantidos em gaiolas
metálicas (32 x 24 x 24 cm) por 90 minutos para observação e contagem do número de brigas. Outro
grupo de 8 ratos foi submetido primeiramente à privação para determinação do número de brigas e
posteriormente ao teste de imobilidade após 4 dias de recuperação. Todos os animais do primeiro
grupo desenvolveram aumento do tempo de imobilidade (média ± s.d. de 3 1,9 ± 10,5 na primeira
sessão e de 48,7 ± 5,9 s na segunda sessão - sígníücante no teste t, p<O,O I). O número de brigas
após a privação de sono neste grupo foi de I, I ± 2,9 episódios/animal. Nos animais testados em
ordem inversa, a média de brigas após a privação foi de 0,5 ± 1,8 episódios/animal. O tempo de
imobilidade neste grupo também se mostrou significativamente aumentado na segunda sessão (33,0 ±
12,0 para 43, I ± 11,2 - teste t, p<O,O I). Dois casos de animais QJ.Jenão desenvolveram aumento da
imobilidade ocorrem neste segundo grupo. Conclui-se QJ.Je: a) é baixa a freouência de animais Que
desnvolveram o pânico experimental da privação de sono por 5 dias; b) os dados obtidos são
compatíveis com a hipótese de Queem ambas as manifestações há uma modulação serotonérgica e Que
o distúrbio induzido pela privação de sono envolve adicionamente o sistema dopaminérgico; c) mesmo
sendo em freouêncía baixa, é interessante a ocorrência de casos de ausência de imobilidade do
desespero comportamental Quandoos animais são submetidos previamente à situação panicogênica.

I Laboratório de Neurobiologia, Faculdadede Ciência, UNESP, Bauru - S.P.

376



HIERARQUIA DE DOMINÂNCIA E PROXIMIDADE SOCIAL EM MACHOS DE
CAPIVARA (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS, L. 1766, RODENTlA) EM CATIVEIRO

Oobjetivo deste estudo foi investigar o padrão da híeraroula de dominância e a proximidade social em machos
adultos de capivara criados em cativeiro. A área de estudo (3 ha) localiza-se na Fazenda Palmeiras - Usina
Açucareira São Manoel - São Manoel!SP e possuía vegetação arbustiva esparsa e três açudes artificiais. O

grupo. confinado no local. era composto por 24 adultos e 16 filhotes. Definiu-se como grupo foco de observação
apenas os nove machos adultos Que possuíam a glândula supra nasal proeminente. Os registros ocorreram nos
meses de maio à julho de 1994 das 13:00 às 17:00 horas em duas situações: anterior e posterior a oferta do
alimento. totalizando I 10 horas de observação direta. O padrão da híerarouía de dominância foi analisado através
do registro de todas as interações sociais agonísticas ocorridas entre díades pelo método denominado a/I
occurcnces. As interações sociais registradas foram organizadas em uma matriz sociométrica 9 x 9 e analisadas
pelo método da Árvore Orientada de Dominância. baseado na Teoria dos Grafos. Os machos ocupavam diferentes
postos hlerárouicos, sendo Que foi possível identificar o macho dominante. machos em postos intermediários e
machos submissos. A estrutura social híerárouíca é complexa. sendo possível definir. a partir do macho
dominante. a presença de dois sub-conjuntos de relações hlerároukas. um não linear e outro linear (Figura I). A
fim de medir a proximidade social setorizou-se espacialmente a área total em sítios (ou sub-áreas) de acordo com
a sua utilização para as atividades diárias (alimentação. repouso. deslocamento e atividades aouáticas). A
distribuição espacial de cada indivíduo foi registrada a cada 5 minutos através do método scsn, de acordo com os
vários sítios de utilização e as situações anterior e posterior a oferta do alimento na área. A proximidade social
entre dois indivíduos A e B foi avaliada através do coeficiente de [accard: S(A.B)= a/(a+b+c). onde a = número
de vezes QueA e B estavam no sítio; b = número de vezes QueA estava e B não estava; e c = número de vezes
Que B estava e A não estava. As matrizes geradas foram submetidas ao método da Árvore Geradora Mínima. Não
foi possível discernir. nas árvores geradoras mínimas. estruturas Que pudessem revelar o tipo de organização
espacial nos vários sítios de utilização e nas situações anterior e posterior a oferta do alimento.

Katia Maria Paschoaletto Michi 1, Silvia Mitiko Nishida 2, Takechi Sato 3
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Figura I - Estrutura hierárouica dos machos com seus respectivos postos hierárouicos (número de indivíduos

dominados).

I Mestrado - Depto de Psicologia Experimental - Instituto de Psicologia - USP/SP. FinanciamentoCAPES. (e-mail.
smpmichi@carpa.ciagri.usp.br).
2 Depto de Fisiologia.Instituto de Biociências- UNESP/Botucatu.(e-maif.rmoraes@laser.com.br).
3 Depto de PsicologiaExperimental- Instituto de Psicologia- USP/SP.FinanciamentoCNPQ
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ANÁLISE DO REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL DO FURÃO (GALlCTUS
CU]A) EM CATIVEIRO

Gisela Machado de Albuquerque 1* e Betânia Loreci Lorencettil

Ga/iCtíS cuja é um mamífero carnívoro Q!1evive em margens de florestas, capoeiras ou vegetação
arbustiva cerrada, normalmente nas beiras de banhados ou rios. Esta espécies de furão é

comumente encontrado no sul do Brasil com ocorrência indicada para Rio Grande do Sul. O presente
trabalho tem por objetivo observação do comportamento do Galictis cu]a. Foram observados 2
indivíduos em cativeiro no Zoológico da Universidade de Passo Fundo. Utilizou-se o método de
observação "ad llbltum", resultando 28 condutas comportamentais, foi utilizado o método "animal
focal". Determinou-se um período de IO minutos para cada animal. com intervalo de 2 minutos cada
sessão. Foi utilizado um gravador para registrar a freouêncía das condutas e um cronômetro para
verificar a duração do comportamento. As observações foram feitas durante o dia todo, totalizando
42,27 horas. Foram notadas 28 condutas comportamentais agrupados em 8 categorias, representados
em porcentagem. A categoria mais significativa foi locomoção representando 38,50 do total do tempo
observado, das categorias, seguidas das categorias manutenção (36,98), alerta (I 1,09), alimentação
(6,45, sonora (4,49), social não agonístico (2,51) e social agonístico 0,03. Esta última obteve a
porcentagem menor, indicando um menor grau de interação social entre estesmamíferos.

I Acadêmicas do Curso de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Unversidade de
PassoFundo - Cx.P. 61 I - 99001-970 - PassoFundo, RS.
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IMOBILIDADE DO DESESPEROCOMPORTAMENT AL EM RATOS COM
LESÃO DA SUBSTÂNCIA CINZENTA PERIAQUEDUCTAL DORSAL

Daniela A. D'alkimin, Salete R. Monteiro, Cibele borges luz, Amauri Gouveia Jr.,
K.Hoshina, 1

Asubstância cinzenta perlaoueductal do tronco cerebral está envolvida no processamento das
ínforrnações Q!.Iegeram o pânico e existe uma relação entre pânico e deprressão uma vez Que

ambos os distúrbios melhoram com tratamento por drogas antl-depresslvas, Tendo em vista estes fatos,
o presente trabalho avaliou a imobilidade motora induzida pelo modelo do desespero comportamental
em ratos com lesão da substância cinzenta perlaoueductal dorsal (SPDG) pois esta imobilidade foi
preconizada como sendo um paradígrna de depressão em animais de experimentação. Ratos machos
Wistar com idade entre 80 - 120 dias foram anestesiados com pentobarbital sódico, complementado
com anestesia local. e submeticos à cirurgia estereotáxica para lesão e1etrolitica da SPDG. Uma
corrente católica de dois mA foi aplicada por 2 segundos bilateralmente nos pontos com as seguintes
coordenadas do Atlas de Paxino e Watson (1985): A = 1,8 L = 0,5 e H = 5,7 e A=2,8 L =0,5 e
H = 5,6 mm, tomando-se a referência auricular . Após recuperação por um período mínimo de 10
dias, eles foram submetidos por 15 minutos à situação de desespero comportamental Que constou em
computar com cronometro manual o tempo Q!.Ieos animais ficavam imóveis em um cilindro de vidro
(140 mm dlarnetro: 260 mm de altura) contendo água (coluna de 150 mm) para forçar a postura
bípede. Vinte e ouatro horas após reavallou-se o tempo de imobilidade na mesma situação e o tempo
de imobilidade novamente computado por 5 minutos para comparação com o tempo da sessãoanterior.
Como controles foram usados ratos normais sem lesão. Os resultados mostraram Q!.Ieos ratos com
lesão na SCPD desenvolvem aumento do tempo de imobilidade na segunda avaliação no modelo de
desespero comportamental à semelhança dos controles. A privação de sono não desencadeou
agressividade nestes animais. Um animal com comportamento atípíco após a lesão mostrou o menor
tempo de imobilidade e brigas após a privação de sono dessincronizadq. Conclui-se Que os dados
obtidos são compatíveis com a hipótese dos mecanismos de depressão e pânico envolverem modulação
semelhante ( serotonérgica) e Que o pânico da privação de sono envolve um sistema adicional
(dopaminérgico) em sua gênese.

I Laboratório de Neurobiologia, FCjUNESP, Bauru, S.P.
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BRIGAS DE RATOS INDUZIDAS PELA PRIVAÇÃO DE SONO: UM MODELO
EXPERIMENTAL DE PÂNICO NÃO-SITUACIONAL?

K. Hoshino, R. de Medeiros, Constance L. Hoshino e Sérgio Tufik, I

Uma análise etológlca das brigas de ratos induzidas pela privação de sono dessincronizada usando o
método da plataforma mostrou em nossos laboratórios Q!.Ie os padrões de luta são

predominantemente defensivos (Sandrin e Hoshino, 1995). Tendo em vista Que o estudo subseouente
(Medeiros e cols., 1995) possibilitou sugerir Q!.Ieestas brigas seriam manifestações de pânico, o
presente estudo procurou responder a ouestão " os animais brigam para se defenderem do Que?", o
presente estudo analisou, através de etogramas, como os episódios de briga da privação de sono se
iniciam. Ratos machos Wistar, com idade de 100 a 250 dias, selecionados ao acaso, foram marcados
para reconhecimento individual e submetidos à privação de sono. Os animais foram mantidos por 5 dias
em uma plataforma cilíndrica com 60 mm de altura, cercada pela água (50 mm de profundidade)
contida em uma gaiola medindo 36 x 30 x 18 mm, com ração e água potável à vontade. A privação em
gaiolas contendo um conjunto de 15 plataformas similares em gaiolas de 1,00 x 0,55 x 0,18 m com 8
ratos também foi usada. Os animais foram agrupados (diferentes densidades populacionais) em gaiolas
metálicas após o fim da privação e os episódios de briga filmados em vídeo para análise posterior. Os
episódios de briga foram analisados uma primeira vez para se selecionar aoueles com início claramente
visível (n= 120) e estes revistos diversas vezes em velocidade lenta para determinação da causa de
início das brigas. Observou-se Q!.Iea privação em isolamento ou em grupo não acarretam diferenças
Qualitativas nas brigas. Os ratos Que apresentam "congelamento" de expectativa (os animais ficam
dezenas de segundos ou mais de minuto imóveis e atentos como se "estivessem esperando ou
desconfiado de algo indeterminado") são geralmente os Que iniciam as brigas. Estas brigas podem se
iniciar pela visualização da aproximação rápida ou movimentos bruscos do coespecífico, pelo contacto
corporal. por salto ou corrida com vocalização intensa mas sem causaaparente. Os movimentos fásicos
de um animal em sono também podem iniciar a briga por parte de um animal Quese mantém acordado
e um animal em sono pode acordar para atacar outro ( acordado ou dormindo) sem nenhuma razão
ambiental detectável. Em um animal se constatou um surto de corridas súbitas com vocalização mesmo
ouando colocado sozinho em gaiola individual. Tendo em vista Que a totalidade destes episódios de
briga não podem ser explicados por uma hiperalgesia ou hiperreatividade a estimulação sensorial e Q!.Ie
as brigas podem ser reduzidas pela administração de f1uoxetina, conclui-se Q!.Ieé possível confirmá-Ios
como manifestações de pânico e Que eles constituem um modelo experimental deste transtorno com
vantagem de não envolver procedimentos invasivos.

I Depto. C. Biológicas, FC/UNESP, Bauru e Depto. de Psicobiologia, EPM/UNIFESP, S.Paulo.
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DIFERENÇAS COMPORT AMENT AIS NAS BRIGAS INDUZI DAS PELA
PRIVAÇÃO DE SONO EM RAROS COM LESÃO DA SUBSTÂNCIA

CINZENTA PERIAQUEDUCT AL

Angela P. Tonon, Mariana Cortezi e K. Hoshino 1

As brigas observadas após a privação de sono dessincronizado com uso do método da plataforma
mostraram-se manifestações de pânico em estudos feitos em nossos laboratórios. A investigação

presente procurou comprovar a validade desta afirmação usando outras maneiras de verificação. Tendo
em vista Que a substância cinzenta períaoueductal dorsal do tronco cerebral é um dos nódulos
importantes dos circuitos neurais geradores dos comportamentos de pânico. testou-se a possibilidade
de sua lesão reduzir as brigas induzidas pela privação de sono como prevê a tese original. Oito ratos
machos Wistar com idades entre 60 a 120 dias foram anestesiados com pentobarbital sódico (l.p .. 40
mglkg). xllocalna 2% infundida na superfície dorsal do crânio e a cirurgia efetuada para lesão eletrolítica
nas coordenadas A: 1.9; L: 0.5 e H: 5.7 e A: 2.8. L: 0.5 e H: 5.6 do atlas de Paxinos & Watson
(1985). Após um mínimo de 7 dias de recuperação pós-operatória. os animais foram submetidos à
privação de sono dessincronizado por 7 dias e o número total de brigas em subgrupos de 2 ratos cada
avaliado nas 3 horas subseouentes ao final da privação. Ao final da terceira hora. os animais receberam
injeção de 1 mglkg de anfetamina e o número de brigas computado nos 30 minutos subseouentes. Os
resultados obtidos mostram Que as brigas espontâneas após o fim da privação de sono são
extremamente raras e Que nos poucos episódios (média ± s.d. de 2.5 ± 2.0) ocorridos foram de
duração extremamente curta (5.6 ± 1.9 s), sem a vocallzação típica dos confrontos agonísticos. A
administração de anfetamina aumentou a freoüência do comportamento de levantar para os confrontos.
porém. os animais abaixavam-se na seoüêncía do mesmo movimento. ou seja. não paravam na postura
em pé para apresentarem o confronto como é comum nos animais sem lesão. Um aumento do número
de confrontos (39.2 ± 21.7) breves (duração média de 1.9 ± 1.2 s), alguns com vocalízação. foi
constatado após a administração de anfetamina. A atenuação geral Q!.Jese observa no número e na
intensidade das brigas com durações superiores a 60 segundos e brigas superiores a 10
(episódios/animal/hora) constituem dados concordantes com a tese de Q!.Jeestas brigas induzidas pela
privação de sono são manifestações de pânico.

I Laboratório de Neurobiologia. Faculdade de Ciências. UNESP. Carnpus de Bauru.
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* Luciane de Oliveira e Marcus V. Vieira 1

POSTURA E LOCOMOÇÃO ARBORíCOLA DO GAMBÁ DE ORELHA
BRANCA, DIDELPHISALBIVENTRIS (MARSUPIALlA, DIDELPHIDAE): CRUZANDO

DISTÂNCIAS ENTRE GALHOS

Um dos problemas fundamentais encontrados por animais Q!Je usam a copa das árvores é cruzar
distâncias entre galhos. Considera-se Que marsupiais neotropicais cruzam estas distâncias através

de uma locomoção cautelosa, usando sua cauda preênsil como um ouinto membro e espalhando o peso
do corpo por vários galhos, sem saltar. Entretanto, isto ainda é uma hipótese a ser veriflcada já Que
postura corporal e locomoção em ambiente arborícola são pouco conhecidas para marsupiais
neotropicais. O objetivo deste estudo é descrever postura e performance de D. a/bíventrís cruzando
distâncias entre galhos. Para isto, foram realizados dois testes numa bata de 8 x 8 m do Centro de
Aouacultura da UNESP, Campus de Rio Claro, SP, de maio a julho de 1997. Indivíduos de
D.a/bíventrís nascidos em cativeiro e orginários de um casal fundador foram testados, num total de 2 I
indivíduos no Teste I e 15 no Teste 2. O aparato para os testes consistiu de um tubo de PVC de 2
polegadas de diâmetro, 3 m de comprimento, fixado a 1,30 m de altura na horizontal. e recoberto com
fita crepe. Os testes individuais foram filmados para análise posterior ouadro a ouadro. No Teste I, uma
extremidade do tubo situava-se próxima a um arbusto 1,70 de altura. No Teste 2, uma extremidade do
tubo situava-se a uma distância de mínima de 35 em de um tronco inclinado 45 graus, também de 2
polegadas. Os testes consistiam em colocar o animal sobre uma extremidade do tudo, deixá-lo cruzar o
tubo, alcançar a outra extremidade e cruzar a distância até os galhos do arbusto ou o tronco inclinado.
As distâncias entre a extremidade do tubo e o arbusto ou galho eram progressivamente aumentadas até
atingir-se a distância máxima Q!Je um indivíduo conseguia cruzar. Antes de filmados, os animais foram
marcados se necessário, pesados, e colocados para correr sobre o tubo duas ou mais vezes para Que
percebessem a rota de fuga. A forma de locomoção cautelosa, sem saltos foi utilizada apenas Quando a
distância entre o tubo e o arbusto era inferior a um comprimento de corpo. Em distâncias maiores
todos os indivíduos saltaram, demonstrando posturas especiallzadas, típicas de saltos por animais
ouadrúpedes. Cinco posturas básicas foram identificadas: preparação, propulsão no suporte,
alongamento, aérea e preparação para aterrisagem. A performance nos saltos, medida pela distância
máxima de salto com sucesso, não apresenta uma relação direta com o pêso. As distâncias máximas
alcançadas foram de 60 em, correspondendo a 1-1,5 comprimentos de corpo. A cauda não tem função
aparente na fase de propulsão do salto. Portanto, mesmo marsupiais pouco especializados para o uso
da copa como o gambá possuem capacidade de salto para vencer distâncias entre galhos da copa. A
visão de marsupiais neotropicais utilizando apenas locomoção cautelosa na copa deve ser revista.

I Departamento de Zoologia, UNESP, Caixa Postal 199, Rio Claro - SP. CEP 13506-900.
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CRIPSISNA RELAÇÃO MÃE-FILHOTE DE TAMANDUÁ-BANDEIRA
(MYRMECOPHAGA TRIDAC1YLA) EM CATIVEIRO

Bonin, Carolina A.I, Oliveira, Femanda S. I,Monteiro-Filho, Emygdio L. A *

Durante os meses de abril a junho de 1997 foram realizadas observações semanais (com duração
média de 1h). com o intuito de registrar o comportamento de um filhote de Tamanduá-Bandeira

(Myrmecophaga tridac!y/a). Este trabalho foi realizado nas dependências do Zoológico Municipal de
Curitiba. em um recinto de aproximadamente 100m 2. onde haviam Quatro indivíduos adultos e um
filhote. O método utilizado consistiu de observações naturalísticas (misto de animal focal e amostragem
seopenclal) dos animais. O início deste estudo deu-se ouando o filhote (nascido nas referidas
dependências) completava 1mês de vida. Neste período. o animal permanecia sobre o dorso da mãe em
período integral e suas atividades restringiam-se à amamentação. a movimentação sutil da cabeça e ao
descanso. Após 1 mês. um comportamento freoüente do filhote era o de deslizar sobre o dorso da mãe
em direção à região posterior. retomando sempre à posição inicial (porção anterior do dorso). A
manutenção desta posição pode estar relacionada a um padrão críptico. pois há continuidade de
coloração do corpo do filhote com o corpo materno. Ainda nesta posição. o filhote mantinha sua cauda
abaixada. confundindo-a visualmente com o corpo da mãe. Em outro comportamento observado nesta
fase. o filhote encobria seu focinho sob os pêlos do dorso materno. resultando novamente em cripsís. já
Que uma porção de destaoue do corpo do filhote é ocultada. Após a atividade de alimentação. os
animais geralmente deitavam-se em depressões escavadas no solo. encobrindo-se com a própria cauda.
Este comportamento também era realizado pela mãe. Que encobria. além de seu corpo. o corpo do
filhote. Além da cripsls. neste caso há a proteção do corpo do filhote pela cauda da mãe.

I Graduação-UFPR.
* Laboratório de Mamíferos. Depto. Zoologia- UFPR. Caixa Postal 19020. CEP 80540-990. Curitiba.
P.R. E-mail: http://www.bonin@super.com.br.
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COMPORTAMENTO ANTAGÔNICO E DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ALGUNS
CILlADOS DO RÚMEN DE BOVINOS DA ZONA DA MA TA, MINAS

GERAIS*

Paulo Marcos da Matta Guedes 1 & Marta D' Agosto 2,3

Diversos fatores atuam sobre o comportamento das populações de ciliados do rúmen, destacando-se
a associação e/ou antagonismo entre alguns ciliados. Este comportamento permitiu a

caracterização de populações do tipo A, na oua] Pojyplastron multivesiculatum é o grande
entodiniomorfida predominante, geralmente associado a Diploplastron afTini e Ophryoscolex
tricoronatus, e do tipo B, na Qual Eudiplodinium maggií e Epidinium spp., juntos ou isolados,
predominam. Visando levantar o perfil populacional e verificar a ocorrência de antagonismo e de
associação entre estes ciliados, foram examinadas amostras de conteúdo ruminal de bovinos, recém-
abatidos no Matadouro Municipal de Juiz de Fora, procedentes dos municípios Oliveira Fortes, Piau,
Goianá, Matias Barbosa, Coronel Pacheco, Bias Fortes, Tabuleiro e Barbacena, no período
compreendido entre agosto de 1996 e maio de 1997. Nos 100 animais examinados, constataram-se os
seguintes percentuais de ocorrência de ciliados: Entodinium (100), Diplodinium (98), Eudtplodinium
(97), Ostracodinium (95). /sotricha (93), Desytrichs (93). Metadinium (90). Eremoplastron (87),
Epidinium (73), Charonina (65), Eodinium (59). Diploplastron (24), Ejytroplastron (16), Pojyplastron
(03). Buetschlia (O I). Parabundleia (O I). Quando se analisou o comportamento antagônico e de
associação. verificou-se Que Eudiplodinium ocorreu na ausência de Pojyplastron e na presença de
Epidinium, respectivamente. em 94 % e 73 % das amostras. Estes dados estão de acordo com a
caracterização de populações do tipo A e do tipo B. e permitiram o reconhecimento de 94 % das
amostras examinadas como de perfil do tipo B. nenhuma como do tipo A e somente 3 % como de
populações mistas.

I Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas. bolsista do PIBIC/CNPojUFJF.
2 Profa. Adjunto. Departamento de Zoologia. ICB. Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora.
36036-330. Minas Gerais. E-mail: dagosto@icb.ufjf.br.
3 FAPEMIG.

384



Ronaldo de O. Encarnação; Ezequiel R. do Valle 1

COMPORTAMENTO DE CIO EM VACAS NELORE SINCRONIZADAS COM
PROGESTERONA

Com o objetivo de conhecer o comportamento sexual de fêmeas Nelore, bem como fornecer
subsídios para melhorar a detecção de cio, foi conduzido um ensaio no Centro Nacional de

Pesoulsa de Gado de Corte (CNPGC), da Empresa Brasileira de Pesouísa Agropecuária (EMBRAPA),
em Campo Grande, MS, durante a estação de monta de 1997. Vinte e sete vacas Nelore solteiras, de 6
a 9 anos de idade e peso médio de 403±27 kg (x±d.p.), foram mantidas em pastagem de Brachíaría
brízantha. Para facilitar a observação as fêmeas foram sincronizadas, recebendo um implante de
progestágeno por 9 dias (Syncro-Mate-B) e uma injeção de valerato de estradiol, por ocasião do
implante. Após a retirada do implante, observou-se continuamente (24h/dia, durante cinco dias) o
comportamento sexual dos animais. Vacas foram consideradas em cio Quando aceitaram ser montadas
pelo rufião, ou por outra fêmea. Vinte e duas vacas (81 %) apresentaram cio, cu]a duração média foi
I 1,5 ± 2 h, com amplitude de variação de 8 a 15,5 h. Dessas 22 vacas, 15 (68%) tiveram o início do
cio entre 18:00 e 24:00 h, e Quatro (18%) iniciaram o cio entre 24:00 e 06:00 h. Os valores médios
de montas/cio pelo rufião e por outra fêmea foram 12 e 27, respectivamente. Das 22 vacas em cio, 19
(86%) apresentaram maior número de montas por fêmea do oue pelo rufião. Seis delas (27%) não foram
montadas uma só vez pelo rufião. Com a exceção de dois casos, todas as vacas em cio foram montadas
primeiramente por outra fêmea, antes Que pelo rufião. Estes só realizaram montas, em média, 6 h mais
tarde, com amplitude de variação de 0,5 a 13 h. Com relação à ocorrência de "flehrnen" no período
compreendido entre a retirada do implante e o início do cio, observou-se uma média de 2
"flehrnens'vvaca. O período médio compreendido entre o primeiro "flehrnen" e o início do cio foi de 26
h, com amplitude de variação de 11 a 53 h. Constatou-se presença e ausência de "flehrnen". tanto para
vacas no cio Quanto para aouelas em anestro. Devido à curta duração e à ocorrência de elevado número
de cios noturnos (acima de 60%), bem como à alta freoüêncla de montas realizadas por fêmeas e, às
vezes, ausência de montas praticadas por rufião, durante o cio de fêmeas Nelore sincronizadas,
Questiona-se o sistema de detecção de cio tradicional, baseado exclusivamente no uso de rufiões com
buçal marcador. Em caso de sincronização de estro, sugere-se a observação freoüente de interações
sexuais entre fêmeas (aceitação de monta), durante os cinco dias pós-sincronização, além do uso
tradicional de rufião. O "flehrnen" parece não ser um bom indicador para a caracterização do cio.

I EMBRAPA-CNPGC, Cx. Postal 154, CEP 79002-970, Campo Grande, MS, Fone (067) 768-2000.
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Pereira; A. F.; Roquete, c.s., Antão, M.L.; Titto, E.A.L.

INFLUÊNCIA DO DESMAME NOS RITMOS DE ACTIVIDADE DE BOVINOS
DAS RAÇAS NATIVAS DO SUL DE PORTUGAL - ALENTE]ANA E

MERTOLENGA

O trabalho foi realizado no Centro de Estudos e Experimentação da Mitra. pertencente à
Universidade de Évora e teve como objectivo identificar e ouantificar as alterações nos ritmos

comportamentais de bovinos após desmame. Com esta informação será eventualmente possível
identificar para cada raça. as melhores idades para se efectuar o desmame de forma a diminuir os efeitos
nefastos nos desempenhos produtivos. O ensaio decorreu em duas fases: I) pré desmame; 2) pós-
desmame. Foram observados na fase I) em ambas as raças os ritmos de actividade do binómio
vaca/bezerro. identificando as seguintes actividades: pastoreío. exploratória. ruminação. repouso.
freouência de abeberamento e de aleitamento. Na fase 2) foram observadas apenas os vitelos nas
mesmas actividades. Observaram-se os animais durante nos 16 dias oue antecederam o desmame e nos
2 dias seouentes ao desmame e de 5 em 5 dias nos restantes 25 dias. As observações durante a fase I.
permitiram identificar Que as vacas da raça Mertolenga exibiram tempos de pastoreio superiores ao das
Alentejanas, principalmente ao princípio da tarde( 12-15 horas) Quanto aos bezerros. os da raça
Alentejana, pastoreavam mais longe das mães e apresentavam freouêncla de aleitamento mais baixa.
sendo freouentemente repudiados pela progenitora. Situação algo contrastante se verificava com a raça
Mertolenga. onde os bezerros. da mesma idade oue os anteriores. permaneciam mais próximos das
mães e apresentavam uma freouêncta de aleitamento mais elevada. Nas 32 horas após a separação das
mães os bezerros de ambas as raças apresentaram comportamento semelhante. valorizando a actividade
exploratória em busca das progenitoras. circundando toda a cerca exibindo vocalização freouente.
Nesta fase os animais da raça Mertolenga foram aoueles oue ocuparam mais tempo na procura das
mães (9 horas). apresentando tempo de pastoreio muito reduzidos (2 horas). Os animais da raça
Alentejana foram aoueles Que mais cedo iniciaram a redução do tempo dedicado à actividade
exploratória, para aumentarem o tempo dedicado ao pastoreio. Esta situação verificou-se até ao 7° dia
após o desmame. onde a partir do Qual se verificou uma inversão. A partir daí. os Mertolengos
apresentaram tempos de pastoreio superiores. Esta situação manteve-se ao longo dos restantes dias.
tendo até aumentado a diferença no tempo despendido. No final do ensaio os Mertolengos pastoreavam
em média 6.5 horas. cerca de 1.5 horas/dia a mais oue os Alentejanos. O maior tempo de pastoreio na
raça Mertolenga relativamente à raça Alentejana. deve-se a um menor tempo de repouso. uma vez cue
em ambas as raças os períodos de ruminação se mantiveram com duração semelhante. Face aos
resultados obtidos. verifica-se Que na raça Mertolenga os efeitos do desmame serão previsivelmente
maiores. devido ao efeito conjugado da diminuição do alimento ingerido após o desmame e um maior
gasto energético da actividade exploratória. Para contrabalançar a previsível perda de peso após o
desmame. será necessário complementar a dieta com maior ouantidade de alimento com elevada
concentração energética. principalmente nos Mertolengos.
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Zúccari I, C.E.S.N., Madureira', r.s., Conti 2, N., Teixeira 2, A., Nunes 2, D. B., Flores
2, A.A., Correa Filho I, R.A .C. 3

COMPORTAMENTO SEXUAL DEGARANHÕES DA RAÇA PANTANEIRA

Garanhões apresentam comportamento reprodutivo sazonal, com variações das características
seminais e do comportamento sexual, ao longo do ano. O presente trabalho foi realizado com o

objetivo de se avaliar o comportamento sexual de garanhões da raça Pantaneíra. frente a colheita de
sêmen em rnaneoulm. utilizando-se vagina artificial, durante a estação de monta. Foram trabalhados
cinco garanhões com idade média de 92,84 ± 51,96 meses, submetidos à colheita de sêmen em dias
alternados, totalizando 77 ejaculados. O comportamento sexual foi avaliado em duas etapas: pré-
colheita e durante a colheita de sêmen. Previamente a introdução do reprodutor na área de cobertura, o
maneouírn era umedecido com urina de égua no cio e, independente da fase do ciclo estral. uma égua
era mantida a curta distância do maneoulrn. Tais procedimentos visaram proporcionar estímulos olfativo
e visual. respectivamente. Os dados são apresentados segundo a média ± erro máximo da estimativa
com 95% de confiança. No Que se refere ao comportamento sexual pré-colheita, foram observadas as
seguintes freoüênclas: cheirar ou tocar com o focinho - 1,27 ± 1,06: lamber - 0,02 ± 0,03: reflexo de
Flehmen - 1,32 ± 1,30: morder - 0,63 ± 0,72: escoicear - 0,39 ± 0,32: vocalízação - 3,73 ± 1,62:
urinar - 0,14 ± 0,15: defecar - 0,28 ± 0,26 e exposições parciais do pênis - 0, 10 ± 0, 10. Para as
variáveis, tempo a primeira ereção, tempo a primeira monta em ereção e tempo de reação, obteve-se
os valores de 95, 10 ± 53,68, 115,09 ± 65,36 e 124,62 ± 66,33 segundos, respectivamente. Para o
comportamento sexual durante a colheita de sêmen foram constatados: número de montas sem ereção -
0,43 ± 0,47: número de montas em ereção - 1,06 ± 0,12: tempo entre a introdução e a ejaculação -
15,47 ± 1,73 segundos: número de arremetidas pélvicas - 9,93 ± 1,52: número de pulsações uretrais
- 6,74 ± 1,09: reflexo de Flehmen pós-colheita - 0,13 ± 0,18: duração da monta - 42,32 ± 9,44
segundos e tempo total na área de cobertura de 166,40 ± 59,96 segundos. De acordo com os
resultados obtidos conclui-se Que garanhões da raça Pantaneira, sob condições adeouadas de manejo
das coberturas, são cooperativos e apresentam uma satisfatórla resposta sexual Quando condicionados a
executar a monta sobre maneoulns e submetidos à colheita de sêmen com vagina artificial. O padrão de
comportamento apresentado pela raça Pantaneira é similar àouele observado para garanhões adultos
das demais raças.

I Departamento de Produção Animal - UFMS, Campo Grande - MS.
2 Bolsistas de Iniciação Científica - DPL - UFMS, Campo Grande - MS.
3 Apoio Financeiro - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS.
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Luis Henrique F. Borba 1; Ubiratan Piovezan 1; Mateus 1.R. Paranhos da Costa 2,3

UMA ABORDAGEM PRELIMINAR NO ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE
ESCORESDE REATIVIDADE E CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS DE

BOVINOS DE CORTE

Na bovinocultura de corte, o grau de reatividade dos animais ao manejo pode interferir na
produtividade, dado Queessacaracterística pode causar situações problemáticas, tanto para o bem-

estar do animal ouanto para a segurança de vaoueiros. Danos aos eouiparnentos, acidentes, contusões e
o aumento no tempo despendido com o manejo de animais muito reativos geram custos extras. Nesse
sentido realizamos um estudo com animais da raça Nelore (n= 169), medindo a reatividade dos
mesmos com a utilização de três tipos escalas (MS, M3 e OS). Duas delas (M3 e MS), baseavam-sena
movimentação dos animais durante a pesagem, definindo 3 e 5 escores, respectivamente, onde os
maiores valores representavam os animais mais reativos. A terceira escala (OS) era utilizada Quando o
animal saía da balança e entrava em uma arena de forma circular com aproximadamente 8 m de
diâmetro. Nesse local. procedia-se a medida da reação dos animais à aproximação por um homem, Q!..Ie
tentava tocá-lo. Em OS o escore mais alto designava o animal Que se deixava tocar, fato Que não
ocorreu neste experimento. Utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, estudamos a associação
entre as medidas de reatividade (MS, M3, OS) e as seguintes medidas de desempenho: ganho de peso
médio diário desde o nascimento até a desmama (7 meses) (GPNO): ganho de peso médio diário
durante prova de ganho (224 dias de duração) (GPP), com os animais mantidos em semi confinamento:
e o peso final aos 550 dias (PF). Apesar de reconhecermos Q!..Iea ferramenta estatística utilizada não
seria a mais indicada, procedemos esta análise baseando-nos na pressuposição de Que, embora as
variáveis não tenham sido medidas de forma contínua, em termos biológicos, elas se expressamdesta
forma. OS apresentou correlações significativas com GPNO e PF (r = 0,23 e 0,27: respectivamente).
M3 e MS foram altamente correlacionadas entre si (r = 0,88: P<O,O I) e apresentaram correlações
muito baixas e não significativas com as medidas de desempenho. Não houve correlação significativa
entre MS e OS (r = - 0,14), para M3 e OS foi observada significância, com uma correlação negativa e
peouena (r = - 0,17). Embora de forma preliminar, estes resultados sugerem Que OS é uma boa
medida de mansidão (definida como: a Qualidadeou estado daouele Quepossui gênio brando, sereno) e
Q!..Iemansidão e desempenho são caracterísiticas positivamente associadas. já M3 e MS não
caracterizariam tão bem a mansidão dos animais, talvez por confundi-Ia com uma outra característica, a
de docilidade (definida como: a Qualidade ou caráter daouele Queaprende facilmente, Queé facilmente
conduzido). Para compreendermos melhor o Q!..Ierepresenta cada medida será necessário ampliar o
número de individuos estudados.

I Aluno do programa de Pós-Graduação em Zootecnia, área: Melhoramento Genético Animal, FCAV,
UNESP, jaboticabal-SP.
2 ETCO - Grupo de Estudos e Pesouisas em Etologia e Ecologia Animal. Oepto Melhoramento
Genético Animal. FCAV, UNESP, 14870-000 jaboticabal-SP.
3 Agradecemos ao Eng. Agr. Eduardo Penteado Cardoso (FazendaMundo Novo) e a seus funcionários,
por proporcionar condições para a relízação desta pesoulsa.
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HIERARQUIA E COMPORTAMENTO SOCIAL EM LEOPARDUSPARDALlS
(FELlDAE) EM CATIVEIRO

Leonardo Brasil de Matos Nunes I, Daniela Teodoro Sampaio 2 e Frederico Machado
Teixeira 3

A jaguatirica, Lcoperdus psrdslts. é distribuída por ouase toda a América do Sul. estando presente
em Quase todos os ecossistemas do Brasil, principalmente nas matas ciliares e florestas

semidescíduas. São animais de hábito solitário, territorialistas, com área de uso variando de 1 a 12
ouílômetros ouadrados. Evitam o contato com outros de sua espécie, exceto em épocas reprodutivas,
nas ouais logo após a cópula, separam-se. Colocados em cativeiro, esses animais sofrem uma drástica
mudança em seu comportamento, sendo Q!.Iea de maior significância é a formação de grupo social e
conseoüente posição hierároulca desses animais, devido à redução de seu território. Em experimentos
realizados no Zoológico do Paroue do Sablá em Uberlândia, Minas Gerais, durante três meses,
perfazendo um total de 22 horas, foram observados dois recintos, separados entre si por uma tela de
arame, os ouaís continham três indivíduos cada - dois machos e uma fêmea -, sendo Q!.Ieno primeiro,
os indivíduos pertenciam a uma família - mãe, pai e cria subadulta - e no segundo, os indivíduos
formavam um grupo aleatório, sem relação de parentesco entre si. O estudo foi direcionado de modo a
confirmar a formação de grupos sociais e a presença de animais dominantes nos recintos, observações
preliminares evidenciaram Que nos dias de alimentação esses comportamentos apresentaram-se mais
acentuados, de modo Que deu-se preferência a essesdias. Os dados foram coletados a uma distância
de no mínimo três metros dos recintos, através de filmagens (sistema VHS) e à vista desarmada. No
primeiro recinto verificou-se Que ocorreu comportamento social entre os indivíduos e Que na escala
mais alta da hleraroula estava o macho adulto, sendo a fêmea a mais inferior nessaescala. No segundo,
não confirmou-se comportamento social dos três indivíduos, mas sim comportamento hierárouico. no
Qual a fêmea estava situada na posição superior. Os resultados indicam Que jaguatiricas em cativeiro
podem apresentar comportamento social e híerárouíco entre os indivíduos do grupo.

Anais de Etologis. 1.9.97, v. 1S. 389
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Vanessa B. Fortes 1

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES SOBREA BIOLOGIA DO QUA TI, NASUA
NAUSA (CARNIVORA: PROCYONIDAE) EM AMBIENTE NATURAL

OS ouatls (Nasua spp.) são os membros mais sociais e mais diurnos dos Procyonidae americanos.
Fêmeasadultas, machos e fêmeas sub-adultos, juvenis e filhotes vivem em grupos sociais de até 30

indivíduos, enouanto Q!.Jeos machos adultos são solitários, com exceção da época de reprodução.
Durante a estação de reprodução, geralmente apenas um macho adulto junta-se a um determinado
bando. São onívoros, alimentando-se de frutos, invertebrados e outros peouenos animais. Pelo menos
90% de seu tempo de forrageamento é gasto no solo, enouanto Q!.Jeo restante é gasto alimentando-se
de frutos nas árvores. A literatura sobre os ouatis é escassa,destacando-se os trabalhos de KAUFMANN
(1962), MCTOLDRIDGE(1969), RUSSEL(1979) e RUSSEL(1982), Q!.Jereferem-se à espécie Nasua narica.
Embora Nasua nasua tenha ampla distribuição geográfica (a Leste dos Andes, em todos os países,desde
a Colômbia e Sul da Venezuela até a Argent1na e Uruguai), pouco se conhece a respeito de sua
biologia. No Brasil. esta espécie ocorre nos Biomas da Floresta Amazônica, Cerrado, Floresta Atlântica,
Pantanal e Campos do Sul. As observações apresentadas neste trabalho foram realizadas no CISM -
Campo de Instrução de Santa Maria (29043'-29044'5; S3°42'-S3°44'W), no município de Santa Maria
- RS.A vegetação da região é caracterizada como Floresta Estacional Decidual. Além dos ouatis, foram
visualizados com elevada freouência nesta floresta as espécies: A/ouatta fusca, Mazama americana, M,
rufina, Coendou vi//osus e Sciurus aestuans. As observações não seguem uma metodologia definida, já
Que foram registradas durante encontros ocasionais com os ouatís. Na maioria dos encontros, a reação
imediata dos ouatis era a vocalízação (barking e chittering), sendo Que os juvenis e subadultos subiam
imediatamente nas árvores próximas, enouanto Que uma ou duas fêmeas adultas permaneciam no chão,
atentas a todos os meus movimentos, sempre vocalizando (barking). Registrou-se a presença de ouatro
ninhos de um mesmo bando, em duas árvbores próximas, construídos a aproximadamente 10 a 12
metros de altura do solo, em um emaranhado de cipós (Dasyphi//um brasi/iense - Compositae). Os
ninhos foram utilizados somente no verão de 1996, não sendo observado o uso dos mesmos
posteriormente. Os ninhos eram construídos com gravetos e cipós, em forma de tigela oval, o maior
com aproximadamente 80cm de comprimento e os demais com aproximadamente SOcm. O número de
indivíduos avistados nos bandos variou de 2 (duas fêmeasadultas) até 14 (nove juvenis, dois subadultos
e três fêmeas adultas). Destes, o número de juvenis observados variou de 3 a 9, de fêmeas adultas de I
a 3 e de subadultos de I a 4. Em várias ocasiões foram observados machos adultos solitários. O
tamanho dos bandos visualizados variou bastante, mesmo em intervalos de poucos dias, indicando uma
provável divisão do bando em subgrupos durante o período de atividade dos animais. Em uma ocasião
observou-se um encontro entre dois indivíduos adultos, cujo contexto não pôde ser claramente
definido, mas há evidências de tratar-se de comportamento de côrte.

I mestranda CPG Ecologia / UFRGS- CNPQ,
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COPROFAGIA EM CÃES: UM ESTUDO ETOLÓGICO DE CASO

Mauro Lantzman

O modelo metodológico e conceitual da etologia pode contribuir para o entendimento dos animais
domésticos, auxiliando no encaminhamento de casos em Q!1e o animal exibe comportamentos

indesejados ou patológicos. É uma ferramenta para Q!1e o veterinário aprofunde o conhecimento a
respeito dos animais e oriente os proprietários sobre o tratamento a ser dado e sobre o modo de
melhorar a convivência com seus animais de estimação. O presente trabalho enfoca a coprofagia em
cães, através do estudo de um caso. A coprofagia é uma Queixa freoüente de proprietários de cães, mas
há, ainda, falta de uniformidade na conduta e nas descrições das causas. É importante enfatizar Q!1e,
apesar de repugnante para o ser humano, a coprofagia é, na maioria das vezes, considerada normal
para a espécie canina. Foi realizada a revisão bibliográfica dos últimos 1 5 anos, levantando-se as
possíveis causas indicadas para a coprofagia em cães. Com base nos preceitos etológícos. foi elaborada
e empregada metodologia específica para o caso clínico. O roteiro de investigação continha campos
para registro de: identificação do proprietário, composição da família, outros animais presentes na casa,
identificação do animal. ficha clínica completa e descrição das observações durante os passeios
assistidos. Durante a anamnese as perguntas foram pertinentes à forma como o comportamento se
dava, circunstâncias, direção e freoüência. Terminada a fase de anamnese foram feitos os
acompanhamentos dos passeios. O método empregado foi o animal focal (focal sampling) de registro
contínuo. A proprietária e o animal foram seguidos a uma distancia de 3 metros, por 20 minutos.
Foram observados e registradas todas as instâncias do comportamento. A rede de registros contextuais
foi ampla e incluiu: comportamento ao andar, relação com o proprietário, cheirar e fuçar, comer e
beber, relação com outros animais, relação com outros animais Que andavam junto, relações com
pessoas estranhas, expressões corporais, eliminações. Para o caso observado, as causas mais prováveis
são a palatabilidade das fezes e, principalmente, a ludicidade relacionada ao desenvolvimento do
comportamento exploratório. O fato do proprietário ter deixado Q!1e seu cão andasse em liberdade,
permitindo Que executasse o comportamento de explorar, fuçar, cheirar, achar, comer livremente,
favoreceu o desenvolvimento do comportamento de procura e ingestão de nutrientes, típico da espécie
canina. Como de início não se conhecia a causa do comportamento, adotou-se a postura de somente
orientar o proprietário para conceitos básicos do comportamento, aprendizagem e condicionamento de
cães. A chegada do primeiro cio ocorreu durante o desenvolvimento do trabalho e este comportamento
passou a ser esporádico. Como o proprietário está sempre atento, ao suspeitar Que o cão possa comer
fezes, ele o chama para junto de si. O emprego da metodologia etológica se mostrou importante para a
compreensão e encaminhamento do caso, não só do ponto de vista veterinário mas também do ponto
de vista do proprietário, resultando na rnelhoria da convivência entre ele e seu animal de estimação.



COMPORTAMENTO DO LOBO-GUARÁ (CHRYSOCYON BRACHYURUS) EM
CATIVEIRO NO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASíUA: EFEITOS DA

VISITAÇÃO *

Lacerda, A. C. R. 1; Grando, R. L. S. C. 1 & Bizerril, M. X. A 2

Visitação pública e oualidade do recinto são aspectos fundamentais na manutenção de animais em
I • cativeiro, influenciando fortemente seu comportamento. O objetivo do presente estudo foi
comparar o comportamento de lobo-guará em diferentes condições de cativeiro. Observações foram
conduzidas entre os meses de novembro de 1996 e março de 1997, ao longo do dia, com dois casais
de lobo-guarás distribuídos em dois recintos, sendo um restrito à visitação pública. Utilizou-se o
método animal focal. durante 60', registrando atividade e posição dos animais no recinto em intervalos
de I'. Para determinar a posição dos animais, os recintos foram divididos em ouadrados de 2m X 3m.
Os resultados mostraram Que o casal não visitado apresentou maior atividade durante o período
amostrado em relação ao casal visitado. Foram observados dois picos de atividade durante o dia para o
casal não visitado. Os lobos não visitados utilizaram áreas abertas para descanso enouanto Q!Jeos
visitados utilizaram os abrigos cobertos. O casal não visitado utilizou o recinto de maneira mais
uniforme, apresentando uma preferência pôr locais cobertos de vegetação mais alta, como moitas e
lobeiras. Em junho de 1997 tanto o casal de lobos expostos à visitação ouanto os não visitados tiveram
filhotes sendo Que no recinto visitado os filhotes foram mortos pela mãe pouco dias após o nascimento
enouanto Que no recinto não visitado os filhotes encontram-se vivos até dois mesesapós o nascimento.
Os dados sugerem a necessidade de modificações no recinto visitado, principalmente no Que diz
respeito ao aumento da densidade da vegetação, a fim de aumentar a utilização do recinto pelos
animais e propiciar mais áreas de refúgio.

I Universidade de Brasília.
2 JardimZoológico de Brasília.
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PREFERÊNCIASSEXUAIS DE UM GARANHÃO (EQuus CABALLUS) POR ÉGUAS
INDIVIDUAIS

Valter U. Cromberg 1, Luciana C. V. Villela e Maria Claudia M. Cromberg 2

O,ez éguas e um cavalo castrado foram testados por duas vezes, numa situação de manejo
denominada de "rufíaçâo", na Qual estes eoüínos (macho e fêmeas) eram apresentados um a um,

pelo menos uma vez por sessão, à um garanhão Q!.Iese encontrava contido em uma baia. Registrava-se
a presença ou ausência de cio, acessado pelo comportamento das éguas frente ao macho, gravando-se
as vocalízações do garanhão. Posteriormente analisou-se os sonogramas obtidos no Laboratório de
Etologia Comparada, do Instituto de Psicologia da USP. Identificou-se três sílabas ou notas,
diferenciadas principalmente por sua duração: I) Ronco Relinchado (sílabamais forte, começando bem
grave e alcançando tons agudos de até 12 Khz. duravam mais de I segundo); 2) Ronco Médio (sílaba
com duração entre 0.5 e 1.0 segundo, bem semelhante a primeira, mas não tão forte, alcançando
freoüêncías mais baixas); 3) Ronco (sílabascom menos de 0.5 segundo de duração, grave e atingindo
freoüênclas mais baixas). Estas sílabas associaram-se hleraroulcarnente. com diferentes freoüêndas.
formando ouatro tipos de frases. Estas frases foram associadas à características de um determinado
grupo de animais, indicando Que possivelmente o garanhão possui preferências individuais e Q!.Ieestas
não estariam relacionadas ao estado fisiológico das éguas. Os resultados sugerem a necessidadede se
adotar medidas de manejo em situações onde a produtividade esta ligada à resposta do garanhão, assim
na rufiação seria interessante o uso de pelo menos dois garanhões, a fim de eliminar o efeito de
possíveis preferências individuais Q!.Ieum garanhão possa apresentar em relação a determinada égua ou
evitar a presença de outras éguas durante a operação. Na cobertura a campo, durante a estação de
monta seria interessante Q!.Iese fizesse a rotação de garanhões na tentativa de melhorar a eficiência
reprodutiva da criação.

I ETCO - Grupo de Estudos e Pescuisas em Etologia Animal, Depto. Melhoramento Genético Animal.
FCAV, UNESP, 14870-000, Jaboticabal-SPBolsista do CNPQ,
2 CATI - SAA-SP
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EFEITOS DO MANEJO DE DEBICAGEM NA FREQÜÊNCIA DE BICADAS
AGRESSIVAS EM DUAS LINHAGENS DE POEDEIRAS NA FASE DE POSTURA

Luciana de Souza 1, Mateus J. R. Paranhos da Costa 2, Vera M. Barbosa de Moraes 3

Para amenizar os problemas com o canibalismo, Quegeralmente ocorre em poedeiras comerciais, a
debicagem é usualmente recomendada, independentemente da idade ou das causasQ!.Iemotivaram

este fenômeno. Frente a esse ouadro propusemo-nos a estudar os efeitos desse manejo sobre a
frecüêncla de bicadas agressivasem duas linhagens de poedeiras comerciais, Lohmann e Isa Babcock,
rnantídas em gaiolas na fase de postura. Para tanto foram definidos 6 tratamentos para cada uma das 2
linhagens: (O I) aves não debicadas, (02) debicadas aos 8 dias de idade, (03) debicadas aos 8 dias e 8·
semana de idade, (04) debicadas aos 8 dias e 10· semana de idade, (05) debicadas aos 8 dias e 12·
semana de idade, (06) debicadas aos 8 dias e 14' semana de idade. Na 16' semana de idade as aves
foram instaladas em gaiolas de postura medindo 25 x 40 x 40 cm, 2 avespor gaiola. As observações de
comportamento foram realizadas da 16' a 40' semanade idade (divididas em 8 ciclos de 15 dias cada),
através de observações diretas e contínuas, com amostragem focal uma vez ao dia, 3 vezes por
semana. Registrou-se as bicadas agressivas (BA) Queas aves se aplicavam mutuamente. Procedeu-se a

análise de variância de .J BA + 1/2 , verificando-se efeito significativo de linhagem, debicagem e ciclo
(P< 0,05). As aves da linhagem Lohmann apresentaram menor média (2,91 ± 1,83) do Q!.Ieas avesda
linhagem Isa Babcock (3,78 ± 2,38), esse resultado sugere um efeito genético na resposta de
agressividade. Dentre os 6 manejos de debicagens a maior média foi apresentada por O I (4,58 ±
2,90), Q!.Ienão diferiu significativamente de 04 (3,46 ± 2,13), 02 (3,42 ± 2,16), 05 (3,36 ± 2,36) e
03 (2,72 ± 1,52), mas sim (P<0,05) de 06 (2,54 ± 0,76). Resultado próximo do esperado, já Quea
prática de debicagem visa diminuir as interações agressivas entre as aves. Dentre os 6 manejos
empregados, o 06 controlou melhor as freoüêncías de BA provavelmente devido a maior proximidade
da 2" debicagem (14' semana de idade) com o início da postura. Quanto aos 8 ciclos em Q!.Iederam as
observações de comportamento, verificamos Quea média do ciclo 8 (2,33 ± 0,41), Quenão diferiu dos
ciclos 2 (3,22 ± 1,78), 3 (2,77 ± 1,09), 4 (2,78 ± 1,38), 7 (2,83 ± 1,29) e 6 (3,07 ± 1,66), foi
menor do Que as dos ciclos I (4,35 ± 2,33) e 5 (5,41 ± 3,85). Fatores ambientais não controlados,
principalmente aoueles promotores de estresse, podem ter atuado definindo as diferenças encontradas
entre as médias dos ciclos. Com base nesses resultados concluímos Que a prática de debicagem não
resulta de forma inexorável na diminuição das interações agressivas em aves de postura, isso poroue
fatores genéticos e ambientais determinam a propriedade e eficiência dessemanejo.

I Iniciação científica, discente do curso de Zootecnia da FCAV, UNESP, Jaboticabal-SP.
2 Grupo de Estudos e Pesouisas em Etologia e Ecologia Animal, Depto. Melhoramento Genético
Animal, FCAV, UNESP, 14870-000, Jaboticabal-SP.
3 Depto de Zootecnia de Não Ruminantes, FCAV, UNESP, 14870-000, Jaboticabal-SP.
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FREQUÊNClA COM QUE OS BEZERROSRECÉM NASCIDOS MUDAM DE
COMPORTAMENTO E SUAS RELAÇÕES COM O CUIDADO MATERNO EA

EFICIÊNCIA PARA A PRIMEIRA MAMADA

Valter U. Cromberg I,2,Mateus J. R. Paranhos da Costa I, Luciandra M. de Toledo I,
Hermogenes A. Torres 1, Ubiratan Piovezan I, Laércio J. Pacolla 3, Maria Eugênia Z.

Mercadante 4

Tradicionalmente as falhas ou atrasos na ingestão de colostro. tem sido explicadas por características
morfológicas do teto e úbere das vacas e pelos comportamentos maternos. sendo dada pouca

atenção as características comportamentais dos bezerros. enouanto fisicamente perfeitos. Entretanto.
nossas observações. além das descritas em outros trabalhos. indicaram Que a movimentação dos
bezerros poderia ser um aspecto importante na eliciação e intensificação dos cuidados maternais.
levando-nos a acreditar Que esta associação influenciaria a latência para a primeira mamada. Para testar
esta hipótese definimos um índice de atividade. BTRANS. dado pela freoüência de transições
comportamentais dos bezerros Q!1e ocorreram desde o nascimento até a primeira mamada ou no
máximo até 6 horas após o parto. Estimamos os cceficlentes de correlação deste índice com as
porcentagens do tempo dedicada às seguintes atividades: para as vacas. cuidando dos bezerros (TC).
em movimento (TMV). em atividades não relacionadas ao bezerro (TOA). sem atividade aparente (TSA)
e deitada (TO); para os bezerros. latência para se levantar (LP) e para a primeira mamada (LM). Os
dados foram coletados na Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho. nos anos de 1995 e
1996 (n= 197) em 4 raças de bovinos de corte. BTRANS correlacionou-se significativamente (p<0.05)
com TC (r = 0.15). TSA(r = - 0.18). TOA(r = 0.15). LP(r = - 0.32) e LM(r = - 0.17).
Considerando a existência de uma correlação significativa (p<0.05) entre TC e LP (r = - 0.24)
concluimos Q!1e existe uma associação entre BTRANS e os comportamentos das vacas no sentido
esperado. Todavia. a ocorrência dessa associação não foi suficiente para explicar a performance na
primeira mamada. já Que o coeficiente de correlação entre TC e LM foi r = - 0.04 . o Q!1e sugere a
ação de outros fatores.

I ETCO - Grupo de Estudos e Pesouisas em Etologia e Ecologia Animal. Oepto. Melhoramento
Genético Animal. FCAV. UNESP. 14870-000. Jaboticabal-SP.
2 Bolsista do CNPQ,
3 Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho. Instituto de Zootecnia. SAA-SP. Sertãozinho-SP.
4.PesQuisa financiada pela FAPESP.
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UMA ANÁLISE PRELIMINAR DAS RELAÇÕES ENTRE OS DONOS E SEUS
CÃES NA ÓTICA DOS PRIMEIROS

Valcinir Aloisio S. Vulcani I, Osmar Maiello Jr. 1, Mateus J.R. Paranhos da Costa 2

Com a perspectiva de Que os seres humanos usualmente atribuem certos sentimentos aos animais
. com base em suas próprias emoções, resolvemos estudar esta Questãonas relações entre os donos
e seus cães na ótica dos primeiros. Para tanto foram distribuídos 60 Questionários para pessoas Que
vivem predominantemente na zona urbana do município de São Carlos - SP. Para evitar oualouer
direcionamento das respostas, formulamos 4 ouestões diretas. Foram devolvidos 42 ouestlonários
(70%). Para a primeira Questão - O Que o levou a possuir este animal ? -- identificamos 4 grandes
categorias: 62% responderam oue gostavam de animais: 16% poroue ganharam de presente: 12%para
atender pedido de um membro da família e 10% por necessidade (vigia e trabalho). Para a segunda
ouestão - Você está satisfeito com seu animal? Por oue ? -- obtivemos 100% de respostas afirmativas,
com as seguintes justificativas: 36% por companheirismo 70% não definiram, estão satisfeitos poroue
gostam do animal: 17% por não darem trabalho: 17% por prestar algum serviço (guarda, lida com
gado): 5% por mansidão e 5% por obediência. Na terceira Questão- O seu animal está satisfeito com
você? Como você sabe? -- encontramos 62% das respostas como sim: em 73% delas os donos
justificaram Quesabem disso pela demonstração de afeto por parte dos animais (abanam o rabo para o
dono, manifestam carinho, pelo olhar, etc.), I I % declararam ter experiência e portanto eram capazes
de perceber os sentimentos de seus cães, 8% poroue tratavam bem dos animais e 8% pela observação
dos animais: em 33% dos ouestlonários os donos não sabiam dizer se os animais estavamsatisfeitos e
5% não responderam, ninguém respondeu "não". Na última cuestão - Os animais devem ser tratados
como seres humanos? Por Que? -- 64% das respostas foram "sim": em 70% delas os donos justificaram
Queos animais apresentam sentimentos iguais aos dos seres humanos, já 22% por Que os animais e os
donos vivem juntos, 4% por respeito aos seres vivos e 4% poroue o animal é a extensão do dono: 26%
responderam "não", desses 72% alegaram oue os animais são diferentes dos seres humanos, 18% por
respeito aos seres vivos e 10% poroue são seres inferiores: 4% não responderam. Com base nestes
resultados concluímos Quea maioria dos donos de cães avaliam suas relações com seus cães com base
em seus próprios sentimentos. Esse tipo de relação pode resultar em falhas na avaliação das reais
condições de criação de animais de companhia o Que, conseoüentemente, pode prejudicar o bem estar
dos mesmos. Uma alternativa para essa situação seria a divulgação de informações sobre o
comportamento natural desses animais, de forma a proporcionar aos donos e aos profissionais Que
lidam com os mesmos, critérios para avaliaçõesmais objetivas.

I Iniciação científica, discente do curso de Medicina Veterinária da FCAV, UNESP, Jaboticabal-SP.
2 ETCO - Grupo de Estudos e Pescuisas em Etologia e Ecologia Animal, Depto Melhoramento
Genético Animal. FCAV, UNESP, 14870-000, Jaboticabal-SP.
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UMA PRIMEIRA ANÁLISE DAS MEDIDAS DE REATIVIDADE DE BOVINOS
DE CORTE AO MANEJO: INTERPRETANDO OS CONCEITOS DE

TEMPERAMENTO, DOCILlDADE EMANSIDÃO

..
Ubiratan Piovezan 1,2, Mateus l.R. Paranhos da Costa 2, Hermogenes A. Torres 2, Valter

U. Cromberg 2, Alexander G. Razook 3, Joslaine C. dos S. Gonzales Cyrillo 3

NoS últimos anos, pesoulsadores da área de Zootecnia e pecuaristas têm voltado sua atenção para
uma característica até hoje pouco estudada no contexto de produção animal, usualmente chamada

de "temperamento". A maioria das pesoulsas sobre esta característica leva em consideração a avaliação
do comportamento dos bovinos, frente a situações rotineiras de manejo. Em geral, lançando mão da
aplicação de escores. Algumas abordagens utilizam variáveis contínuas, usualmente medindo-se a
distância de fuga e/ou a velocidade com Que os animais percorrem uma determinada distância.
geralmente durante o manejo no brete ou na saída da balança. As justificativas para esses estudos são
várias, todas elas partem da pressuposição de QUe esta característica, "temperamento". contribui para a
otimização do sistema de produção. Neste contexto, "temperamento" seria definido como o conjunto
de comportamentos dos animais em reação ao homem, geralmente atribuído ao medo. Com estas
informações em mente. iniciamos um estudo para avaliar o "temperamento" de vacas de Quatro raças
de bovinos de corte (Caracu. Gir, Guzerá e Nelore). As formas de avaliação foram: (I) aplicação de
escores QUando estavam submetidos ao manejo de pesagem, baseando-se, principalmente. na
movimentação dos animais (EM). definindo 5 níveis e (2) velocidade com Que os animais saíram da
balança após a pesagem (VS). Foram estudadas 5 I I vacas pertencentes ao rebanho da Estação
Experimental de Zootecnia de Sertãozinho. Foi estimado coeficiente de contingência de X2 com os
valores de EM e VS (classificado em 5 níveis de velocidade), Que acusou uma associação significativa
entre as duas medidas (X2 = 83,56; gl = 16; C=0,39; p<O,OO I), todavia o valor de "C" indica Que,
embora associadas, as medidas utilizadas não representam a mesma característica. Para nortear a
continuidade dos estudos, levantamos a hipótese de Que a primeira medida (EM) esteja mais relacionada
com mansidão (definida como: a Qualidade ou estado daouele Que possui gênio brando. sereno) e a
segunda (VS). mais relacionada com docilidade (definida como: a QUalidade ou caráter daquele Que
aprende facilmente, Que é facilmente conduzido). Sendo assim, a associação aoui reportada
representaria apenas uma zona de sobreposlção entre características diferentes. Neste contexto, ambas
representariam medidas de reatividade (definida como: a QUalidade ou estado daouele Que protesta,
luta) e não caracterizariam o temperamento no seu sentido mais amplo. ou seja, como o conjunto de
traços psicofisiológicos estáveis de um dado indivíduo, determinando suas reações emocionais.

I Aluno de pós-graduação em Zootecnia área: Melhoramento Genético Animal. FCAV. UNESP.
Jaboticabal-SP.
2 ETCO - Grupo de Estudos e Pesouisas em Etologia e Ecologia Animal, Depto. Melhoramento
Genético Animal, FCAV, UNESP, 14870-000, Jaboticabal-SP
3 Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho, Instituto de Zootecnia, SM-SP, Sertãozinho-SP.
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DIFERENÇAS SEXUAIS NO COMPORTAMENTO DE BOVINOS NAS
PRIMEIRAS HORAS APÓS O NASCIMENTO

Mateus 1.R. Paranhos da Costa 1, Luciandra M. de Toledo 1, Valter U. Cromberg 1,2,

Renato S. Costa 1, Ana Claúdia Ruggieri 3 e Leopoldo A. Figueiredo 3,4

A seleção sexual tem como conseoüência o aparecimento de mudanças de diversas características
Que destinguem machos e fêmeas, o dimorfismo sexual, inclusive em termos de comportamento.

Por conta disso, pode ocorrer um investimento maternal diferenciado; por exemplo, acredita-se Q!.Ie
para muitas espécies de mamíferos poligínicos as mães invistam mais na criação de machos do Que de
fêmeas, dado a estratégia reprodutiva. Visando investigar a existência de diferenças sexuais no
comportamento de bezerros nas primeiras horas de vida, (um período crítico, pela necessidade de uma
rápida ingestão do colostro), observamos animais de ouatro raças bovinas (n=228) na Estação
Experimental de Zootecnia de Sertãozinho e medimos as latências para o bezerro: tentar levantar (LL),
ficar em pé (LP), procurar as tetas (LPT) e mamar (LM), além do tempo despendido pela vaca no
cuidado do bezerro (Te). Consideramos também um índice de atividade do bezerro (BTRANS). dado
pela freoüêncla com Que eles mudaram de comportamento desde o nascimento até a primeira mamada
ou no máximo até 6 horas após o parto. Dados de peso ao nascer (PN), peso aos Quatro meses (P4M)
e peso à desmama, também foram considerados. Os resultados mostraram diferenças estatísticas
significativas entre machos e fêmeas para LPT (4277,86 ± 2640,57 e 3273,66 ± 2727,63 s,
respectivamente: t=2.276. p=0,024) e BTRANS (13,59 ± 4,62 e 15,47 ± 4.84, respectivamente: t
= - 2.983, P = 0,003); além PN e P4M, com valores maiores para os machos. como seria esperado.
Não foram encontradas diferenças significativas entre os sexos para as variáveis LL, LFP e LM. apesar
dos valores para as fêmeas terem sido sempre menores. Houve grande variabilidade individual nas
latências, demonstrada pelos valores elevados dos desvios padrões, o Q!.Iejustifica em parte a falta de
significância. Por outro lado, houve associação entre as latências. levando-nos a considerar as fêmeas
como mais rápidas e mais ágeis (demonstrado pelo maior valor de BTRANS) no período Q!.Ieantecede a
primeira mamada. Para TC também não houve diferença significativa entre sexos, sugerindo a não
ocorrência investimento materno diferenciado entre machos e fêmeas nas primeiras horas após o parto.

I ETCO - Grupo de Estudos e Pesouisas em Etologia e Ecologia Animal, Depto Melhoramento
Genético Animal, FCAV, UNESP, 14870-000, laboticabal-Sl'.
2 Bolsista do CNPo.,
3 Estação Experimental de Zootecnia de Sertãozinho, Instituto de Zootecnia, SM-SP, Sertãozinho-SP.
4 Pesquisa financiada pela FAPESP.
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ANÁLISE DOS AMBIENTES DE CATIVEIRO DOS FELlNOS (CARN1VORA:
FEUDAE) BASEADO NOS COMPORTAMENTOS DAS ATIVIDADES DIÁRIAS

NO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO CARLOS

FuIvio Cesar Garcia Severino 1, Ana Cláudia O. Carreira 2, Ana Carolina Ferrari 3, Kátia
Sendra Tavares 4, Sylvia Rosalina Grassechi Panico 5

O Paroue Ecológico de São Carlos (PESC) abriga ouatro espécies de felinos (Felis concotor.
Leopardos tigrina, Leopsrdus psrdslis e Panthera onc3) em uma área octagonal subdivididos em

Quatro recintos de 57 m2• O reduzido espaço para as realizações das atividades diárias desses felinos
associado ao estresse provocado pelo grande número de visitantes do parque é ainda fato empírico.
Uma onça em ambiente natural possui um home range de cerca de 64 Km2 - referindo-se à região do
Pantanal, segundo QUIGLEY & CRAWSHAW, 1992. Este trabalho tem como objetivo fazer uma
análise do repertório comportamental dessas espécies durante as visitas - observando nessa situação a
reação das pessoas, como comentários e gestos Q1Ieimitam o animal - e comparar com o repertório na
ausência de visita. A coleta de dados foi feita por meio do método narrativo-descritivo-naturalístico,
com observações de em média 1 1 horas contínuas, acompanhando as atividades diárias dos felinos com
e sem visitação.( F. concotor. L. psrdslis e P. onca) têm utilizado cerca de 20% do dia em atividades
como "beber água" e "andar pelo recinto" , Que foram as mais realizadas neste período de tempo,
destinando cerca de 80% do dia para repouso, e ainda assim não apresentando comportamentos
diferentes tanto na presença de visitantes, como na sua ausência. A única exceção é Leopsrdus tigrina
Q1Iepermaneceu 100% do tempo de observação escondido, havendo movimentação apenas no final das
obsevações ouando o paroue estava fechado, mas oualouer movimentação próxima ao recinto induzia o
casal de L. tigrina a voltar a se esconder. Os dados obtidos até o momento indicam Que, a visitação
parece não influenciar no comportamento dos felinos com exceção de L. tigrina, apesar do recinto ser
considerado pequeno para a realização de atividades menos repetitivas e considerado como não
oferecendo condições a estimulação adequada aos animais.

I Graduação do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
2 Graduação do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
3 Graduação do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
4 Graduação do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
5 Depto de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos - CECH/UFSCar.
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Pereira; A. F.; Raquete, C.R.; Antão, M.L.; Titta, E.L.

INFLUÊNCIA DO DESMAME NOS RITMOS DE ACTIVIDADE DE BOVINOS
DAS RAÇAS NATIVAS DO SUL DE PORTUGAL - ALENTE]ANA E

MERTOLENGA

O trabalho foi realizado no Centro de Estudos e Experimentação da Mitra, pertencente à
Universidade de Évora e teve como objectivo identificar e ouantificar as alterações nos ritmos

comportamentais de bovinos após desmame. Com esta informação será eventualmente possível
identificar para cada raça, as melhores idades para se efectuar o desmamede forma a diminuir os efeitos
nefastos nos desempenhos produtivos. O ensaio decorreu em duas fases: I) pré desmame; 2) pós-
desmame. Foram observados na fase I) em ambas as raças os ritmos de actlvidade do binómio
vaca/bezerro, identificando as seguintes actividades: pastoreio, exploratória, ruminação, repouso,
freouência de abeberamento e de aleitamento. Na fase 2) foram observadas apenas os vitelos nas
mesmasadividades. Observaram-se os animais durante nos 16 dias Queantecederam o desmame e nos
2 dias seouentes ao desmame e de 5 em 5 dias nos restantes 25 dias.
As observações durante a fase I, permitiram identificar Que as vacas da raça Mertolenga exibiram
tempos de pastoreio superiores ao das Alentejanas, principalmente ao princípio da tarde( 12-15 horas)
Quanto aos bezerros, os da raça Alentejana, pastoreavam mais longe das mães e apresentavam
frecuêncla de aleitamento mais baixa, sendo freouentemente repudiados pela progenitora. Situação algo
contrastante se verificava com a raça Mertolenga, onde os bezerros, da mesma idade oue os anteriores,
permaneciam mais próximos das mãese apresentavamuma freouência de aleitamento mais elevada.
Nas 32 horas após a separação das mães os bezerros de ambas as raças apresentaram comportamento
semelhante, valorizando a actividade exploratória em busca das progenitoras, circundando toda a cerca
exibindo vocalização freouente. Nesta fase os animais da raça Mertolenga foram aoueles Queocuparam
mais tempo na procura das mães (9 horas), apresentando tempo de pastoreio muito reduzidos (2
horas). Os animais da raça Alentejana foram aoueles oue mais cedo iniciaram a redução do tempo
dedicado à adividade exploratóría, para aumentarem o tempo dedicado ao pastoreio. Esta situação
verificou-se até ao 7° dia após o desmame, onde a partir do oual se verificou uma inversão. A partir daí.
os Mertolengos apresentaram tempos de pastoreio superiores. Esta situação manteve-se ao longo dos
restantes dias, tendo até aumentado a diferença no tempo despendido. No final do ensaio os
Mertolengos pastoreavam em média 6,5 horas, cerca de 1,5 horas/dia a mais Que os Alentejanos. O
maior tempo de pastoreio na raça Mertolenga relativamente à raça Alentejana, deve-se a um menor
tempo de repouso, uma vez Que em ambas as raças os períodos de ruminação se mantiveram com
duração semelhante. Face aos resultados obtidos, verifica-se oue na raça Mertolenga os efeitos do
desmame serão previsivelmente maiores, devido ao efeito conjugado da diminuição do alimento
ingerido após o desmame e um maior gasto energético da actividade exploratória. Para contrabalançar a
previsível perda de peso após o desmame, será necessário complementar a dieta com maior ouantídade
de alimento com elevada concentração energética, principalmente nos Mertolengos.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TERMOLíTICO DE SUíNOS SOB
CONDiÇÃO DE ESTRESSECALÓRICO

Antonio Cesar Alves Fagundes I; Roberto Gomes Da Silva 2; Luiz Waldemar de O.
Souza 3; Jacinta Diva F. Gomes 4; Evaldo Antonio L. Titto 4; Carina Nakasuka 5,6

O estresse calórico causado pelas altas temperaturas características do ambiente tropical, influencia
negativamente na saúde e bem estar animal. provocando reações de termólise Que levam à redução

no consumo alimentar e conseouenternente ao baixo desempenho. Em geral. os sinais mais comuns do
desconforto térmico são o aumento da freoüência respiratória e temperatura corporal. Neste sentido.
foram observados 40 suínos Landrace durante o período de crescimento-terminação (67 dias),
distribuídos ao acaso em 2 tratamentos -estresse calórico e conforto térmico- com o objetivo de avaliar-
se a condição estressante através do comportamento termolítico. A condição de estresse calórico foi
obtido em câmara climática com temperatura de 22-33°C, e o conforto térmico em ambiente aberto e
sombreado, cuja temperatura foi de 17-26°C (globo-termômetro) . Foram monitoradas a freoüência
respiratória, através da observação e contagem à distância dos movimentos abdominais, e a temperatura
do dorso com termômetro de infravermelho. ambas às 7 e 15 horas (horário mais frio e mais Quente,
respectivamente). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, sendo a análise de variância
procedida pelo SAS®. As médias obtidas são apresentadas na Tabela abaixo:

FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA TEMPERATURA DO DORSO
CONDiÇÃO AMBIENT AL (mov/rnln) (0e)

7 horas 15 horas 7 horas 15 horas
Estresse calórico 49±4a 109±9a 32,2±1,9a 36,2±0,9a

Conforto térmico 35±2b 64±7b 2S.9±2,Sb 33,9±I,Sb
Médias com letras distintas são significativamente diferentes entre si (P<O,O I).

Os resultados permitem concluir Que as variáveis estudadas são indicativas de conforto térmico, e Que
nas condições experimentais. a temperatura ambiental de 22-33°C induz ao estresse calórico, visto oue
os suínos submetidos à tal condição aumentam significativamente (P< 0.0 I) a frecüêncía respiratória e
a temperatura corporal.

PALAVRAS-CHAVES: estresse calórico; termorregulação; termólise; suínos.
1 Docente do Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZfUSP-Campus de Pirassununga.
2 Docente do Departamento de Melhoramento Genético da FCAV/UNESP-Campus de Jaboticabal.
3 Pós-Graduando em Nutrição Animal da FMVZfUSP-Campus de Pirassununga.
4 Docente do Departamento de Zootecnia da FZEA/USP-Campus de Pirassununga.
5 Acadêmica da FZEA/USP-Campus de Pirassununga.
6 Pesouisa financiada pela FAPESP.
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UMA ABORDAGEM PRELIMINAR NO ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE
ESCORES DE REATIVIDADE E CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS DE

BOVINOS DE CORTE

Luis Henrique F. Borba 1; Ubiratan Piovezan 1; Mateus J.R. Paranhos da Costa 2

Na bovinocultura de corte, o grau de reatividade dos animais ao manejo pode interferir na
produtividade, dado Que essa característica pode causar situações problemáticas, tanto para o bem-

estar do animal ouanto para a segurança de vaoueíros. Danos aos eoulpamentos, acidentes, contusões e
o aumento no tempo despendido com o manejo de animais muito reativos geram custos extras. Nesse
sentido realizamos um estudo com animais da raça Nelore (n= 169), medindo a reatividade dos
mesmos com a utilização de três tipos escalas (M5, M3 e 05). Duas delas (M3 e M5), baseavam-se na
movimentação dos animais durante a pesagem, definindo 3 e 5 escores, respectivamente, onde os
maiores valores representavam os animais mais reativos. A terceira escala (05) era utilizada ouando o
animal saía da balança e entrava em uma arena de forma circular com aproximadamente 8 m de
diâmetro. Nesse local, procedia-se a medida da reação dos animais à aproximação por um homem, Que
tentava tocá-Io. Em 05 o escore mais alto designava o animal Que se deixava tocar, fato Que não
ocorreu neste experimento. Utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, estudamos a associação
entre as medidas de reatividade (M5, M3, 05) e as seguintes medidas de desempenho: ganho de peso
médio diário desde o nascimento até 550 dias de idade (GPNF): ganho de peso médio diário durante
prova de ganho (224 dias de duração) (GPP), com os animais mantidos em semi confinamento: e o
peso final aos 550 dias (PF). Apesar de reconhecermos Que a ferramenta estatística utilizada não seria a
mais indicada, procedemos esta análise baseando-nos na pressuposição de Que, embora as variáveis não
tenham sido medidas de forma contínua, em termos biológicos, elas se expressam desta forma. 05
apresentou correlações significativas com GPNF e PF (r = 0,23 e 0,27: respectivamente). M3 e M5
foram altamente correlacionadas entre si (r = 0,88: P<O,O I) e apresentaram correlações muito baixas
e não significativas com as medidas de desempenho. Não houve correlação significativa entre M5 e 05
(r = - 0,14), para M3 e 05 foi observada significância, com uma correlação negativa e peouena (r = -
0,17). Embora de forma preliminar, estes resultados sugerem Que 05 é uma boa medida de mansidão
(definida como: a Qualidade ou estado daquele Que possui gênio brando, sereno) e Q!1e mansidão e
desempenho são caracterísiticas positivamente associadas. Já M3 e M5 não caracterizariam tão bem a
mansidão dos animais, talvez por confundi-Ia com uma outra característica, a de docilidade (definida
como: a Qualidade ou caráter daouele Que aprende facilmente, Q!1e é facilmente conduzido). Para
compreendermos melhor o Que representa cada medida será necessário ampliar o número de individuos
estudados.

I Aluno do programa de Pós-Graduação em Zootecnia, área: Melhoramento Genético Animal. FCAV,
UNESP, Jaboticabal-SP.
2 ETCO - Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal. Depto Melhoramento
Genético Animal. FCAV, UNESP, 14870-000 Jaboticabal-SP.
3 Agradecemos ao Eng. Agr. Eduardo Penteado Cardoso (Fazenda Mundo Novo) e a seus funcionários,
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SINAIS ACÚSTICOS DO BOTO CINZA SotaJia f1uviatilis NA ENSEADA
FORTALEZA, SP

Eduardo Filipe Toscano & Francisco Dyonísio Cardoso Mendes 1,2

Sinais acústicos são de extrema importância para mamíferos sociais. principalmente aqueles Que
habitam habitats de pouca visibilidade. Neste trabalho, apresentamos uma descrição da estrutura e

uso de sinais acústicos emitidos por botos cinza, um delfinídeo Q!.Ie apresenta bastante flexibilidade
socioespacial. Três horas e Quarenta e seis minutos de gravações de botos foram efetuadas entre
Agosto de 1996 e Junho de 1997. na Enseada Fortaleza, em Ubatuba, usando-se um gravador digital
Sony 08 e um hidrofone Offshore Acoustics. O monitoramento visual e auditivo das fitas, através do
sistema SignaVRTS de sonografia em tempo real. resultou em 6 classes distintas de sinais: "assobios"
(sinais tonais, agudos e modulados). "tonais não modulados" (sinais tonais. agudos e com pouca ou
nenhuma modulação de freouêncía). "zunidos" (sinais com múltiplas faixas e grande abrangência de
freouência. sem fundamental clara), "pulsos de baixa freouêncía" (sinais curtos. atonals, e graves), "tons
de baixa freouêncía'' (sinais curtos, tonais, e graves). e "estalidos" (sucessão rápida de pulsos de grande
abrangência de freouêncía). As gravações foram divididas em 1358 blocos de 10 segundos.
pertencentes a 24 períodos independentes de gravação. Uma amostra sonográfica dos últimos 3.3
segundos de cada bloco foi efetuada para a faixa de O a 24 kHz. usando-se um filtro de banda estreita
(I 17 Hz). Um total de 2282 sinais foram registrados nas 1358 amostras de 3.3 segundos (média =
1.7. máximo = 18 sinais por amostra). Os sujeitos alternaram períodos de relativo silêncio com
períodos de extrema atividade acústica. Das 1358 amostras. 796 (58.6 %) apresentaram pelo menos
um sinal. A classe "assobios" foi a mais freouenternente representada (n= 1414. 61.9 % do total de
sinais). Dois ou mais assobios freouenternente apareceram em uma mesma amostra (média = 3.02.
máxima = 16). Sinais das classes "tons de baixa freouêncla" e "estalidos" foram registrados de forma
binária (ocorrência ou não). e apareceram em um número relativamente alto de amostras (363 e 202
respectivamente). Sinais das outras 3 classes ("zunidos", e especialmente "outros tonaís?e "pulsos de
baixa freouência") geralmente apareceram de forma isolada. e foram representados em poucas
amostras. Houve considerável variação. em relação à taxa de emissão de sinais acústicos. e em relação à
freouêncía relativa das categorias, nos 24 períodos de gravação. Uma análise de conglomerados indicou
2 tipos básicos de períodos: períodos contendo grande variabilidade de sinais, e dominados por
assobios; e períodos contendo poucas classes de sinais. e dominados por "tons graves modulados".
Uma análise preliminar dos dados contextuais indicou Que o primeiro tipo de período está associado a
atividades coordenadas; o segundo está relacionado a longos períodos de atividade submersa dos
sujeitos. A grande variabilidade acústica encontrada nas gravações aparentemente reflete a grande
flexibilidade espacial e de atividades coordenadas dos sujeitos.

I Departamento de Psicologia Experimental -Universidade de São Paulo.
2.Financiamento: FAPESP. FINEP. CNPo., Carina Zukauskas dos Santos auxiliou nas gravações e
registros contextuais. As análises foram efetuadas no Laboratório de Comunicação Acústica- PSE- USP,
de responsabilidade do Dr. César Ades.
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CICLO DIÁRIO PADRÃO DOS GOLFINHOS-ROTADORES Stenella longirostris
(GRAY, 1828), NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA -

BRASIL

José Martins da Silva Júnior 1, Flávio Lima 1,2, Maria Emília Yamamoto 3, José Arlindo
Pereira 4

O ciclo diário de atividade padrão dos golfinhos Que vêm dois dias seguidos ao Arouípélago
consistiu em movimento matinal em direção à Ilha de Fernando de Noronha, chegada à Baía dos

Golfinhos após o nascer do sol, saída à tarde para as zonas tróficas e alimentação noturna. A
metodologia utilizada neste trabalho consistiu na análise do comportamento dos golfinhos rotadores
coletados do Mirante da Baía dos Golfinhos; em saídas de barco durante os deslocamentos de chegada
e saída do Arouípélago e durante os deslocamentos para as áreas de alimentação; e em entrevistas com
pescadores locais e navegantes Que viajaram pela área de estudo. A análise da f1utuação do
comportamento ao longo do dia, foi condensada em 19 dias, nos ouais o número de golfinhos Q!.Ie
entrou, o tempo Que eles permaneceram e os horários de chegada e saída na Baía esteve entre a média
e os desvios padrões; as direções de chegada e saída da Baía foi a predominante (leste); e os animais
foram observados pelos pesouísadores ao longo de todo o tempo de permanência na enseada.
Verificou-se Que a partir das 06:00h os rotadores começavam a entrar lentamente com os indivíduos
Que estavam à frente de cada grupo realizando atividades aéreas horizontais. À partir das 10:30h,
detectou-se a diminuição do grau de atividade e início do período de repouso. Entre 13:00h e
13:59h. observou-se um novo pico de atividade. com os indivíduos realizando os comportamentos de
repouso. reprodução e guarda. Das 14:00h às 15:29h ocorria um novo período de repouso e às
15 :30h iniciava o zig-zag de saída. Q!.Iedurava até às 17:29h. Quando o último grupo retira-se da
enseada. Os rotadores atingiam o Mar de Fora entre 16:00h e 18:30h. Durante a noite os golfinhos
permaneciam nas áreas de alimentação e a partir das 04:00h. iniciavam o deslocamento em direção à
Baía dos Golfinhos. A presença. o número de golfinhos e o tempo de permanência na Baía dos
Golfinhos provavelmente está relacionada com a disponibilidade de alimento dos rotadores nas
imediações do Arouípélago. ou seja. Quanto maior a oferta de alimento, provavelmente maior será a
ocupação na Baía dos Golfinhos.

I Centro Golfinho Rotador. Caixa Postal 49. CEP 53990-000.F.Noronha-PE.
2 Bolsista CAPES-Mestrado em Psicobiologia/UFRN. e-rnail: f1avio@cb.ufrn.br
3 Departamento de' Fisiologia-UFRN.
4 Departamento de Oceanografia-UFPE.
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COMPORTAMENTO DE CÓPULA DOS GOLFINHOS ROTADORES STENELlA
LONG/ROSTRIS {GRAY, 1828}, NA BAíA DOS GOLFINHOS - FERNANDO DE

NORONHA-PE

José Martins da Silva Júnior 1, Flávio Lima 1.2, Maria Emília Yamamoto 3, José Arlindo
Pereira 4

Desde agosto de 1990 o Centro Golfinho Rotador estuda o comportamento do Stenella longirostris
no Arouipélago de Fernando de Noronha. Em 85% dos dias. grupos de 5 a 700 indivíduos

entraram na Baia dos Golfinhos após a alvorada e saíram antes do crepúsculo. A Bala dos Golfinhos. a
enseada de águas mais calmas. transparentes e profundas do Arouípélago. foi utilizada pelos rotadores
como área de descanso. reprodução e cuidado dos filhotes. A metodologia utilizada neste trabalho
consistiu em 277 dias de observações diurnas do Mirante dos Golfinhos (I 407 horas). em 41
mergulhos livres na Baía (30.35 horas) e na análise de 2 horas de vídeo e 25 fotografias de cenas de
cópula de rotadores no período de 15/05/94 a 31/05/95. Os horários preferenciais de cópula foram
nos períodos entre 08:00h e 09:30h e entre 15:30h e 17:30h. Constatou-se Que cada fêmea. durante
o comportamento de cópula. foi cortejada por um a dez machos simultaneamente (X=4,48; N=64;
DP= 1,40). Que a seguiam em formação triangular. O comportamento de cópula consistiu na
aproximação do macho mais próximo da fêmea posicionando-se de ventre para cima. a\cançando-a e
copulando. O tempo de penetração durou em média 16.18 segundos (N=91; DP=6.66). ao término
dos ouals, este macho deslocava-se para a retaguarda da formação e os demais machos repetiam o
mesmo processo seguidamente. O tempo máximo registrado para um grupo em comportamento de
cópula foi de 2 horas e 20 minutos. Na maioria dos grupos. observou-se as fêmeas aumentarem a
velocidade e/ou virar-se de lado. numa possível tentativa de evitar a cópula. Nestes casos. verificou-se
machos esfregando; mordendo ou introduzindo a extremidade frontal do rostro na fenda genital da
fêmea. ou ainda mordendo a região peitoral. Constatou-se também agressões entre os machos durante
todo o processo de cópula. através de arranhões com os dentes e embates com o corpo. Em grupos de
cópula com mais de uma fêmea. freoüentemente foi observado os machos copularem com uma e em
seguida com outra fêmea. podendo ocorrer mais de um casal em cópula simultaneamente no mesmo
grupo. O comportamento de cópula dos golfinhos rotadores em Fernando de Noronha caracteriza uma
estratégia reprodutiva de forma promíscua e polígama.. O comportamento promíscuo das fêmeas
sugere uma estrutura social onde inexiste a figura paterna e possivelmente os laços familiares são
derivações da relação mãe-filho.

I Centro Golfinho Rotador. Caixa Postal 49. CEP 53990-000.F.Noronha-PE.
2 Bolsista CAPES-Mestrado em Psicobiologia/UFRN. E-mail: flavio@cb.ufrn.br
3 Departamento de Fisiologia-UFRN.
4 Departamento de Oceanografia-UFPE.
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ANÁLISE COMPORlAMENl AL DO INGRESSO E SAÍDA DE GOLFINHOS
ROlADORES STENELLALONGIROSTRIS (GRAY, 1828) NA BAÍA DOS

GOLFINHOS - FERNANDO DE NORONHA-PE

Flávio Lima 1,2, José Martins da Silva Júnior 2, Maria Emília Yamamoto 3, José Arlindo
Pereira 4

I!pesar dos poucos estudos sobre os golfinhos rotadores. supõe-se Que estes apresentam padrões
í\comportamentais no ingresso e saída das áreas de concentração diurnas. Este trabalho tem por
objetivo investigar os padrões comportamentais durante o ingresso e a saída da Baía dos Golfinhos
(Fernando de Noronha). Foram realizadas observações diretas do Mirante e mergulhos livres. durante
277 dias entre maio de 1994 e maio de 1995, das 05:30 às 18:30 h. em intervalos de 30min. O
número médio de golfinhos Que entraram na Baía a cada dia foi 257.43 (DP = 169.57). Em
149 dias registrou-se a chegada do primeiro grupo. O horário de entrada dos primeiros golfinhos na
Baía oscilou entre 05 :40h e 10:30h. sendo Que em 14 dias (9.40%) ocorreu antes das 06:00h; em
127 dias (85.23%) entraram no intervalo das 06:00h às 06:59h e em 6 dias (4.03%) entre às 07:00h e
07:59h. Apenas em I dia (0.67%). os primeiros golfinhos entraram na Baía entre 08:00h e I0:29h e I
dia (0.67 %) entre I0:30h e I I :OOh. A direção de chegada predominante ou seja. àouela em Que mais
de 50% dos grupos ingressam na baía. foi de I 1.41 % ao Norte; 72.48% ao Leste e 16.11 % ao Oeste.
Em 20.81 % dos dias. verificou-se a ocorrência de um grupo de 10.19 indivíduos adultos. em média (N
= 31; DP = 2.47). Que adentrava primeiro. percorria mais de 50% da área total da Baía e deslocava-
se até próximo aos seus limites. Neste instante. outros grupos foram observados em distâncias de até 2
Km Q!1e em seguida também ingressavam na Baía. Em I 14 dias (76.5 1% ) verificou-se Q!1e ao se
aproximarem de uma das entradas. os grupos adouiriam uma formação e1íptica alongada e ao chegarem
na enseada. perfilavam-se e entravam lentamente. Durante a entrada dos grupos na Baía dos Golfinhos.
os indivíduos nadavam sincronizadamente com mais um. dois ou três outros animais. Neste
sincronismo. a direção e a velocidade do deslocamento eram constantes. Somente em 8 ocasiões
(5.40%). observou-se Q!1eos primeiros animais a entrarem. eram pares de mãe e filhote. Em 155 dias
de observação. o horário de saída do último grupo, oscilou entre 06:09h e 17:50h. sendo oue 16,77%
ocorreu antes das 12:00h e 83.23% após às 12:00h. A direção predominante de saída ao Norte foi de
1,93%. ao Leste 93.55% e ao Oeste 4.52%.0 comportamento manifestado durante a saída consiste em
deslocamentos contínuos de saída e reentrada na baía. ao Qual denominamos de "zig-zag de saída".
ouando diminui o número de golfinhos Que voltavam. O número de golfinhos Que entraram na Baía por
dia apresentou significativa relação diretamente proporcional ao horário de saída do último grupo de
rotadores da enseada (Correlação; N = 128. R = 0.427; P = 0.000 I). Aparentemente a direção de
entrada e saída está associada à localização do alimento.

I Bolsista CAPES-Mestrado em Psicobiologia/UFRN. e-mail: tlavio@cb.ufrn.br.
2 Centro Golfinho Rotador. Caixa Postal 49. CEP 53990-000.F.Noronha-PE.
3 Departamento de Fisiologia-UFRN.
4 Departamento de Oceanografia-UFPE.
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COMPORTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE GOLFINHOS ROTADORES
STENELLA LONGIROSTRIS (GRAY, 1828) NA BAíA DOS GOLFINHOS.

FERNANDO DE NORONHA-PE

Flávio Lima 1.2, José Martins da Silva Júnior 2, Maria Emília Yamamoto 3, José Arlindo
Pereira 4

A análise dos padrões e da freouência das atividades aéreas executadas pelos golfinhos rotadores em
Fernando de Noronha possibilitou estabelecer uma correlação destas com o comportamento e com

o grau de atividade destes animais. Este trabalho tem por objetivo descrever o comportamento de
organização Q!1e ocorre entre os golfinhos rotadores após o ingresso na Baía dos Golfinhos. e mais,
analisar a relação entre esta organização e os níveis de atividades aéreas. Entre maio de 1995 e maio de
1996, foram realizadas observações do Mirante da Baía dos Golfinhos a partir do horário Que antecede
a chegada (05:30h) até a saída de todos os animais (18:30 h). Para melhor analisar este
comportamento. selecionamos 19 dias considerados como padrão. em Que entraram entre 200 e
300 animais e o horário médio de chegada esteve entre 05:40h e 06:35h .. O grau de atividade foi
medido ao longo do dia para cada intervalo de trinta minutos por ouatro indicadores: soma das
atividades aéreas. soma das atividades aéreas dividida pelo número de golfinhos presentes na Baía.
índice de atividade aérea e índice de atividade aérea dividido pelo número de golfinhos presentes na
Baía. O índice de atividade aérea foi calculado multiplicando o número de cada um dos padrões de
atividade aérea definidos por Norris e Dohl (1980) pelo seu respectivo "peso". Os pesos de cada
padrão são diretamente proporcionais ao esforço físico necessário para executá-Ios: batidas de cauda ou
de cabeça (I). motor de popa (2). caída (3). salto (4). rotação (5). inversão (6) e pirueta (7). Verificou-
se dois períodos distintos em Que os valores de todos os Quatro indicadores do grau de atividade
apresentaram-se acima da média do dia: (06:30h às 10:29h e 13:00h às 13:29h) aos ouais
denominamos de "organização". Os golfinhos entram na Baía em grupos de tamanhos variados.
compostos por machos. fêmeas e filhotes. com horários e direções de chegada diferentes. Nestes
períodos o número médio de animais realizando atividades aéreas foi de 24.64 (DP= 5.03) e o
percentual de golfinhos realizando atividades aéreas em relação ao total foi de 10. 39% (DP= 1.35%).
Entre os padrões executados 29.57% foram verticais em relação ao plano da água e 74.43 % foram
horizontais. Deste total. 3 I. 48% foram caídas e 2 I. 13% foram rotações. Assim como em outros
estudos. consideramos provável Que as atividades aéreas dos golfinhos rotadores sejam responsáveis
por sinais acústicos de comunicação. uma vez Q!1e cada padrão produz um ruído e turbulência
característicos. Constatamos Que durante os períodos de organização. os animais começam a se
distribuir. formando basicamente três tipos de subgrupos comportamentais: machos e fêmeas adultos
para cópula; mães com filhotes e adultos para descanso e vigilância. A continuidade dos estudos
permitirá compreender a organização social desta espécie. principalmente no Q!1e diz respeito à
estrutura e às diferenças de tamanhos dos grupos no desempenho de seus comportamento.

I Bolsista CAPES-Mestrado em Psicobiologia/UFRN. e-rnaíl: flavio@cb.ufrn.br
2 Centro Golfinho Rotador. Caixa Postal 49. CEP 53990-000.F.Noronha-PE.
3 Departamento de Fisiologia-UFRN.
4 Departamento de Oceanografia-UFPE.
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO BOTO DA AMAZÔNIA (lNIA
GEOFFRENSIS) NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

MAMIRAUÁ, AMAZONAS

Yara da Rocha Camargo 1 e Vera Ferreira da Silva 2

O sucesso de um indivíduo na sua sobrevivência e na reprodução depende de seu comportamento e
adaptações. As adaptações de um indivíduo através de mecanismos adaptativos como na procura e

obtenção de alimento são primordiais para a sua sobrevivência. Na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá (RDSM), a área de estudo compreende um percurso de 44 Km de extensão. Esta
é formada pelo Lago Mamirauá, seu cano e paraná. O estudo foi desenvolvido durante os períodos da
enchente e cheia (janeiro a maio de 97), correspondendo a um total de 74 dias e a 80 horas de
observações dos animais. O comportamento alimentar dos botos caracteriza-se por uma alta atividade
na superfície, com boiadas rápidas e mergulhos profundos. Para as observações do comportamento
foram adota dos dois métodos: amostragem focal e por rastreamento. Os registros do comportamento
foram feitos por amostragem instantânea no final de cada intervalo amostral de cinco minutos, por um
período diário de 2h e 30min. Para a amostragem focal foram utilizados nove botos adultos (cinco
machos e Quatro fêmeas) com radiotransmissores VHF. No período da enchente, o comportamento
alimentar foi mais freouente no Lago Mamirauá, principalmente, próximo às desembocaduras de outros
lagos conectados a ele. Na cheia, esse comportamento predominou na confluência da boca do paraná
do Mamirauá com o rio lapurá e em áreas de praias na costa do rio. A mudança de área do
comportamento alimentar durante a enchente e cheia está relacionada com a movimentaç_ o de peixes.
Na enchente, predomina o movimento de entrada dos peixes nos lagos e na cheia, a maioria das
espécies sai dos lagos e migra ou para a floresta inundada ou para o canal principal do rio. Esse
comportamento mostra Que os botos estão inteiramente adaptados às mudanças ambientais da área
onde vivem.

I Aluna da Pós-graduação da BADPI do Instituto Nacional de Pesouisas da Amazônia (INPA).
2 Laboratório de Mamíferos AQuáticos, INPA, Manaus.
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Frineia Rezende da Silva *, Nivaldo Nordi**

REPERTÓRIO VOCAL DO LEONTOPITHECUS ROSALlA (MICO-LEÃO-DOURADO)
EM CATIVEIRO, NA PRESENÇA EAUSÊNCIA DE VISITANTES

Entre primatas é encontrada grande diversidade de comportamentos sociais. Dentre as várias
categorias comportamentais, são observadas com freoüêncía, catação (grooming) e vocalizações. O

repertório vocal tem importância funcional em todas as espécies, e em algumas delas, é bastante
variado. Nesta pesouísa. foi dada ênfase ao estudo do repertório vocal do Lcontopithccus rosa/ia (rníco-
leão-dourado) em cativeiro. Foram determinadas a freouêncía e a duração das diferentes vocalizações,
inseridas nos comportamentos olhar, andar, locomover, brincar, agredir, morder e comer. O estudo foi
realizado no Paroue Ecológico "Antônio T. Vlanna", de São Carlos (P.E.S.C.), Que possui três
indivíduos desta espécie em um de seus recintos. O método utilizado foi o "animal focal", com tempo
de amostragem estabelecido em 15 minutos. A fêmea vocalizou aproximadamente o mesmo tempo,
tanto na ausência, Quanto na presença de visitantes. O macho e o filhote, vocalizaram mais tempo nesta
última situação. Com respeito à freoüêncla de vocalizações, a fêmea manteve-a inalterada nas duas
situações ambientais, ao passo Q!Je, o macho vocalizou mais freoüentemente ouando não havia
visitantes. Os animais apresentaram tanto a freoüência Quanto o tempo de vocalização, maiores Quando
inseridos nas categorias olhar e loco mover. Os resultados do estudo podem ser utilizados como
exemplo para esclarecer os visitantes sobre as importâncias do comportamento de vocalização entre os
animais.

* aluna da graduação em Ciências Biológicas da UFSCar. E-mail: gI233IS@polvo.ufscar.br.
** professor do departamento de Hidrobiologia da UFSCar. E-mail: nivaldo@power.ufscar.br.
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DISTRIBUiÇÃO DIÁRIA DAS INTERAÇÕES SOCIAIS DA FÊMEA
REPRODUTORA DO SAGÜI (CALLlTHRIX]ACCHUS) EM UM GRUPO FAMILIAR
MANTIDO EM CATIVEIRO, DURANTE A GRAVIDEZ EAPÓS O PARTO

Carolina Virginia Macêdo de Azevedo 1,3, Christina da Silva Camillo 2, Lúcio Flávio de
Sousa Moreira 3, Nelson Marques 4,5

NOs primatas, o comportamento de catação desempenha importantes funções sociais. Nosso
laboratório tem demonstrado Que no sagüi. este comportamento varia ao longo do dia,

apresentando ritmicidade circadiana em animais mantidos sob diferentes condições sociais. Na fêmea
desta espécie, a catação apresenta modificações no decorrer do seu ciclo reprodutivo. O objetivo deste
trabalho é descrever o padrão diário da distribuição do comportamento de catação da fêmea
reprodutora dentro de um grupo familiar de sagüis em cativeiro, durante a gravidez e após o parto. Foi
observado um grupo familiar de sagüis (Ca//ithrix jacchuSj composto pelo par reprodutor e um casal de
filhotes subadultos, mantidos em cativeiro no Núcleo de Primatologia da UFRN, sob condições
ambientais naturais. Os animais foram observados 2 dias por semana do 20 ao 50 mês de gravidez e
por 2 meses após o parto, ao longo de toda a sua fase de atividade diária. Durante as observações
foram registradas as durações dos episódios de autocatação da fêmea reprodutora e dos episódios de
catação social realizados e recebidos por ela, além da identidade dos animais envolvidos nestes
episódios. As durações destes episódios foram totalizadas a cada hora e submetidas a uma análise de
variância de medidas repetidas (p<0.05). As durações dos comportamentos observados variaram de
acordo com a hora do dia, durante a gravidez e após o parto. Com relação à autocatação, não foram
verificadas diferenças entre a gravidez e após o parto. De modo semelhante, não ocorreu variação na
duração da catação feita pela fêmea reprodutora no macho reprodutor. No entanto, houve uma redução
na catação feita pela fêmea nos filhotes adultos (subadultos no início do estudo), após o parto. No caso
da filha adulta, esta redução foi evidenciada apenas durante a manhã. Após o parto, houve uma redução
na catação recebida pela fêmea reprodutora do macho reprodutor e do filho adulto, enouanto Que a
filha adulta manteve os mesmos níveis de catação direcionados à fêmea durante a gravidez. Com relação
ao macho adulto a redução é peouena e ocorre ao longo de todo o dia, enouanto Que para o filho
adulto esta redução é mais acentuada e significante apenas às 7:00h, 9:00h, 10:00h, 12:00h e
13:00h. A partir destes resultados verifica-se Que, no grupo estudado, o comportamento de catação da
fêmea reprodutora varia ao longo do seu ciclo de atividade diária durante a gravidez e após o parto.
Além disso, a catação realizada e recebida pela fêmea sofre uma redução após o parto, Que depende da
hora do dia e da condição social do animal envolvido na interação.

1 Pós-graduação em Psicologia/NEC/USP.
2 Pós-graduação em Psicobiologia/UFRN.
3 Lab. de Cronobíologla/Dep. de Fisiologia/UFRN.
4 GMDRB, Dep. de Fisiologia, ICB e Dep. Clínica, FM/USP.
5 Apoio: FlNEP, CAPES e ANAP.
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Michelline Coutinho de Resende, Laura Tillmann, Vanner Boere e Carlos Tomaz 1

ORÇAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES EM UM GRUPO SEMI-SELVAGEM
DE SAGUIS DO CERRADO CALLlTHRIX PENIClLLATA *

A atividade de primatas no ambiente natural está condicionada à disponibilidade de recursos e às
necessidades individuais. A variabilidade espaço-temporal destes recursos influencia a ecologia,
modificando a estrutura social e sobretudo o comportamento dos sujeitos. Em prírnatas,

possuidores de capacidade de aprendizagem e memória elevadas, as estratégias de uso dos recursos
podem ser sofisticadas, resultando em ampla plasticidade comportamental. Neste estudo relata-se como
um grupo semi-selvagem de saguis do cerrado aloca suas atividades diárias, em condição habituada e
arraçoada, nas cercanias do Centro de Primatologia da Universidade de Brasília. O grupo era formado
por dois machos adultos, uma fêmea adulta e um macho juvenil. Os dois machos adultos foram
observados pelo método de varredura, em instantâneos de 3 s, totalizando 60 horas de observação
cada. O comportamento do grupo foi baseado nestas observações. As categorias observadas,
mutuamente exclusivas, foram: parado, locomoção, forragear e escarificar. Comportamentos sociais
foram registrados simultaneamente às categorias anteriores, assim como dados ecológicos e do uso do
espaço. Os resultados obtidos indicam maior proporção para a categoria parado (52% das
observações). Locomoção e forragear foram similares (14% e 16%, respectivamente). Ao longo do dia
gradualmente o grupo reduz o comportamento parado e aumenta a atividade. Forrageio e a
movimentação distribuem-se antagonicamente ao longo do período. Ao final do dia, a atividade diminui,
em contra posição ao aumento da escariflcação. A pequena área de uso (0,18 ha) e a pouca mobilidade
deste grupo, Quando comparado a outros estudos com Ca//ithrix, contradiz informações da literatura.
Pode se explicar esta diferença pela estratégia de exploração ótima de recursos concentrados e
relativamente constantes. Os comportamentos sociais, significativamente mais afiliativos do oue
agonísticos, indicam Que o grupo possui estabilidade social. Apesar da presença de outros primatas em
torno, a abundância de recursos pode estar influenciando as atividades do grupo, tornando-o mais
tolerante à presença de competidores ou potenciais predadores. Os dados sugerem Que o nicho
ecológico permaneceu o mesmo mas a alocação de atividades variou consideravelmente em relação a
outros estudos na literatura. A atividade humana pode ser o fator principal causador destas alterações.

I Centro de Primatologia da Universidade de Brasília, CFS/IB - UnB.
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Sandra Steinrnetz I e Faiçal Sirnon 2

OBSERVAÇÕES QUANTITATIVAS SOBREO HÁBITO ALIMENTAR DE
CALLlTHRIX PENIClLLATA (E. GEOFFROYI 1812) E CALLlTHRIX]ACCHUS (LlNNAEUS

1758) (Primates,Callitrichidae)NO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

Na natureza os saguís são frugívoro-insetívoros e desempenham um papel ecológico. ao deixarem
cair a comida no chão. tanto na dispersão de sementes. ouanto tornando disponível comida para

outros animais do seu habitate. Porém em cativeiro isto ocasiona um desperdício índesejado. Na
tentativa de minimizar este desperdício. procurou-se achar um tamanho mais adequado para os
alimentos serem oferecidos aos saguís. Um mingau de amido de milho duro. cortado em cubos de
diferentes tamanhos. foi oferecido aos saguís. para se encontrar uma relação entre o tamanho do
pedaço. preensão por parte destes animais e desperdício. Foram utilizados 3 casais de cada espécie C.
jscchus e C. pentcillsts, alojados separadamente. Os dados obtidos indicam Que o desperdício diminui
ouando o mingau é oferecido em cubos peouenos (por volta de 1/8 em'), enquanto o consumo se
mantém constante (teste de varíança ANOVA e Bartlett). Pedaços menores são diretamente apanhados
com a boca. enouanto maiores são apanhados com as mãos. ocasionando desperdício. Os dados foram
obtidos separadamente para cada espécie. mas não se observou diferenças significativas (teste t para
amostras independentes).Paralelamente foi feita avaliação Quantitativa sobre consumo. preferências e
desperdício da alimentação rotineira. Esta é constituída de mamão. maçã. banana. laranja. batata-doce
cozida. ovo e carne cozidos e todos itens oferecidos em abundância suficiente para ter sobras.
Verificou-se Que cada saguí consome no total cerca de 25g por dia. O item de maior preferência é a
batata-doce (30% do total consumido). seguida pela maça (20%) e mamão (17%). A carne de boi (7%) e
os ovos (5%) são os itens menos consumidos. Os saguís desperdiçam. ou seja. largam fora do pote.
5.2% do total de comida oferecido. Os itens mais largados são a maçã (3 I% do total largado) e a
batata-doce (28%). talvez por serem mais consumidos e. conseouenternente. mais manipulados. e
também por serem oferecidos com a casca. parte Q!.Ieé rejeitada. A carne Que é pouco consumída.
também ocasiona grande desperdício (14%). talvez por ser dura e cortada em pedaços muito grandes.
Com a intenção de observar diferenças temporais na atividade alimentar dos saguís. calculamos o
consumo da comida rotineira em várias durações de permanência desta alimentação à disposição dos
mesmos. A alimentação foi distribuída aos saguís e. após 30 minutos. retirada. pesando-se o restante
no pote e o largado fora dele. para se obter o peso consumido. Os recipientes foram redistribuídos e o
mesmo procedimento foi repetido. deixando-se. no mesmo dia. os potes de comida mais 1:00. 2:00.
3:00 e 4:00 horas. obtendo-se o consumo neste período de tempo. Nos primeiros 30 minutos o
consumo é maior. sendo constante a taxa subseouente de ingestão. O resultado indica Q!.Iesaguís
alimentam-se continuamente. como na natureza. no Que chegam a ocupar de 50-60% do dia. Talvez.
em cativeiro. o ideal seja deixar a comida à disposição durante longos períodos. Deve-se. contudo.
renovar os alimentos mais perecíveis. mantendo-se. assim. um padrão de higiene.

I Estagiária da Divisão de Ciências Biológicas. Fundação Paroue Zoológico de São Paulo.
2 Chefe da Divisão de Ciências Biológicas. Fundação Paroue Zoológico de São Paulo.
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ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DE JOVENS DE MACACO-PREGO (CEBUS
APELlA) EM CATIVEIRO

Antonio Luis Serbena 1 & Emygdio Leite De Araújo Monteiro Filho 2

As descrições de comportamentos para primatas na literatura concentram-se principalmente nos
relacionamentos entre adultos. ignorando por vezes o papel dos jovens e infantes. Visando obter

mais informações sobre as atitudes realizadas por jovens de Cehus apella. o presente estudo foi
desenvolvido no Zoológico de Curitiba, situado no Setor Zoológico da Área de Proteção Ambiental
(APA) do Rio Iguaçu. ao longo de 5 meses. Ao todo foram 90 horas de observação naturalísticas.
adotando um misto dos métodos de animal focal e amostragens seuenciais. Os comportamentos
observados foram divididos em 4 categorias principais: alimentação. brincadeiras. contato e alerta. Para
a categoria alimentação foram detectados sete estratégias onde chamou a atenção o uso de ferramentas
Que é aprendida após a observação dos adultos. Quantos às atividades das brincadeiras . são muito
variáveia (9padrões) e parecem estar relacionados ao aumento habilidade motora e do vínculo social.
Na categoria contatos. com cinco padrões decsritos. foi freouente a cópula entre jovem e adulto. o Que
pode. assim como ocorre para outros animais. ser um aprendizado para os jovens e também usados
para acalmar relações agonísticas. Na categoria alerta. com um padrão somente. o comportamento
executado objetivava principalmente chamar a atenção do resto do grupo para diferentes eventos
intraespecíficos. Através deste estudo concluiu-se Que os comportamentos de jovens de Cehus apella
são extremamente variados e diferem claramente dos descritos para adultos. consistindo numa faixa
etária interessante para futuras pesquisas e até agora pouco abordada

1 Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná tentando pós-graduação em
Conservação da Natureza pela UFPR.
2 Professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná.
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Briseida Dôgo de Resende I & Eduardo B. Ottoni 2

MANIPULAÇÃO EABERTURA DE UMA CAIXA-PROBLEMA POR
MACACOS-PREGO (CEBUS APELLA)

Entre os primatas. tanto chimpanzés. gorilas e orangotangos (divisão Hominoidea). Quanto os
macacos-prego (divisão Platyrrhlnl) possuem grande capacidade de manipulação. sendo observado.

ao menos entre chimpanzés e macacos-prego. o uso não estereotipado de ferramentas em condições
naturais. Porém é grande a distância filogenética oue separa estas duas divisões. Então. o uso de
ferramentas deve ter surgido duas vezes na história evolutiva primata. Atualmente existem várias frentes
de pesouisa sobre o tema. incluindo pesouisas em cativeiro. semi-cativeiro e observações naturalísticas.
Um aspecto importante destes estudos é a maneira pela Qual o comportamento é aprendido.

Este trabalho é a primeira fase de um projeto oue tem como objetivo analisar o processo de
aprendizagem individual e transmissão de informações em um grupo de macacos-prego (três machos e
uma fêmea) do Zoológico Quinzinho de Barros. em Sorocaba. Nesta fase. um indivíduo. oue servirá de
modelo na fase posterior. foi treinado a solucionar uma tarefa Que consiste na abertura de trincos de
uma caixa-problema para ter acesso a uma recompensa. Antes da escolha do modelo. foi realizado um
estudo sobre a estrutura hierároulca do grupo através da construção de uma árvore de dominância e de
uma árvore geradora mínima com as distâncias inter-individuais. As análises das árvores revelaram a
existência de uma hierarouia linear no grupo. O modelo escolhido foi o macho beta. Este indivíduo foi
considerado o mais indicado poroue poderá ser pareado com um indivíduo dominante. com um
indivíduo subordinado e com um indivíduo de outro sexo.

O sujeito experimental era isolado num recinto com uma caixa de acrílico fechada. A tarefa
consistiu de três etapas: abrir um trinco. abrir dois trincos e abrir três trincos. Os parâmetros
observados foram o sucesso obtido na tarefa. o tempo gasto para abrir a caixa e a relação entre o
tempo oue o animal interagiu com a caixa e o tempo Que interagiu com os trincos. A etapa seguinte era
iniciada Quando a curva de aprendizagem (tempo de abertura da caixa x sessão) atingia uma assíntota. A
análise dos resultados mostra Que. no decorrer de cada etapa o tempo de ínteração com os trincos
tende a se aproximar do tempo total de interação com a caixa. ou seja. o animal tende a concentrar sua
manipulação nos trincos. reduzindo-se a exploração generalizada e as atividades deslocadas.

I Bolsista da CAPES
2 Departamento de Psicologia Experimental - USP.
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DISTÂNCIAS SOCIAIS E INTERAÇÕES NO BUGIO
(ALOUAITA FUSCACLAMITANS)

Dilmar A. G. de Oliveira e César Ades 1,2,3

Estudos sobre a vida social em espécies de A/ouatta indicam uma expressão discreta da socialidade,
com baixa freouência de interações ostensivas. Para inferir a estrutura social de A/ouatta fusca

c/amitans, foi empreendida uma análise das distâncias sociais entre categorias de sexo e idade, a partir

de amostragem por varredura de diversos grupos observados no Paroue Estadual da Cantareira (São
Paulo, SP). Para tanto identificou-se para cada indivíduo amostrado a) o indivíduo mais próximo e b) a

distância entre ambos: contato, até I m. I a 2 m, 2 a 3 m e isolado (> 3 rn). Também foram
observados episódios de catação e brincadeira. Infantes apresentaram as menores distâncias de outros

membros do grupo, possuindo forte associação com as fêmeas adultas. Os juvenis também tiveram
maior associação com as fêmeas adultas, e estas constituíram a categoria Que mais homogeneamente se
associou às demais. Juvenis e fêmeas adultas ocuparam posições intermediárias Quanto às distâncias. Os

machos adultos foram os membros Que mantiveram maior distância dos demais, tendo maior associação
com as fêmeas adultas. Nas relações de catação, as fêmeas e juvenis foram os únicos catadores, mas só

estas parecem tê-Ia feito acima do esperado, enouanto oue os machos adultos surgiram como os

principais alvos de catação por outros membros do grupo. Brincadeiras foram pouco freouentes.
envolvendo basicamente juvenis e infantes. Concluímos Que: a) os imaturos têm nas fêmeas o núcleo de
suas interações; b) embora mais isolados, os machos claramente exercem uma dominância; c) as fêmeas
adultas compõem o núcleo das relações sociais na espécie; d) meios indiretos ou sutis constituem uma
alternativa válida de estudo da soclalldade em Alouatta.

Á

t I Depto. de Psicologia Experimental, Instituto de Psicologia - USP.
2 Suporte financeiro: CAPES, FAPESP, FINEP.

3 Trabalho já apresentado no VIII Congresso Brasileiro de Primatologia.
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RELAÇÕES ENTRE DIETA, ESTRATÉGIAS DE FORRAGEAMENTO E USO DO
ESPAÇO POR ALOUAITA FUSCA CLAMITANS (PRIMATES: CEBIDAE) NA

DEPRESSÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL

Vanessa Barbisan Fortes 1, Luís Flamarion Barbosa de Oliveira 2

Um importante tema a ser tratado dentro da ecologia alimentar de primatas é o das interrelações
entre o comportamento do animal, a composição da dieta, o uso do espaço e os diversos fatores

ambientais. O presente trabalho foi desenvolvido no Campo de Instrução de Santa Maria (CISM) situado
entre 29°43'-29°44' S e 53°42'-53°44' W, no município de Santa Maria - RS. O grupo de bugios
observados variou entre 5 e 7 indivíduos durante o período de observação. Os dados foram coletados
durante 68 dias completos de observações de campo (12 meses), através da técnica de "scan
sampling", com duração de 5 minutos para os períodos amostrais e 10 minutos de intervalo entre as
amostragens. Para fins de análise, as atividades dos animais foram classificadas de acordo com as
seguintes categorias: alimentação, movimentação, repouso, outras atividades. Em todas as ocasiões em
Que os animais foram avistados em alimentação, registrou-se a espécie vegetal utilizada e o item
alimentar consumido. As árvores utilizadas para alimentação, locomoção e dormitório foram marcadase
posteriormente os percursos diários foram medidos com auxílio de trena e bússola. Com relação ao
padrão de atividades, obteve-se uma média mensal de 56, 71% (O' =6,35) de tempo dedicado ao
repouso, 20,02% (O' =2,88) dedicado à alimentação e 16,81% (O' =3,15) dedicado à movimentação.
A maior proporção de registros instantâneos correspondentes à alimentação foi durante o período de
inverno ( meses de junho, julho e agosto), com o ápice no mês de agosto (23,67%), e a menor foi
durante o verão (meses de dezembro, janeiro e fevereiro), com o mínimo no mês de janeiro (14,07%).
Durante todo o período de estudo foram utilizadas como fonte alimentar 80 espécies vegetais. O maior
número de espécies utilizadas foi durante a primavera (43 espécies), correspondendo também a este
período a maior diversidade de espécies (Shannon-Wiener = 3,05). A segunda maior diversidade
corresponde ao verão (Shannon-Wiener = 2,80), Quando fizeram parte da dieta 36 diferentes espécies
vegetais. lá no outono, o número de espécies constituintes da dieta caiu para 29, o mais baixo
registrado para o período de estudo, e a diversidade também foi a mais baixa ( Shannon-Wiener =
2,50). O número de espécies utilizadas durante o inverno foi o segundo mais alto, 38 espécies, porém
a diversidade foi mais baixa do Queno verão (Shannon-Wiener = 2,77). A extensão do percurso diário
variou entre 532m no mês de junho e 10035m no mês de dezembro. Obteve-se uma fraca correlação
negativa (r= -O. 10) entre o percurso diário (média mensal) e a diversidade da dieta. A correlação entre
a diversidade da dieta e a proporção de tempo dedicado à alimentação a cada mês foi r= 0,27. As
correlações mais significativas foram entre a extensào do percurso diário e as atividades de alimentação
(r= -0.57) e movimentação (r= 0.80).

I Mestranda CPGECOLOGIA/ UFRGS- CNPQ
2 Orientador -oepto de vertebrados Setor de Mastozoologia, MuseuNacional / UFRj.
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COMPORTAMENTO SOCIAL DE BABUíNOS PAPIOPAPIO (PRIMATES,
CERCOPITHECIDAE) NO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE PIRACICABA-SP

Ida Maria Kukurin, Vânia Rossetto Marcelino, Fabíola Granato Chung, Gislaine de
Lima Brito, Neide Yoko Watanabe 1

O babuíno (Papío pspio) é natural da Nova Gulné, Senegal e Gâmbia. habitando savanas, matas
abertas e montanhas rochosas. Formam bandos de até 90 indivíduos ocupando uma área de cerca

de 40 krn-. Este estudo baseou-se numa família de babuínos do Zoológico Municipal de Piracicaba
(SP). composto por um casal e um filhote fêmea numa jaula de 28 m2 e 2 m de altura. cujo objetivo foi
observar o comportamento familiar dando ênfase a hleraroula. agressão e comportamento lúdico do
filhote. bem como sua dependência em relação aos pais.

A metodologia empregada foi a observação direta no período de 05/04/95 a 24/05/95.
totalizando 20 horas. e relatos de funcionários do zoológico.

Foi elaborado um etograma. sendo as atividades mais freoüentes: o descanso para o macho. o
instinto maternal para a fêmea e sua aproximação em relação ao macho e para o filhote a atividade
lúdica.

Os comportamentos observados foram divididos em categorias: descanso. agressão.
vocalízação. submissão. movimento. lúdico. aproximação/comunicação. curiosidade. alimentação e
instinto maternal e proteção.

A atividade predominante foi a de movimento. tanto para o macho (57%). ouanto para a fêmea
(41 %) e filhote (31%). O descanso foi o segundo comportamento apresentado pelo macho (20%).
seguido da alimentação (10%). para a fêmea foi a vocallzação (12%) e descanso (10%) e para o filhote
as atividades lúdicas (25%) e alimentação (10%). As outras atividades variaram de 8 a 1%. sendo o
comportamento lúdico ausente no macho.

Conclui-se oue mesmo em cativeiro os comportamentos. Que costumam ocorrer em ambientes
naturais. não deixaram de existir. como as atividades lúdicas. curiosidade. submissão e aprendizagem do
filhote em relação aos seus pais.

Foi verificado a posição dominante do macho. através da intensidade de comportamento
agressivo e pela submissão da fêmea e do filhote. A movimentação do macho e da fêmea foi analisada
como resultado do stress provocado pelo confinamento em cativeiro. sendo. portanto. o cativeiro um
local lnadeouado para a sobrevivência desta espécie.

I Graduação. Ecologia. Ilnesp-Rlo Claro.
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BEHAVIOURAL FLEXIBILlTY AND SELECTION OF TOOLS IN CAPUCHIN
MONKEY (CEBUS APELIA)

Euphly Jalles-Filho 1, Rogério Grasseto 2, Rodolfo A. Salm 3

The capacíty to use tools is considered to be one of the major achievements of our species both at the
ontogenetic and phylogenetic levels. This recognition has made the study of tool-using behaviours in

apes and monkeys a compelling activity. However. research on the use of tools in nonhuman primates has
given great emphases to the description of performance over analysls of the underlying cognitive processes.
As performance cannot be eouated to comprehension. a more productive approach to the study of toa I use
should take into account its cognitive aspects as well. In recent years. tool use behaviour in capuchin
monkeys has been studied in many ouarters by an impressive number of scientists. Ali these studies have
shown that this New World primate genus has remarkable propensities for using a variety of tools in many
different tasks. Capuchins spontaneously use stones to crack open nuts; sticks to díp, rake, push. and extract;
paper towels to soak up liQ!.lids. If only the variety of tools and the multiple contexts in which tools are used
are considered. capuchins closely resemble chimpanzees and other ape species in their tool-using behaviour.
But, if we aspire to a deeper appreciation of the basic processes involved in the use of tools in nonhuman
primates. this general levei of description should not be considered as an end point. The analysís of
performance can tell very Iittle about íntellígence, and is ouíte inappropriate for comparisons of cognitive
capabilities among different primate species.lndeed. lf intelligence is taken into account the alleged similarity
between capuchins and the great apes. partícularly chimpanzees. is shown to be a much more elusive matter.
full of subtleties and traps. The díversíty of contexts in which chimpanzees use tools. and the flexíbílíty of
their behaviour in selecting appropriate materiais and modifying tools provide convincing evidence that these
apes understand what they are doing when they use tools. It seems c1ear that chimpanzees mentally represent
the elements of the problem, and understand the causal relantionship between the function of the tool, the
necessal)' action to be performed, and the desired outcome. 50. to make meaningful comparisons between
chimpanzees' and capuchins' cognition. in a context of toa I use. we need go beyond mere performance. This
work is part of an ongoing project aiming to assess the cognitive processes involved in tool-using behaviour
in capuchin monkeys. and to contribute to a comparative approach of primate intelligence.The experiment
being reported here had the objectlve to assess the ability of a capuchín monkey to select tools in a task of
cracking open nuts. The subject was an adult monkey Iiving in captivity. and an experienced toa I user. In each
trial. a nut was presented to the monkey and three stones of identical shape, but different weights to be used
as tools. were placed in the ground. and the monkey was free to choose among the stones. The number of
strikes and the time it took to complete the task with each stone were known from previous pounding
sessions with the subject using the same stones. one at a time. The whole movement displayed by the
monkey when using the toa I was recorded with a VH5 camcorder permitting. through the analysís of its
cinematic. an assessment of the metabolic energy expended during the task for each stone.The results of the
experiment suggest that the monkey selected the stones based in gross morphological considerations. but not
in a fine-grained analysís of energy and time expenditure. In addition. the monkey showed vel)' Iittle flexibilíty
in the components of the movement employed in the performance. These results are very prellrninary, but are
still suggestive of crucial differences between chimpanzees and capuchins. It seems that capuchins are limited
in their capacity to select appropriate tools. and they may be much less flexíble than thought. having difficulty
to adjust behaviour as to better fit the reouírernents of a task.

I Departamento de Fisiologia. Instituto de Biociências. USP.
2 Departamento de Biologia. Instituto de Biociências. USP.
3 Environmental Studies. University of EastAnglia.

418



TOOl USE AND MENTAL REPRESENTATION IN CAPUCHIN MONKEYS
(CEBUS APELLA)

Euphly Jalles-Filho 1, Rodolfo A. Salm 2, Rogério Grasseto 3

Systematic research aimed at testing the capacities of capuchin monkeys in tool-use tasks has
progressive!y grown. These studies show that capuchins perform a varlety of tasks whose solution

reoulres Quite different behaviours and tools. In addition, these experiments show that capuchins can
use the same tool in a varíety of contexts: for example, they use a stick to rake, to push, or to dip.
depending on the reoulrernents of the task .. The prehension abilities of capuchins include good manual
dexterity and a precision grip and tool use is supported by a broad behavioural repertoire. curioslty, and
a long-Iasting interest in objects. For many investigators ali these impressive capabilities provided
evidence that tool-using behaviour in capuchins reflect advanced cognitive abilities and that, despíte the
large phylogenetic separatlon, it show extended overlap with apes. In contrasto some scientists maintain
that data collected in experiments conducted under more rigorous protocols show a distinct pícture.
highlighting striking differences between apes and capuchins. Several reports show that chimpanzees are
able to represent in advance what they need to solve a tool task. Furtherrnore, there is recent strong
evidence that chimpanzees are aware of the characteristics that a tool must have to be effective. But, for
these last scientists. capuchin monkeys are unable to abstract at a representational levei the
characteristics of the tool reouired by the task they face. Capuchins tend to use a trial-and-error
approach to solve a tool task. and continue a trial-and-error approach after solution and even after an
extended successful experience with the task. Given this conflictive situation, further data are clear!y
necessary for clarifying to what extent capuchins have an understanding of their tool use. The aim of
this experiment was to assess the representational capabilities of capuchins in a tool task.. The
experimental subjects in this study were eighteen monkeys (Cebus ape//a) living in captívlty. A box of
transparent plexíglass containing food was presented to the subjects together with some stones. Given
the absence of holes or openings in the box the on!y way to recover the food inside it was using the
stones as pounding tools to break the covering. The subjects had to solve the tool task under two
conditions: (I) the stones were placed near the box (10 em), and (2) the stones were placed at some
distance (15m) away from the box .. In this last condition. the solution of the problem involved a
number of preliminary steps: the individual had to turn away from the box, search for the tool, transport
the tool, and final!y use it. The monkeys readtíy solved the task under the first conditlon, but failed to
solve it under the second. These results are strong!y suggestive of a lack of complex abstraction and
representation in the behaviour of tool use displayed by capuchin monkeys. They support instead. the
opinion that capuchins have a limited understanding of cause-effect relationships during tool use. and
that their behaviour of tool use is based in simple learning mechanisms.

1 Departamento de Fisiologia. Instituto de Biociências. USP
2 Environmental Studies. Uníversíty of East Anglia
3 Departamento de Biologia, Instituto de Biociências, USP
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THE USE OF CUES TO SOLVE PROBLEMSAND THE ATTRIBUTION OF
INTENTION TO OTHERS IN CAPUCHIN MONKEYS (CEBUS APELLA)

Euphly Jalles-Filho I, Cristina M. C. Ruffino Jalles 2, Wladimir J. Alonso 3

Increasing importance is being attributed to the social relationships as the source of the high!;' evolvedcognitive abilities observed in many species of primates (Byrne & Whiten, 1988). For individuais Iiving
in complex groups it would be great!;' advantageous to be able to asses rapidly and accurately the
signals given by others, and to recognize not only social relationships, but second order relationshlps
(Seyfarth & Cheney, 1988). Among the most interesting levei of social cognition, is the ability to
comprehend second order intentionality or perspective-taking, i.e. the attribution of goal directed
behaviour to other. This kind of cognitive capacíty has been rnostly investigated in the great apes,
partícularly Chimpanzees. Among the New World primates, Capuchin monkeys show a number of
cognitive similarities with Chimpanzees and several studies have described the social structure
developed in the groups of Capuchins. However, there are very few records of their socio-cognitive
abilities. one exception being a study authored by Anderson (1995). The conclusion of this author is
that the results of his investigation suggest that Capuchin monkeys do attribute lntentionality to others.
The aim of this experiment was to explore further the ouestion of whether or not Capuchins can grasp
second order intentlonality in a context of object-cholce task. Two subjects were given a series of
object-choíce tasks under two conditions: (I) the experimenter indicated the correct (baited) object
pointing to it, L e. laid a hand with extended index finger near (3 cm) the object, dlrectly in front of the
subject: and (2) the subjects were presented with a simulation game between two experimenters,
consisting in one of them indicating the correct object (pointing to ít), and the second experimenter
using this information to find the reward. After the simulation session the experiment proceeded as in
(I). None of the subjects used the expertrnenter's indication as a cue to guide their choice of the object.
Moreover, the subjects were uncapable to understand that, in the simulation game, one experimenter
pointed to the correct object with the intention of conveying usable information to the second
experimenter. The general conclusion suggested by this work is that to c1aimthat Capuchin monkeys are
capable to understand second order lntentíonalíty is prernature. Much more experimental work, with
tncreasíngly rigorous protocols will be needed, if we ever expect to fully settle this matter.

I Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociências, USP.
2 Departamento de Psicologia, FFCLRP,USP.
3 Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, USP.
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LATERALlZATION OF FUNCTION AND SPATIAL COGNITION IN
CAPUCHIN MONKEYS (CEBUSAPELLA)

Euphly Jalles-Filho 1, Cristina M. C. Ruffino Jalles 2, Wladimir J. Alonso 3

An emerging perspective concerning lateralíty in nonhumans primates is the apparent lack of relationship between
handedness and lateralized cognitive functions. with the exception of studies showing an association between
hemisphere learning and hand preference. From an evolutionary point of view, the absence of observed, specific

handedness in nonhuman primate populations does not necessarily imply that nonhuman primate brains are bilaterally
symmetrical for ali functioning. Instead, specialized functioning for any given hemisphere, as seen in hurnans, may operate
independently of handedness, or the relationship between lateralized functions and specific hand use for nonhuman primate
species may differ from that found in humans. Because of these possibilities, investigators have begun to focus on
lateralization of functions where cognitive commonalities exist between human and nonhuman prímates, particularly in areas

of audítory processing, vocal communication, facial expresslon, and spatiallearning. To date, the data available suggest that
monkeys may evidence a left hemisphere advantage for processing certain o/pes of visual-spatial (i.e. geometric) information,
while apes with language-training have show right hemisphere advantage for visual-spatial discriminations and form
recognition. 5uch findings may be due to a species difference but c1early this suggestion reouíres further exploration using
similar procedures and stimuli with both species in order to warrant any conclusion. Moreover the bulk of research on
lateralization of cognitive functioning has been done largely with few primate species: Rhesus rnacaoue (Macaca mulata),
Chimpanzees (Pan troglao/lt'i, and Gorillas (Garilla sp). 50, it is a matter of urgen<y to extend the investigation to other
primate species. The aim of this experiment was to explore some of the above ouestíons in a New Word primate species,

namely the capuchin monkeys (Cebus apelli). Two subjects housed in cages (2m x 2m x 2m) participated in an object-
choice task consisting in the presentation of a table with two bows over it placed side by side. A pellet of food was hidden
under the bow placed at the left (from the rnonkey's perspective) and the monkey had to choose the correct bow to recover
the food. After some training sessions the monkeys learned to choose the correct side. Once the monkey had accomplished
this, the test sessions begun. The test consisted of presentations of the apparatus in the same side of the cage as in the

training sessions followed by the imediate presentation of the same apparatus at the opposite side of the cage. The choice of
the monkeys were recorded in order to determine if after having searched for the food in the bow placed at the left position

(from his own perspective). he still searched for the food in the same position when the apparatus was presented at the

opposite side, i.e. if the monkey was able to rotate his spatlal reference frame by 180°. Or alternatívely. if after having
correctly searched for the food in a bow placed in the left position he searched for the food in the bow placed in the
contralateral, i.e. right. position when the apparatus was presented at the opposite síde, then this was taken as evidence that
he was mirroring his spatial reference frame. The same procedure was repeated hiding the food under the bow placed in the
right position (from the monkey's perspective). In a second phase of the experiment, the subjects were tested in a similar
situation except that the bows hiding the food had different colors. The results show that the monkeys ability to rotate their

spatial reference frame by I 80° was assymetrical in relation to left or right. The monkeys tended to rotate their spatíal
reference frame when the food was hidden in the bow placed in the left position, and to mirror it when the food was hidden

under the bow placed at the right. The introduction of the color variable had two distinct effects on the behaviour of the
subjects: when the food was placed at the position favouring the rotation of the spatial reference frame, i.e. at left, the color
was disregarded as a cue to the locale the food was hidden, and the subjects resorted only to geometric information to find
the food. But, when the food was placed at the position favoring the mirror strategy, i.e. right, then they tended to use the
color to guide their choice. Ali this suggest assírnetry in the representation of space, and lateralization of cognitive

functioning in capuchin monkeys. In addition, it seems to indicate that the kind of cues, geometric information or landmark
information, the monkeys preferentially use to represent the space vaI)' in relation to left and right. New experiments are
planned to examine the possible involvement of differencial hemisphere learning in this kind of spatial task.
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RESPONSABILIDADE PELAMANUTENÇÃO DO CONTATO ENTRE OS
MEMBROS DA DíADE MÃE/FILHOTE NO MURIQUI (BRACHYTELES

ARACHNOIDES)

Rímoli, Adriana Odalia & Otta, Emma 1.2

Ocontato físico entre a mãe e seu filhote, nos prlmatas, é essencial para um cuidado materno
efetivo. No entanto, à medida Queo filhote cresce ele vai se distanciando mais e mais de sua mãe.

Apesar deste processo parecer espontâneo para o filhote, alguns autores sugerem Que fêmeas, de
muitas espécies, desempenham um papel decisivo, promovendo a independência do filhote. A relação
espacial entre mãe/filhote tem sido considerada como um dos parârnetros principais nos estudos de
desenvolvimento, devido à importância do contato ou da proximidade e à sua facilidade de definição e
medida. Por outro lado, mas não menos importante, é tentarmos entender a dinâmica desta relação
espacial. avaliando a contribuição da mãe e do filhote para a manutenção da proximidade entre eles.
Estudos sobre este assunto são raros com prlmatas do Novo Mundo. Sendo assim, o objetivo deste
trabalho foi investigar o desenvolvimento da relação espacial entre a mãe e o filhote e a sua dinâmica
durante os três primeiros anos de vida do infante rnuríoul. Foram observadas 29 díades, com filhotes
de diferentes idades, na Estação Biológica de Caratinga, Minas Gerais, no período de agosto/89 a
março/90 e junho/94 a junho/95. Para a coleta de dados foi utilizado o método animal-tempo-focal
com duração de 10 minutos. Foram analisados 24208 minutos de observação. Estipulamos 8
categorias de distância entre mãe/filhote, sendo 4 categorias de contato (ECV, ECL. ECO, ECG) e 4
fora de contato (-I rn, l-2m, 2-5m e +5m). Utilizamos a técnica Automatic Interaction Oetection (AIO)
para verificar a influência da idade e do sexo do filhote na evolução destas categoria de distância.
Encontramos influência apenas da idade, tendo sido subdividido o período de desenvolvimento do
filhote em 7 fases diferentes: 1-2meses, 2-4 meses, 5-8meses, 9-14 meses, 15-20 meses, 15-20
meses, 21-32 meses e 33-36 meses. No entanto, o índice de proximidade de Hinde (lP) nos mostrou
Q!.Ieos filhotes machos foram os maiores responsáveis pela manutenção da proximidade com as mães,
enouanto Q!.Ieas fêmeas apresentaram um comportamento oposto (neste caso, suas mães foram as
responsáveis pela manutenção da proximidade). Assim, apesar dos filhotes machos e fêmeas
apresentarem, durante todo seu desenvolvimento, uma relação espacial com suas mães bastante
semelhante, ao analisarmos a responsabilidade pela manutenção do contato ou da proximidade
verificamos Que filhotes machos e fêmeas possuem comportamentos diferentes. Este fato, pode estar
relacionado ao padrão de migração do murloui, onde são as fêmeasQuedeixam seu grupo natal.

I Depto. Psicologia Experimental. Instituto de Psicologia, USP / Av. Prof. Mello Moraes, 172 I , Caixa
postal 66.261, Cep 05508-900, São Paulo, S.P.
2 Agências fínancladoras: CNPQ, CAPES, World Wildlife Fund-U.S. (n" #6571), WWF - Fundo Mundial
para a Natureza (n° 9579-005) e FAPESP.
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ESTUDO LONGITUDINAL DO COMPORTAMENTO MÃE-FILHOTE NO
BABUíNO SAGRADO PAPlO HAMADRYAS (LlNNAEUS, 1758) EM CATIVEIRO

Sandro Caramaschi I, Márcia Cristina Pascoto 2

IJapio Hemsdtyss ou babuíno sagrado, é nativo do continente africano, habitando savanas, terrenos
J- gramados, florestas de terras abertas e regiões de montanhas rochosas. Organizam-se normalmente
em grupos, constituídos por um macho e um harém de duas a cinco fêmeas, juntamente com seus
filhotes. As espécies do gênero Papio exercem um verdadeiro fascínio em seus observadores, pois
sendo animais de savana, provavelmente devem enfrentar problemas semelhantes com os ouais se
defrontaram nossos antepassados ao abandonarem seus hábitos arborícolas. Dessa forma, o
conhecimento dos comportamentos dessa espécie, além do seu interesse intrínseco, pode propiciar um
modelo evolutivo para o comportamento social humano. Na realização do presente estudo, foram feitas
observações no Paroue Zoológico Municipal de Bauru (SP), de um grupo familiar de Pspio hamedryss
constituído por seis animais, sendo um macho adulto, três fêmeas (uma fêmea velha sem filhote e duas
fêmeas jovens com filhotes) e dois filhotes, um deles juvenil e um recém nascido (objeto central deste
trabalho). Os animais observados estavam instalados num recinto construído com base de alvenaria,
bem como as paredes laterais e de fundo. A parte frontal e teto eram de telas metálicas possibilitando a
entrada de luz e circulação de ar, além da exposição pública. As observações foram realizadas
semanalmente durante os meses de maio a novembro de 1996, perfazendo um total de 29 semanas. As
sessões observacionais foram conduzidas de maneira eoulvalente nos períodos matutino e vespertino,
em sessões de duas horas de duração. Foi utilizada a técnica de registro cursivo por amostragem de
tempo com períodos de um minuto ao final do ouais eram registrados os comportamentos da mãe e do
filhote. A análise dos resultados demonstrou Que no período inicial de vida do filhote existe um contato
muito grande entre mãe e filho, nos três primeiros dias de vida o filhote permanece agarrado à mãe
iniciando suas atividades no chão apenas no ouarto dia, ainda de maneira rápida e nas proximidades da
mãe. Nas Quatro primeira semanas de observação, o filhote fica agarrado à mãe cerca de 92% do
período da observação. O tempo de contato físico com a mãe decresce gradualmente a partir da 6a
semana de observação, à medida Q!1e os contatos com a mãe diminuem, o filhote intensifica suas
interações sociais com outros membros do grupo, a partir da 7a semana ocorrem mais interações com o
outro filhote com brincadeiras de perseguição e cambalhotas. Depois 9a semana aumentam
gradativamente os contatos com o macho adulto. As interações com as outras fêmeas aumentam no
período entre a 9a e na semanas. Durante o processo de emancipação do filhote a mãe apresenta um
aumento de comportamentos punitivos e negativos, nesse período a mãe aumenta a freoüêncla de
interações com o macho. O filhote estava praticamente independente a partir da 21 a semana de
observação, embora permanecessem ainda vínculos com a mãe.

I Departamento de Psicologia, UNESP/Bauru.
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Frineia Rezende da Silva *, Nivaldo Nordi **

REPERTÓRIO VOCAL DO LEONTOPITHECUS ROSALlA RELACIONADO À
PROXIMIDADE DO CO-ESPECíFICO EAOS PERíODOS MATUTINO E

VESPERTINO

1\ Igumas espécies de primatas não humanos produzem chamados específicos Q!.Ie são geralmente
/""'\altos, claros, tonais e muito variáveis. O mlco-leão-dourado, objeto deste estudo, emite pelo
menos cinco tipos de vocalízação: tsiks, trinados, píus, cacarejos e choramingos. O objetivo trabalho foi
relacionar a freouêncía dos diferentes tipos de vocalízação emitidos por cada um dos indivíduos focais
em relação à proximidade dos outros co-específicos do grupo estudado. A variação da freouêncía de
vocalizações em relação aos períodos da manhã e tarde também foi determinada. O método utilizado
foi o animal focal. com tempo amostral de 15 minutos. Os animais em ouestão vocalizaram com maior
freoüêncla no período da tarde, sendo Que o tipo de vocalização mais emitido, em ambos os períodos,
foi o trinado. O macho e a fêmea vocalizaram mais trinados e choramingos; o filhote vocalizou mais
tsiks e trinados. O filhote emitiu todos os tipos de vocalização, freoüenternente mais proxímo ao macho,
enquanto Que, este último, vocalizou trinados e tsiks próximos ao filhote e, choramingos e píus mais
próximos à fêmea. Esta, por sua vez, vocalizou todos os tipos mais próximo ao filhote. Muitos
chamados emitidos por primatas podem estar relacionados à busca de contato ou coesão social. Outras
causas funcionais diretas observadas para vocalizações intra-grupais incluem regulação de espaçamento
entre indivíduos e controle de situações potencialmente agonísticas.

* Aluna da graduação em Ciências Bilógicas da UFSCar. E-mail: gI23315@polvo.ufscar.br.
** Professor do departamento de Hidrobiologia da UFSCar. E-mail: nivaldo@power.ufscar.br.
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EM CALLlTHRIX ]ACCHUS, A CONCEPÇÃO É SINALIZADA?

Maria Bemardete Cordeiro de Sousa 1, Cláudia Simone Barros de MeIo 2 e Daniel
R· d X· 34tear o imenes "

A ovulação oculta tem sido associada ao sistema de acasalamento monogâmico registrado em
calttrtouídeos. de modo Que o macho permaneceria todo o tempo junto à fêmea, como forma de

ter o acesso ao seu período de fertilidade mensal bem como durante o pós-parto. Trabalhos recentes
porém. registraram outros sistemas de acasalamento para os gêneros Saguinu5 (poliandria), Ca//ithrix
(poliginia e poliandria) e Leontopithecus (poliginia) bem como evidências apontando para o fato de Q!.Ie
a ovulação parece ser detectada por machos do gênero Saguinu5 e Cebue//a. A detecção da gravidez
também é sugerida para Saguinus oedipus e para Ca//ithrix jacchus. Para testar se a detecção da
gravidez seria sinalizada já a partir do início de sua ocorrência. neste estudo foi investigado se as
interações sócio-sexuais de pares adultos do sagüi, Ca//ithrix jscchus. em idade reprodutiva, modificava-
se com a concepção. ocorrendo estratégias para assegurar o macho próximo à fêmea, já a partir do
início da gravidez. Para isto. comparou-se a resposta afiliativa e sexual de 6 pares heterossexuais.
adultos do sagüi. I mês antes e I mês após a concepção da primeira cria. Adicionalmente foram
utilizados dois pares cujas fêmeas engravidaram durante o pós-parto. nos ouais foram também
comparadas as respostas de ínteração social antes e após a concepção. Os resultados mostraram nos 6
pares. uma tendência no aumento de aproximações (ANOVA. F= 3.17; p= 0.071) e diferenças
significantes de afastamentos do macho (F= 12.85; p< 0.00 I) seguindo-se à concepção. Apesar disso.
as fêmeas foram responsáveis pela iniciativa das interações antes e após a concepção e apresentaram um
aumento significante na marcação ano-genital após (ANOVA. F= 5.43; p= 0.022). Para os dois casais
cu]a concepção ocorreu no pós-parto. também foi encontrada uma forte tendência de aumento na
marcação das fêmeas após a concepção (F= 1.168; p= 0.059) e o maior envolvimento destas na
iniciativa das interações. Isto sugere Que provavelmente a concepção é sinalizada nesta espécie.
cabendo às fêmeas reprodutivas estratégias para garantir sua comunicação aos machos.
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ETOLOGIA FISIOLÓGICA: PERSPECTIVASATUAIS NA ABORDAGEM DO
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE PRIMAT AS NEOTROPICAIS

Maria Bernardete Cordeiro de Sousa 1 e Toni Elaine Ziegler 2,3

OS estudos etológicos vêm-se aliando cada vez mais ao emprego de técnicas de medidas fisiológicas
tais como freoüêncía cardíaca, níveis hormonais, ECG, entre outras, o Que tem enrlouecido

sobremaneira o conhecimento do comportamento animal de maneira mais integrada. No caso particular
do comportamento reprodutivo de primatas, os ouaís apresentam diferentes tipos de organização social
e, conseoüenternente, diferentes sistemas de acasalamento, a perspectiva de emprego de técnicas de
dosagem hormonal em fezes, está abrindo uma série de possibilidades de investigações antes não
consideradas. Tanto é Q!.Je,a cada dia, o número de publicações sobre novas técnicas aumenta, bem
como o número de espécies estudadas. Paraos primatas do Novo Mundo, dentre eles os calitrlcuídeos,
abriu-se a possibilidade de entender aspectos ainda não compreendidos sobre a relação de dominância
entre fêmeas vivendo no ambiente natural. ou seja, se ocorre a inibição da reprodução e, em caso
positivo, se esta seria apenas de natureza comportamental ou, adicionalmente, de natureza fisiológica
(incluindo a inibição da ovulação como registrado em estudos de cativeiro). Neste estudo são
apresentados dados coletados de 4 fêmeas adultas do Ca//ithrix jscchus, a mãe e 3 filhas, vivendo no
mesmo grupo social no Wisconsin Regional Primate ResearchCenter. As fezes foram coletas durante
toda a fase de claro de seis dias distribuídos aleatoriamente em três semanas consecutivas. Após
extração dos esteróides por hidrólise seguida de solvólise, foi realizada a dosagem pelo método
imunoenzimático (Elisa) do cortisol (F), estradiol (E2) e progesterona (P). Os resultados mostraram Q!.Je
é possível caracterizar a fase do ciclo reprodutivo, tendo identificado a gravidez da mãe, a ciclicidade
ovariana de uma das filhas e ausência de ciclicidade nas outras duas. Em relação a função adrenal, o
procedimento de separação de duas das filhas e pareamento com um macho adulto e num segundo
momento, dois meses após, o seu retorno ao grupo familiar, evidenciaram alterações nos níveis de
cortísol. compatíveis com a resposta ao estresse a oual foram submetidas. Além disso, ficou
estabelecida a necessidade de se determinar um horário fixo para coleta das fezes, considerando as
variações significativas obtidas para o cortisol e progesterona em diferentes horários da fase de claro.
Deste modo, têm-se aberta a perspectiva, se não de desvendar, pelo menos compreender melhor, a
estratégia reprodutiva destes pecuenos primatas neotropicais.
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INFLUÊNCIA DO CARREGAR E DO NÚMERO DE CUIDADORES NAS
ATIVIDADES DIÁRIAS DE UM GRUPO DE CALLlTHRIX ]ACCHUS EM

AMBIENTE NATURAL

Maria Carla Lopes do Nascimento 1 e Maria de Fátima Arruda 2, 3

As atividades diárias dos primatas garantem a sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. As atividades
mais freoüentes são a alimentação, o deslocamento, o descanso e as interações sociais. Em

calitrlouideos. peouenos primatas oue apresentam como características básicas o nascimento de gêmeos
e o cuidado cooperativo à prole, estudos têm mostrado Que o carregar interfere nas atividades diárias
dos cuidadores. No entanto, outros fatores podem interferir na freouencia do carregar pelos
cuidadores, como o tamanho do grupo e a idade dos ajudantes. O objetivo de nosso estudo foi
observar a interferência do carregar sobre o padrão de atividade dos cuidadores de um grupo selvagem
de Ca//ilhrix jscchus. O grupo estudado habitava uma área de mata atlântica (EFLEX - IBAMA) , no
município de Nísía Floresta, a 45 km de Natal. RN, do Qual foram observadas, semanalmente, três
proles consecutivas de gêmeos durante o período de dependência, da 13 a 83 semana de vida dos
filhotes. O grupo era composto inicialmente por 3 indivíduos adultos (2 machos e I fêmea), Que foram
os únicos cuidadores na Ia prole. Nas 23 e 3" proles, o grupo contava com 5 ajudantes, os 3 adultos e
os dois indivíduos nascidos na 13 prole. Nas 3 proles, os machos foram os principais carregadores e a
mãe a Que menos carregou os filhotes. O cuidado apresentado pelos juvenis na 23 prole, interferiu na
freouêncla de carregar dos machos, Que apresentou uma redução. A freoüêncla de carregar pela mãe só
foi alterada na 33 prole, Quando os ajudantes já eram subadultos. Os juvenis nesta prole não tiveram
nenhuma participação no carregar. Através do teste de Wilcoxon, verificamos também Que ouando
carregando filhotes, os animais, de um modo geral, reduziram significativamente as freoüênclas de
alimentação, de forrageio e de deslocamento. As atividades sociais também apresentaram redução,
embora não significativa. A atividade mais freoüente Quando carregando filhotes foi a posição
estacionária. Dessa forma, constatamos cue no ambiente natural. além da presença de ajudantes, outros
fatores interferem na sobrevivência de uma prole de gêmeos, entre eles a sazonalidade, e Que a
participação de juvenis no cuidado pode estar relacionada com a necessidade de ajudantes no grupo.

I Mestrado em Psicobiologia-FRN.
2 Setor de Psicobiologia-FRN.
3 Apoio: CNPo., CAPES, IBAMA, ANAP.
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NíVEIS PLASMÁTICOS DE PROLACTINA EM PAIS EAJUDANTES DO SAGÜI
(CALLlTHRIX]ACCHUS) ASSOCIADOS AO CUIDADO ALOPARENTAL

Maria Teresa Mota e Maria Bemardete Cordeiro de Sousa 1,2

O cuidado com a prole em primatas tem sido bastante investigado, mas na maioria desses estudos, a
ênfase é dada a resposta comportamental dos membros do grupo familiar à presença de filhotes

recém-nascidos e pouco se sabe a respeito de fatores fisiológicos envolvidos na sua expressão. A
literatura mostra Q!1ealguns hormônios, tais como a prolactina, modulam o comportamento de cuidado
de filhotes em pássaros e roedores, onde os machos podem apresentar aumento nos níveis de
prolactina antes e/ou após o nascimento das crias. Os calltrlouideos são caraterizados por criarem suas
proles de forma cooperativa, onde os machos reprodutivos e os ajudantes não reprodutivos participam
da atividade de cuidado. O papel de hormônios no comportamento aloparental entre calitriouídeos tem
sido pouco estudado, com apenas duas espécies do gênero Callitrichidae investigadas (Ca//ithríx [scchus
e Saguinu5 oedipus) as ouais apresentaram elevações nos níveis de prolactina associadas ao nascimento
de filhotes. Neste sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar os níveis plasmáticos de prolactina em pais
e ajudantes do sagüi em períodos próximos ao nascimento dos filhotes. Foram utilizados 3 grupos
familiares do Ca//ithríx jscchus, alojados em condição serni-natural no Núcleo de Prtmatologta da UFRN.
Os animais foram observados por 8 semanas antes e após o parto, 3 dias/semana, pela manhã e à tarde.
As amostras de sangue foram coletadas 2 vezes/semana entre às 10:00 e 13:00 h, na veia femural.
Antes das coletas foram registradas a identidade do carregador, o tempo de carregar e o número de
filhotes sendo carregados. Os ensaios foram realizados utilizando-se um kit para prolactina humana,
marcada com 1251 fabricado pela Euro-Diagnostica B.V., Holanda. Os resultados mostraram um efeito
do comportamento de carregar nos níveis de prolactina em pais e ajudantes, testados separadamente.
Apenas os ajudantes apresentaram diferença significativa nos níveis hormonais ouanto ao número de
filhotes sendo carregados (I ou 2). Não foram observadas diferenças significativas nos níveis de
prolactina em relação às durações dos episódios de carregar para ambos os grupos testados. A
comparação das duração entre os pais e ajudantes mostrou diferença significativa apenas nos níveis de
prolactina nos episódios de carregar de 20 minutos, com os ajudantes apresentando valores mais
elevados. Os dados sugerem uma relação entre o hormônio prolactina e o cuidado aloparental de pais e
ajudantes do sagüi, a Qual pode estar associada ao contato físico prolongado e ao efeito estressante do
esforço de carregar ou ambos. Não se pode afastar também, a possibilidade de Que o aumento nos
níveis plasmáticos de prolactina possam estar relacionados com a aprendizagem para a aouísição de
habilidade parental em primatas neotropicais.

1 Setor de Psicobiologia, Departamento de Fisiologia, UFRN.
2 Apoio Financeiro: CNPq, FINEP, ANAP.
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.i
DISTRIBUiÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÊMEA REPRODUTORA DE UM
GRUPO SILVESTREDE CALLlTHRIX]ACCHUS AO LONGO DE UM CICLO

REPRODUTIVO

Roberta Ma Monteiro 1 & Ma de Fátima Arruda 2

As fêmeas do gênero Ca//ithrixapresentam altos custos na reprodução, por gerarem gêmeos, Que ao
nascimento representam 14% a 24% do peso relativo do animal adulto. A ocorrência do estro pós-

parto em geral leva a uma nova gestação, num momento de alta demanda energética decorrente da
lactação e transporte da prole. Devido ao sistema cooperativo de cuidado, com a participação do pai e
de ajudantes não reprodutores do grupo, estes custos tendem a ser reduzidos. Ca//ithrix jscchus
apresenta um padrão diário de atividades, oue incluem forrageio, alimentação, catação social,
deslocamento e descanso. A proporção de tempo em cada uma dessas atividades pode variar de acordo
com a sazonalidade e a fase reprodutiva da fêmea. Este trabalho teve como objetivo verificar a
distribuição de atividades da fêmea reprodutora de um grupo silvestre de C. jscchus ao longo de um
ciclo reprodutivo completo, na presença e ausência de filhote. O estudo foi realizado na EFLEX/IBAMA
- Nísia Floresta/RN, com duração de 7 meses. A fêmea foi acompanhada desde o nascimento de uma
prole (P I), cujo filhote morreu na 9a semana, até a Quarta semana de vida da prole seguinte (P2), arnbas
de filhote único. Focais de 15 minutos, com registro instantâneo a cada minuto foram feitos uma vez
por semana, ao longo do período diário de atividades do grupo. Os resultados indicaram níveis
elevados da fêmea parada nos 2 primeiros meses de estudo, em torno de 5 1% do total de registros,
coincidindo com a presença de filhote. A partir de então, houve uma redução Que se manteve até o
sétimo mês (26%) ouando aconteceu o nascimento seguinte. A freoüêncla do forrageio foi baixa
inicialmente, apresentou-se mais elevada no 5° e 6° mês, sofrendo uma outra redução no 7° mês. A
alimentação aumentou progressivamente nos 3 últimos meses, destacando-se o 7° mês (mês de
nascimento da P2), com níveis superiores ao mês de nascimento da P I. O deslocamento, Quando
comparados o 1° e o 7° mês, a freoüêncta decresce de 19% para 10%, com níveis similares ao 2° mês
da P 1 (I 1%). A maior participação dos ajudantes na 2a prole pode ter influenciado a redução nos
episódios em oue a fêmea permaneceu parada. Mesmo assim, deve-se levar em consideração oue a
idade avançada da fêmea favoreça as freoüênclas do parado, independente da presença ou ausência de
filhote. O forrageio e a alimentação aumentados podem ser explicados pela ausência de fruto nos
últimos meses, recurso energético de fácil obtenção e ingestão , acarretando maior tempo com a
procura de insetos e ingestão de exsudado. O deslocamento elevado inicialmente poderia estar
associado com maior disponibilidade de frutos, o Que reouer locomoção entre as árvores frutíferas. Para
se avaliar os custos a nível comportamental é necessário oue. oue além do período de dependência do
infante e da condição reprodutiva da fêmea, se considere às condições ecológicas e o número de
cuidadores potenciais no grupo familiar.

I Mestrado em Psicobiologia, UFRN.
2 Setor de Psicobiologia, UFRN.
3 Apoio: CAPES, ANAP e IBAMA/RN.
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PROCESSO DE DIVISÃO DE UM GRUPO SILVESTREDE SAGUI (CALLlTHR1X

]ACCHUS) E FORMAÇÃO DE UM NOVO GRUPO: UM ESTUDO DE CASO

Cristina Lázaro-Perea I, Carla S. S. de Castro 2, Rebecca Harrison 3, Arrilton Araujo 3,

Maria de Fátima Arruda 3

Estudos sobre organização social e dinâmica de grupo em geral enfatizam as mudanças na
composição do grupo decorrentes da imigração/emigração e nascimento/morte de indivíduos.

Dados sobre divisão e sobre formação de grupos sociais podem ter igual importância para se
compreender a origem da estrutura social e genética desses grupos. Grupos sociais de sagui são
caracterizados por comportamentos sociais Que incluem catação e contato, uso comum de uma
determinada área e dos recursos disponíveis, ai incluindo-se locais de dormida, defesa conjunta da área
de uso, comportamento sexual, em geral apenas entre o par dominante, e o cuidado cooperativo aos
filhotes. Neste trabalho, nós descrevemos as mudanças registradas em cada um dos comportamentos
sociais associados ao processo de divisão de um grupo silvestre de sagui e a formação de um novo
grupo (PL). O grupo PL habitava uma área de plantação experimental na EFLEX- IBAMA, Nisia Floresta-
RN, e durante o período do estudo (09/96-08/97) era composto por 6 indivíduos: 3 machos
provavelmente aparentados e 3 fêmeas, uma das ouais tinha imigrado em março de 1996, e
aparentemente não tinha parentesco com o restante do grupo. O período de estudo foi dividido em 3
etapas: PI - antes da morte da fêmea dominante (09/96-12/96), PII - após a morte da fêmea dominante
(O 1/97-06/97), e PIII - após a divisão do grupo (07/97-08/97). Ao longo de PI, os seis indivíduos do
grupo mantiveram interações de catação e proximidade, usaram a mesma área e os mesmos recursos,
participando juntos na defesa do território. Foi evidenciada a ligação entre o par dominante como
também interações sexuais dentro do grupo. Mesmo assim, a fêmea dominante não pariu, tendo
morrido em 12/1996. Depois da morte da fêmea (PII), os cinco indivíduos continuaram usando a
mesma área e recursos como também participando juntos nos encontros intergrupo. No entanto, os
laços sociais (proximidade e catação) reduziram-se acentuadamente e todas as interações sexuais
registradas foram com indivíduos de outros grupos. Em 18 de Julho de 1997, o grupo se dividiu
durante um encontro intergrupo, os três machos (aparentados) como uma unidade e as duas fêmeas
(não aparentadas) como outra. Depois dessadata (PIII), os machos passarama usar uma nova área com
duas outras fêmeas (uma das ouais deixou o grupo posteriormente). Os três machos estabeleceram
relações sócio-sexuais com as fêmeas a partir da primeira semana, sem nenhum sinal de competição
entre eles, e todos eles participaram de encontros intergrupos e dormiram no mesmo local. As duas
fêmeas de PL permaneceram usando parte do território original e passaram a apresentar interações
sócio-sexuais com um novo macho. A seguir, elas também saíram da área na direção oposta aos
machos, mas sem conseguir estabelecer relação estável com novos indivíduos ou se instalar numa nova
área. Fatores tais como o elevado número de cópulas extra-grupo, a resistência das fêmeas à
aproximação de fêmeas estranhas, a gravidez de pelo menos uma das fêmeas do grupo, e o aumento na
pressão exercida por um grupo vizinho, podem estar relacionados à divisão do grupo.

I Dept. Zoology, University of Wisconsin-Madison, USA.
2 Pós-Graduação em Ecologia, UFSCar, São Carlos.
3 Setor de Psicobiologia - UFRN, Natal.
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Fabíola da S. Albuquerque 1; Emma Otta 2 e Maria de Fátima Arruda 1,3

COMPORTAMENTO DA FÊMEA REPRODUTIVA DE CALLlTHRIX]ACCHUS NO
PERíODO DE DEPENDÊNCIA DO FILHOTE - ESTUDO PRELIMINAR

O Ca//íthríx jacchus apresenta como característica marcante a participação de todos os indivíduos do
grupo no cuidado à prole. Uma das hipóteses adaptativas para explicar esse sistema cooperativo o

propõe como uma estratégia para eouacíonar os altos custos reprodutivos da fêmea Que apresenta estro
pós-parto, podendo engravidar no período da arnarnentação. De uma forma indireta, o custo da fêmea
pode ser inferido a partir do padrão de atividades e descrever este padrão, durante o primeiro mês de
vida do filhote, foi o objetivo deste trabalho. O estudo foi realizado na EFLEX-IBAMA. com um grupo
contendo I I indivíduos. O método utilizado foi o focal da fêmea ao longo do período de atividade, em
uma amostra de 3 dias, a partir do nacimento do filhote. A atividade foi registrada instantâneamente a
cada 5 mino Do total de registros, 32% foram de atividade de descanso, 26% forrageio, 20%
deslocamento, 19% catação e 3% alimentação. Entretanto, Quando a fêmea transportava o filhote, o
descanso foi registrado em 43% dos casos, enouanto o forrageio apenas em 14%. Este resultado foi
inverso ouando a fêmea não transportava filhote. Para as demais atividades, a diferença não foi
marcante. Ainda em relação ao transporte do filhote, observamos Que a arnarnentação foi amplamente
registrada no contexto de descanso ou catação, 95% dos casos. Quando não amamentando mas
transportando o filhote, registramos 26% de casos de deslocamento e 16% de forrageio. Esses
resultados indicam Que o transporte, principalmente associado à arnamentação, parece incompatível
com a necessidade de busca de alimento, mais intensa devido à lactação, representando assim um custo
para a fêmea. Isto concorda com a hipótese Q!1esugere o cuidado cooperativo em calltrlouldeos como
uma estratégia para a redução do custo reprodutivo da fêmea. Mais dados são necessários para Que seja
possível realizar uma análise estatística e apontar se esses resultados são representativos da espécie.

I Departamento de Fisiologia - UFRN.
2 Departamento de Psicologia Experimental - USP.
3 Apoio: EFLEX-IBAMNRN, CNPQ, FAPESP e ANAP.
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PADRÃO DE ACASAlAMENTO EM CALLlTHRIX]ACCHUS (PRIMATES:
CAlLlTRICHIDAE): UMA QUESTÃO METODOlÓGICA OU UM SISTEMA

SOCIAL FLEXíVEL?

Claudio Embirussu Barreto 1; Maria de Fátima Arruda 2 & Arrilton Araújo

Espécies de calitrlouídeos podem acasalar-se de forma monogâmica, poliândrica e poligínica. Os
sistemas e estratégias de acasalamento são fortemente influenciados pela distribuição e abundância

de recursos e, conseouenternente, por pressões ambientais. Pouca atenção tem sido dada a abordagem
metodológica ouando se compara os diversos estudos. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi
comparar diferentes estudos com grupos de saguis (Ca//íthríx iacchu~ em ambiente natural na EFLEX/
IBAMA em Nísia Floresta-RN. Tomamos como base dados coletados entre 1991 e 1997, utilizando os
seguintes critérios: duração do estudo, composição de grupos observados, e definição do sistema de
acasalamento. As evidências indicam Que apenas estudos de longo prazo conseguem registrar a
variação na dinâmica dos grupos ao contrário dos estudos de curta duração Que podem representar um
viés na caracterização do sistema de acasalamento. No tocante à terminologia empregada para definir o
sistema de acasalamento, as diferenças surgem na definição de monogamia, uma vez estudos em um
mesmo grupo o classificaram de forma diversa. Assim sendo, as diversas metodologias empregadas e a
interpretação de eventos ocorridos ao longo do estudo podem influenciar ouanto a variedade de
sistemas de acasalamento destes primatas neotropicais. Cada estudo é importante na medida em oue ele
representa um conjunto de informações oue possa servir de parâmetro comparativo em estudos
subseouentes. levando em consideração as diversas variáveis metodológicas contidas em cada estudo.

I Dept''. Biologia Geral - Instituto de Biologia-UFBA.
2 Setor de Psicobiologia, UFRN.
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CARACTERÍSTICAS DA INTERAÇÃO SÓCIO-SEXUAL DE UM PAR DO
CALLlTHRIX ]ACCHUS, VIVENDO EM AMBIENTE NATURAL, ANTES EAPÓS

TRÊSPROLESSUCESSIVAS

Ana Cláudia Sales Rocha Albuquerque e Maria Bernardete Cordeiro de Sousa 1,2

Alguns estudos em cativeiro com o sagüi. Ca//ithrix jscchus. tê~ mostrado a ocorrência de variações
nas interações sócio-sexuais entre o par reprodutor em funçAo do nascimento dos filhotes. Nestes

casos. verifica-se a intensificação dos comportamentos de contato e proximidade e uma diminuição nas
interações de catação social. após o nascimento da cria. Diante dessas considerações. o objetivo do
presente trabalho foi de investigar se estas alterações também ocorriam em animais na situação de
campo e. desta forma. tentar caracterizar esta resposta comportamental como fazendo parte do
repertório do comportamento reprodutivo da espécie. Foram comparados os comportamentos de
interação social registrados por meio do método focal instantâneo. durante o mês anterior e posterior
aos partos de três crais sucessivas. em grupo monogâmico de sagüis vivendo na EFLEX-IBAMA, Nísia
Floresta. RN. No mês Que antecedeu o nascimento da primeira prole. existia no grupo dois machos
adultos. macho I (M I) e macho 2 (M2). sendo Queo M I foi expulso do grupo. por agressãodo macho
2. cerca de 5 dias antes do nascimento dos filhotes. Desse modo. provavelmente. a partir desta data. o
M2 passou a assumir o posto de macho reprodutor do grupo. A análise dos resultados mostrou Que
durante o período anterior ao parto na primeira prole. as interações de catação social da fêmea foram
mais frecuentes com o M I. e não apresentaram modificação na situação posterior ao parto em relação
ao M2. As medidas de contato foram semelha~tes para ambos os machos na situação anterior e não foi
observada modificação nesta ínteração após o nascimento dos filhotes para o M2. Os níveis de
proximidade foram maiores para o M2 em relação ao M I. com leve aumento no período posterior ao
parto. Em relação à prole 2. a interação de estação social foi maior na fase anterior ao parto. embora
tenha apresentado apenas uma tendência em relação à significância estística (ANOVA, F = 3.284; p=
0.0973). enouanto tanto os níveis de contato como os de proximidade foram proporcionalmente
maiores no período Q!.Iesucedeu o nascimento dos filhotes. Paraa prole 3. a freoüêncía registrada para
o comportamento catação social e de contato não se alterou enquanto o de proximidade aumentou
discretamente. De uma maneira geral. os resultados do contato e proximidade variaram na mesma
direção daouela registrada em cativeiro. com intensificação dessas interações após o nascimento dos
filhotes. enouanto os dados de catação social tenderam a diminuir neste período. Estas alterações
ouantitavas nestes comportamentos em relação ao par reprodutor. são indicativas de uma redistribuição
de suas atividades. provavelmente implicadas na assistênciae defesa dos filhotes e. portanto. necessárias
para assegurar o sucesso reprodutivo da espécie.

I Departamento de Fisiologia. Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Caixa Postal. 151 I. 59072-970. Natal. RN.
2 Apoio Financeiro: CAPES E FINEP.
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A DINÂMICA DE ACESSO AO ALIMENTO EM CASAIS DE SAGUI (CALLlTHRIX
JACCHUS) EM DIFERENTESMOMENTOS APÓS O ACASALAMENTO.

Maria de Fátima Campos Cirne *, Janaína Cristina de Oliveira Crispim ** e Gustavo
Tomé Wanderley **, I

A dinâmica de acesso ao alimento tem sido pouco estudada entre os cahtrlouídeos. Alguns relatos na
literatura apontam ter a fêmea de sagui (Ca//ithrixiacchu~ acesso preferencial ao alimento. Em

trabalho realizado em nosso laboratório, verificamos a existência de acesso preferencial ao alimento,
oue podia entretanto ser tanto do macho Quanto da fêmea. Em função desse achado, o presente
trabalho teve como objetivo esclarecer oue fatores estariam implicados na obtenção do acesso
preferencial por parte do macho e da fêmea. Foram utilizados 10 animais, 5 machos e 5 fêmeas. Os
mesmos foram acasaladose os comportamentos alimentar e agonista, observados em 3 fases distintas:
imediatamente após o pareamento (fase I), durante a gravidez (fase 2) e no pós-parto (fase 3). Para
cada fase, foram realizadas 10 sessõesde 20 minutos cada no período da manhã, imediatamente após a
colocação do alimento. O acesso preferencial foi inferido em função do tempo gasto na ingestão nos 5
primeiros minutos e do primeiro animal a ter acesso ao alimento; já o comportamento agonista, em
função do número de episódios agressivos dirigidos ao parceiro. A análise global dos cinco casais
mostrou uma tendência da fêmea em obter o acesso preferencial nas fases 2 e 3, sendo essapreferência
estatisticamente significante apenas na fase 3 (pós- parto); mostrou ainda ser a fêmea, em geral. mais
agressiva oue o macho, sendo essa diferença estatisticamente significativa apenas nas fases I e 2. A
análise individual dos casais mostrou Que apenas na fase 3, o acesso preferencial foi exclusivo das
fêmeas; além do mais, o sucesso reprodutivo do casal foi menor nos casais onde o acesso preferencial
foi do macho ou não definido. Essesdados são sugestivos de Que embora a fêmea dispute o acesso
preferencial já nos primeiros momentos após o acasalamento, o mesmo só parece ser plenamente
atingido por ocasião do nascimento de filhotes. A diminuição dos episódios agressivos da fêmea nesta
fase, sugere oue a agressão, embora seja uma condição importante na obtenção da preferência, não é
"per se?o elemento definidor. Tendo em vista o alto custo energético no pós-parto, esses dados
sugerem Que o acesso preferencial da fêmea à fonte de alimento, no pós-parto, representa uma das
estratégias comportamentais utilizadas por estes animais com vistas ao sucesso reprodutivo.

* DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA - UFRN.
** BOLSISTAS PIBIC- CNPQ
I Apoio Financeiro: CAPES, FINEP e ANAP.

434



ETOGRAMA QUANTITATIVO DO MACACO-PREGO (CEBUSAPELLA) EM
CATIVEIRO

Adalgisa Menegatt 1, Helena Sayuri Tanabe 1, Maria Elizabete S. da Silva 1, Thais
Leiroz Codenotti 2 e Nêmora Pauletti Prestes 2cz:apel/a conhecido popularmente como macaco-prego, é a espécie de maior distribuição

geográfica das Américas, distribuído desde de o leste da Cordilheira dos Andes até o início da
faixa litorânea da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. Sua densidade demográfica varia de 6 a 46
indivíduos por Km2, com grupos de 20 a 30 indivíduos, ficando dispersos Quando alimentam-se, mas
em contato vocal. Pesam em média 3 Kg. São onívoros, por isso adaptam-se bem em regiões tropicais.
Alimentam-se de frutas, insetos, fungos, néctar, peouenos vertebrados e flores. Com a idade o volume
e a coloração da pelagem modifica-se, principalmente nos machos dominantes, e muitas vezes, os
filhotes não apresentam o topete característico da espécie. Com o objetivo de conhecer os aspectos
comportamentais de C. apel/a, com a elaboração e análise do Etograma Quantitativo, foram realizadas
observações, no período de agosto de 1996 a junho de "1997, no horário das 8h às 18h30min, com
exemplares em cativeiro, no Zoológico da Universidade de Passo Fundo-RS (52°23 'W e 28° 15 'S).
Foram estudados 10 indivíduos, mantidos em dois alojamentos, totalizando 322h e 28min de
observação. O método utilizado foi "ad Iibitum" para identificar as categorias e condutas a serem
regístradas. Seguiu-se o estudo com a aplicação do método "anima focal", com o tempo de observação
igual para cada indivíduo. As observações eram feitas uma vez por semana, durante 6 horas/dias. As
sessões tiveram durante de IO' com intervalo de Imin entre elas, utilizando-se para tal cronômetro e
gravador. Os dados eram lançados em matrizes de cálculo para posteriores análises (freouência total.
duração total, porcentagem de freouêncía e taxa média por minuto). Foram analisadas e descritas 6
categorias comportamentais e suas respectivas condutas, apresentadas aoul com um percentual
decrescente no tempo de execução de cada uma: Alimentação (comer, selecionar alimento, bater o
alimento, cheirar o alimento, esmagar o alimento, beber, urinar e defecar) (25,0%); Locomoção (correr,
saltar, caminhar) (39,3%); Manutenção (observar, coçar, abanar o rabo,alisar -se, espirrar, sentar,
lamber, deitar, sacudir, dormir) ( 27,8%); Social (interação agonística, catar ectoparasitas, brigar,sacudir
os galhos, rodopear, brincar) (7,2%); Sexual (masturbar, copular) ( 0,03%); Sonora (0,4%); Alarme (
0,2%).

I Acadêmicas da disciplina de Etologia do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas
do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo - CX.P.61 I
2 Professoras de Etologias. Orientadoras.
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,
RITMOS DE ATIVIDADE DO MURIQUI (BRACHYTElES ARACHNOIDES) EM

AMBIENTE NATURAL

César Ades, Maurício Talebi-Gomes & Ana Amélia Benedito Silva 1

Estudos recentes como o de Alexandre Menezes (1997) sobre sagüis, Ca//ithrix jscchus, em cativeiro,
e o de Ana Alice Marques (1996) sobre bugios, A/ouatla fusca c/amitans, observados na Estação

Ecológica de Aracuri, RS, têm relevado a existência de ritmos de atividade circadianos e ultradianos
(ritmos de menos de 24 horas). Na presente pesouisa, foram analisados dados obtidos, em abril de
1995, com um grupo de murlouls Brschyteles arachnoides do Paroue Estadual de Car\os Botelho, SP.
Através do método de varredura (5 minutos de observação/ 10 minutos de intervalo) foram registradas
categorias de deslocamento (DES), alimentação (ALI) e repouso (REP). O dado básico para as análises
cronoblológícas foi a freoüêncla relativa destas categorias (número de categorias sobre número de
animais avistados em cada período), de hora em hora, durante cinco dias completos de observação.
Para Que as séries temporais fossem ininterruptas, atribuiu-se valor O a DES e ALI e valor I a REP à
noite, isto é, no intervalo entre 19:00 e 6:00 horas e tomou-se os dias como se fossem contígüos. As
séries temporais de cada categoria (total de 120 pontos por série) foram submetidas a uma análise de
Fourier obtendo-se periodogramas, sendo aplicado um teste de periodicidade adaptado por Benedito-
Silva (1993) para determinar os ritmos significativos em cada caso. Os resultados mostram variabilidade
na distribuição das atividades dos murlouís de um dia para outro, DES e ALI não ocorrendo sempre
juntas e havendo relação inversa entre REP e as outras categorias. A análise de Fourier indicou a
presença de um ritmo circadiano significativo em DES, ALI e REP, um resultado Que era esperado. Mais
relevante foi a detecção de ritmicidade ultadiana significativa: ritmo de 8 horas (DES, ALI e REP) Que
corresponde à pausa do meio do dia e de 4,8 horas (ALI e REP). Estes resultados nos parecem
importantes por demonstrarem, em mais uma espécie, além do sagüi (Menezes, 1997) e do bugio
(Maroues, 1996), e em condições naturais, a presença de um ritmo de 8 horas, relacionado
provavelmente as flutuações térmicas regulares do ambiente da floresta. Os rnurlouls. oue demonstram
intensa atividade alimentar depois de acordar, diminuem seu ritmo de deslocamento nas horas mais
ouentes do dia, retomando sua exploração e seu forrageamento mais tarde, num ajustamento
certamente provido de funcionalidade. Comparações mais pormenorizadas com as atividades de outras
espécies e em outras estações do ano poderão indicar o grau de especlflcidade dos ritmos encontrados
no murloul e a sua flexibilidade temporal.

I Silva Instituto de Psicologia, USP
2 CNPQ, FlNEP.
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ATIVIDADES DIÁRIAS DE UM GRUPO DE SAGUI~DE~CARA~BRANCA
(CALLlTHR/XGEOFROY/ HUMBOLDT, 1812) EM CATIVEIRO, COM ÊNFASE NA

ALIMENTAÇÃO

Fabio de Oliveira Roque 1, Magda Viviane Yamada 2, Sylvia R. G. Panico 3

A distribuição das atividades dos animais estão sob influência das condições ambientais. tais como:
disponibilidade de alimento. sazonalidade. predação, etc.. Isso se torna mais evidente Quando essas

variáveis são restritas e controladas como em situação de cativeiro. no Qual a área é reduzida. o
alimento é oferecido em horários específicos. ausência de predadores. os animais estão expostos à
visitação constante. entre outros. O presente trabalho tem como objetivo descrever atividades diárias de
um grupo de sagui de cara branca composto por oito indivíduos em cativeiro no Parque Ecológico de
São Carlos "Dr. Antonio T. Vlanna" e levantar as possíveis influências do ambiente de cativeiro sobre o
repertório comportamental alimentar deste grupo. Para a coleta de dados foi utilizado o método de
observação por amostragem de tempo, com intervalos de dez minutos entre cada varredura. As
observações iniciaram com a saída dos indivíduos do abrigo pela manhã e terminaram trinta minutos
após o retorno dos mesmos para o pernoite. Os comportamentos foram classificados em grandes
categorias previamente definidas: locomoção. brincadeira. alimentação. forrageamento. social de
contato. cuidado com a prole. alerta. higiene. descanso e estacionário. A distribuição e o tempo
alocado nas classes comporta mentais foram analisados para cada indivíduo do grupo. exceto para os
filhotes QUe foram analisados conjuntamente. Os resultados indicam diferenças na divisão de tempo.
principalmente em relação as classes: brincadeira e cuidado com a prole. Foi observado um grande
número de comportamentos da classe forrageamento. inclusive a captura de insetos e minhoca no
cativeiro. sendo Que os indivíduos dispenderam uma significativa percentagem de tempo apresentando
os referidos comportamentos. sugerindo Que apesar das condições controladas do cativeiro em relação
a alimentação (basicamente frutas em horários determinados). os indivíduos complementaram sua dieta
com recursos- do próprio recinto. Os resultados do presente estudo serão utilizados como subsídios
para elaboração de propostas QUe visam o planejamento de dietas alimentares. incluindo o aumento de
oferta de itens Que propriciem a manutenção de comportamentos naturais da espécie.

1 Graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
2 Graduanda do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
3 Depto de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos - CECH/UFSCar.
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EMPATIA EATITUDES SOBRECONSCIÊNCIA ANIMAL EM ESTUDANTES
DE PSICOLOGIA E DE BIOLOGIA

Thais Passos e César Ades 1,2

Numa época em oue a preocupação pela conservação e pelo bem estar animal estão se difundindo. é
relevante saber como as pessoas encaram os animais e o Quanto acreditam Que seja possível entender

seus processos mentais. Estudos anteriores de nosso laboratório indicam Que a atribuição de cognição e
de afeto depende do animal considerado e Que ela se deixa influenciar pela formação acadêmica das
pessoas entrevistadas (Ades, 1995). No presente trabalho. parte de uma pesoulsa maior sobre as atitudes
em relação ao uso de animais em pesculsa, estudantes de psicologia e de biologia da USP indicaram. num
Questionário composto de escalas. (I) o Quanto sentiam medo. empatia e gosto por animais (de numa
lista de 8 animais: macaco. aranha. bicho preguiça. cachorro. rato. pombo. cobra. aranha. borboleta); (2)
o ouanto achavam Que os animais se assemelham ao ser humano. sentem dor e têm consciência de si-
próprios e e (3) o Quanto acreditavam Que os animais conseguem comunicar-se entre si e com o ser
humano. e podem sentir afeto pelo ser humano. Os resultados mostram Que os julgamentos a respeito
dos animais - embora se ordenem todos. em ordem crescente. dos invertebrados ao primata ou ao animal
de estimação - são mais complexos do Que se esperaria. a partir de uma hipótese de simples
antropomorfismo. A semelhança com o ser humano não é o único princípio: animais Que se assemelham
igualmente ao ser humano podem diferir entre si e vice-versa; suas diferenças dependem da Questão e do
critério. Concebem os participantes Que os animais possam comunicar-se com o ser humano (embora de
forma diferente e. normalmente em grau menor do Q!.le se comunicam entre si) e criar afeto por ele.
havendo uma possível relação entre afeto e comunicação. A aptidão para comunicar-se não parece.
contudo. reouerer consciência de si : os animais das diversas espécies recebem escores mais altos nos
itens de comunicação no Que numa suposta consciência de si-próprios. A empatia com o animal ("sou
capaz de sentir o oue sente este animal") varia de um máximo. no caso do cachorro. ao mínimo. no caso
dos invertebrados. Ela é Quase sempre igual entre participantes masculinos e femininos. um resultado oue
surpreende. uma vez oue existem resultados mostrando maior sensibilidade das mulheres em relação aos
animais. A existência de níveis diferenciais de medo dos animais em homens e mulheres talvez explloue em
parte esta interação. Os resultados reforçam as conclusões prévias acerca da influência do interesse
acadêmico: houve diferenças altamente significativas entre alunos de psicologia e alunos de biologia. estes
sempre mais propensos em atribuir capacidades mentais aos animais e em entendê-Ios como mais
próximos do ser humano. através da comunicação e da empatía. do Que aoueles. Mostram os resultados
haver no relacionamento do homem com os animais aspectos análogos aos Que existem na interação
afetiva entre seres humanos.

I CNPo., FINEP.
2 Departamento de Psicologia Experimental. USP.
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ETOLOGIA NO PRIMEIRO GRAU

Criseida Martins Aquino e César Ades 1

I

São poucas. em nosso meio. as iniciativas de levar o ensino de Etologia ao I° e 2° graus. Durante
um workshop. no Xlii Encontro Anual de Etologia. em Pirassununga (1995). Neiman relatou sua

experiência de ensino da Etologia como disciplina optativa para os alunos do 2° grau de uma escola
particular de São Paulo. de 1991 a 1995. Com um propósito semelhante ao de Neiman. foi proposto e
realizado. em 1996. um curso de Etologia para alunos da Z". 3a e 4a séries do I° grau da Escola de
Educação Infantil e 1° grau CEFI. em Atibaia. a curso. ministrado por C. M. Aouíno. integrava a
disciplina de Ciências. tendo 8 aulas semanais de 90 minutos e cobrindo um bimestre letivo. Seus
temas - comportamento defensivo e comportamento social (todas as séries). construção de abrigos (2"
série) e comportamento reprodutivo (3" e 4" séries) - foram escolhidos em função do interesse possível
dos alunos e da relevância do ponto de vista da transmissão de conceitos etológícos básicos.

a conhecimento e atitudes dos alunos foi avaliadas inicialmente. através das perguntas: ( I)
ouals são os animais dos ouals mais gosta? (2) ouaís são os animais dos ouaís tem medo? Por Quê?
(3) o Que gostaria de aprender a respeito dos animais? (4) você acha importante proteger os animais
silvestres? Por Quê? Verificou-se Que os alunos tinham preferência por animais domésticos (além de um
gosto por animais valorizados culturalmente como o leão). Que seus medos também seguiam uma
direção cultural (leão. cobra. aranhas e escorpiões). O resultado mais relevante foi o interesse dos
a/unos centrar-se predominantemente em Questões de causa e função do comportamento dos
animais.Este resultado. Que confirma a experiência corricuelra de professores de ciências. mostra o
valor motivador de temas etológicos. As opiniões sobre preservação indicam uma consciência da
"extinção e morte" dos animais. do fato de os animais "serem parte e embelezarem a natureza". e
sentimentos de empatia e de necessidade de proteger.

a curso se desenvolveu em clima de discussão e de curiosidade. com bom aproveitamento dos
conhecimentos. apresentados através de textos especialmente preparados. de exposições e material
audio-visual. As respostas ao ouestlonárlo final [ (I) Você gostou das aulas? (2) o Que mais gostou? (3)
como melhorar o curso? 1 indicam atitudes positivas: a maioria disse ter "gostado muito mesmo" ou
"gostado bastante". as alunos apreciaram especialmente os filmes e slides e a possiblidade de obter
informações através de perguntas sobre animais. Exposições e textos. recursos mais tradicionais.
receberam menor destaoue. Realizar "passeios para ver animais" foi uma sugestão de melhoria do curso
oue indica a necessidade de um contato direto com animais e de uma parte prática. Esta experiência nos
parece apontar para a relevância de se usar temas etológícos para o ensino de ciências no 10 grau.

I Departamento de Psicologia Experimental. USP.
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André Mandarino Boges, Guilherme Nascimento Caldeira, Janaina Oliveira Simões e
Fabiana Souza Araujo *; Ilka Dias Bichara **

USO DO ESPAÇO E DE OBJETOS NAS BRINCADEIRAS DE FAZ- DE-CONTA
DE CRIANÇAS XOCÓ

Estudos indicam diferenças na ocupação do espaço e na utilização de objetos por crianças enquanto
brincam, principalmente em função do gênero, idade e status sócio-econômico. De uma forma geral

meninos preferem atividades Que envolvem muita movimentação, ocupam grandes espaços, e brincam
mais em áreas externas Q!.Ieas meninas. É comum Que em brincadeiras de faz-de-conta as crianças se
utilizem de brínouedos ou de outros objetos de um modo simbólico, Q!.Ietranscende a sua utilidade
aparente. Investigar como ocorre o uso do espaço e a utilização de objetos em brincadeiras de faz-de-
conta por crianças pertencentes a uma aldeia indígena (a dos índios Xocó), localizada em uma ilha no
sertão sergípano. é o objetivo deste trabalho. Para tal foram filmados em vídeo-tape a atividade livre de
cerca de 30 crianças entre 3 e 12 anos, de ambos os sexos, nas áreas livres da aldeia (rio, ouintals,
mato, roça, praça, etc).
Os resultados após um ano de coletas de dados indicam uma grande diversidade na ocupação do
espaço, com eventos sem paralelo na literatura como brincadeiras de polícia e ladrão no rio, construção
de silo na roça, bonecas em cima de árvores, construção de cabana no mato, ete., Que demonstram um
alto grau de integração destas crianças ao ambiente específico da ilha. Foi confirmado Q!.Iemeninas
preferem brincar em lugares fixos e interiores. Quanto ao uso de objetos, em sua maioria varas, paus,
pedras, folhas, ou seja, elementos Que são largamente encontrados pela ilha, sofreram transformações
diferenciadas conforme o tema do faz-de-conta e se ele era brincado por meninos ou por meninas. Os
resultados encontrados até o momento apontam para a presença de uma forte estereotipia de gênero
relacionada a estes dois ítens.

* Bolsistas PIBIC/ CNPQ/ UFS.
** Departamento de Psicologia UFS (orientadora).
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INTERAÇÕES SOCIAIS AFILlATIVAS EAGONíSTICAS EM UM GRUPO DE
CRIANÇAS DE 15 A 22 MESESDE IDADE

Katia Maria Paschoaletto Michi 1, Nielsy Bergamasco 2 e Takechi Sato 3

O objetivo deste estudo foi analisar a estrutura social em um grupo de 12 crianças (5 meninas e 7
meninos), de 15 a 22 meses de idade, através das interações sociais afiliativas e agonísticas

ocorridas entre díades. O estudo desenvolveu-se na creche Nossa Senhora dos Pobres - Butantã/Sl'.
sendo Que durante as observações o grupo era mantido em uma sala fechada. Neste período as criancas
ficavam em atividades livres. Os registros ocorreram durante o mês de maio de 1997, totalizando 12
horas de observação direta. As interações sociais afiliativas utilizadas para os registros foram brincar
com, imitar, contato físico, e as agonísticas foram disputar objeto, bater, empurrar, morder. As
interações sociais afiliativas e agonísticas ocorridas entre díades foram registradas em gravador de áudio
através do método a/I occurences com identificação do autor e receptor de cada interação e
organizadas separadamente em duas matrizes sociométricas. A fim de avaliar o grau e a força das
relações existentes entre as crianças, as interações sociais afiliativas foram normalizadas pela
possibilidade ou não de existir a ínteração e submetidas ao método da Árvore Geradora Mínima. Os
resultados obtidos pelas árvores geradoras indicaram a presença de um padrão de organização baseado
no grau de familiaridade de cada criança com a creche, sendo oue as crianças com maior tempo de
creche estavam mais próximas de crianças com menor tempo. Não foram identificados sub-grupos
formados por sexo ou por idade. A fim de analisar a estrutura e a posição social de cada criança na
hierarouia as interações sociais agonísticas foram analisadas pelo método da Árvore Orientada de
Dominância. O resultado obtido indicou a presença de uma estrutura social com apenas dois meninos
diferenciados na híerarouía existente, sendo Que o indivíduo dominante do grupo era a criança mais
velha e com maior familiaridade com a creche. Entre as demais crianças verificou-se a existência de
relações de dominância circulares.

I Mestrado - Depto de Psicologia Experimental - Instituto de Psicologia - USP/SP. Financiamento
CAPES. (e-maif. smpmichi@carpa.ciagri.usp.br).
2 Depto de Psicologia Experimental - Instituto de Psicologia - USP/SP.
3 Depto de Psicologia Experimental - Instituto de Psicologia - USP/SP. Financiamento CNPq,
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ELEMENTOS DA CULTURA PARTICULAR DOS XOCÓS PRESENTESNAS
BRINCADEIRAS DE SUAS CRIANÇAS

Ilka Dias Bichara *; André Luiz Mandarino Borges, Guilherme Nascimento Caldeira,
Janaina de Oliveira Simões **

1\ o brincar a criança reproduz mesmo oue indiretamente as relações vividas no seu universo social.
r\são variados os aspectos culturais e sociais oue influenciam as brincadeiras. principalmente as oue
envolvem fantasias. Em Sergipe. chama a atenção uma comunidade com aspectos culturais distintos.
Que é a dos índios Xocó. residentes no município de Porto da Folha. na ilha de s. Pedro no rio S.
Francisco. Os Xocó vivem da agricultura. da pesca e da cerâmica. falam português e seu modo de vida
é muito parecido ao de oualouer população rural da região. apesar de manterem algumas danças rituais
como a "dança do Toré" e o "arregado da lurerna". Investigar ouaís os elementos da cultuta particular
dos Xocó estão presentes nas brincadeiras de suas crianças é o objetivo deste trabalho. Foram
registradas as atividades livres de cerca de 30 crianças entre 3 e 12 anos. de ambos os sexos nas áreas
livres da aldeia. Essas observações foram feitas através de filmagem em vídeo-tape complementadas por
registro cursivo de comportamento. Os resultados encontrados após um ano de pesouísa apontam para
a presença de uma forte estereotipia de gênero oue se reflete tanto na escolha dos temas de
brincadeira. como nos diálogos. papéis representados. ocupação do espaço. uso de objetos. relaçoes
no grupo de brlnouedo, ete. Esta estereotipia reflexo da divisão de trabalho entre os sexos na
comunidade se reflete até na presença bem superior de meninos brincando em áreas livres. enouanto as
meninas desde cedo dividem as atividades domésticas com as mães. Também são fortes os indícios de
uma cultura ao mesmo tempo rural e ribeirinha. refletidos em brincadeiras no rio. no mato. nas árvores.
temas relacionados com a pesca e a agricultura. apesar de também já se notar a influência da TV em
alguns episódios. Foram registrados alguns episódios em Que meninas cantarolavam músicas da "dança
do Toré" enouanto brincavam de temas variados.

* Departamento de Psicologia UFS.
** Bolsistas PIBIC/CNPQfUFS.
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COMPORTAMENTOS ENVOLVIDOS NO TÉRMINO DO CONFLITO

Nascimento, J.A.B.; Barbosa, I.S.; Magalhães, C.M.C 1

Estudos etológicos envolvendo crianças em idades pré-escolar demonstram Que é comum a
formação de peouenos grupos e Que a relação intra-grupo é permeada de brincadeiras. gestos de

cuidados. comportamentos afetivos e agressivos. Strayer & Strayer (1976) estudando relações de
dominância entre pré-escolares categorizaram sete comportamentos oue denominaram de "gestos de
apaziguamento". envolvidos no término do conflito: I) gritos 2) desistir do objeto 3) adulação 4)
desviar-se 5) encolher-se 6) fuga rápida e 7) solicitar término. Posteriormente Sackin & Thelen (1984)
verificaram outras formas comportamentais. denominadas "comportamentos conciliatórios" oue também
conduziriam ao término do conflito: I) proposta cooperativa 2) apologia 3) oferecimento simbólico 4)
oferecer objeto 5) fazer catação. Paraessesautores a forma com Queo conflito é finalizado influenciaria
na probabilidade futura de interações. O presente trabalho objetivou verificar as formas de
comportamentos envolvidos no término do conflito e a dinâmica das relações. decorrentes da presença
destes comportamentos. Foram observadas 28 crianças (16 meninos e 12 meninas) com idade média
de 6 I meses. pertencentes a uma creche da cidade de Belérn. Os dados foram registrados através de
filmagens. durante 3 meses. Conflitos foram definidos como situações em Que: "Uma criança A tenta
influenciar uma criança B. e a criança B opõem-se ou resiste a criança A" (Pruitt. 1981). Foram
registrados 15 episódios de conflito. Essesepisódios foram transcritos. salientando-se o antecedente. o
conflito e o conseouente. também foi realizado um registro de -10 minutos. do comportamento de
ambas as crianças envolvidas. após o conflito ter sido finalizado. Os principais resultados foram: 1- Dos
15 episódios. 7 terminaram com gestos de apaziguamento. sendo Que. em dois destes as crianças
foram vistas juntas após o conflito: 1- com comportamento conciliatório. sendo registrado a
aproximação das crianças mais tarde e 7 com intervenção da pajem. 5 destes registrando não
aproximação das crianças: 2- Verificou-se ainda. Que a reconciliação pós-conflito pode não depender
somente da forma como a situação é finalizada. mas do motivo Que ocasionou a agressão: 3-
Identificou-se uma outra categoria para o término. além das já citadas: a de intervenção da pajem.

I Departamento de Psicologia Experimental - UFPa.
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Gonçalves, M.E.F.; Magalhães, C.M.C 1

ESTUDO PRELIMINAR SOBRE REDE DE RELAÇÕES

Diversos trabalhos em etologia apontam para a importância da interação social no desenvolvimento
infantil. no Que se refere à aprendizagem de papéis e habilidades, bem com a significância

emocional da mesma e seu caráter preditor da aversão em relação ao ambiente escolar. O objetivo do
presente estudo foi verificar o estabelecimento de rede de relações entre pré-escolares, analisando

ouern são os parceiros com Quem interagem e ouais atividades desempenham juntos. Participaram da
pesouisa 28 crianças (12 meninas e 16 meninos) com idade média de 61 meses, pertencentes a uma
creche da cidade de Belém, a cual atendia a crianças de nível sócio econômico médio. As observações

foram realizadas em sala de aula e sala de vídeo. As técnicas de registro utilizadas foram o scan sample
e o registro focal. O scan sample consistiu no registro instantâneo da atividade realizada por cada

indivíduo no grupo em intervalos de tempo pré-selecionados de 5 minutos. O registro focal consistiu
no registro instantâneo de cada indivíduo com seu(s) respectivos(s) interagente(s). visando observar se

existia entre os parceiros de interação preferência por alguma criança, para isso dividiu-se o número

total de interações pelo número total de parceiros da mesma criança, e a partir deste número foram

estabelecidas três categorias de parceiros: preferidos, preteridos e neutros. Os principais resultados
demonstram uma nítida segregação racial no Que tange aos parceiros de lnteração, bem como uma

certa discrepância entre Quantidade e Qualidade de interações (crianças Que interagem com mais
parceiros, porém formando vínculos superficiais) e, ainda, nem todas as relações eram recíprocas.

Foram observadas ouatro formas de interação: conversar, brincar, afeto e briga, sendo a primeira a mais
freoüente.

I Departamento de Psicologia Experimental - UFPa.
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Julia Klaczko I; Patrícia Ferrari Neves 2; Sylvia R. G. Panico 3

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO DOS VISITANTES SOBREO
COMPORTAMENTO DOS ANIMAIS DO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO

CARLOS

Oobjetivo deste trabalho consiste em analisar como os visitantes do Paroue Ecológico de São Carlos

"Dr. Antonio T. Viana"- PESC - interferem no comportamento dos animais durante a visitação.

Nos finais de semana, a população Que visita o Paroue Ecológico é composta por pessoas de diferentes
idades, sendo a maior frecuência a de pais/crianças. Tais visitas têm duração de aproximadamente uma

hora. O presente estudo foi dividido em duas partes, a primeira uma observação exploratória sem metas
delimitadas e a segunda, utilizando a observação direta denominada animal focal. levando em

consideração a fala, as atitudes tomadas pelos visitantes em relação aos animais e a reação imediata
dos animais frente aos visitantes. Os dados estão sendo analisados à medida Que estão sendo obtidos,

na tentativa de descrever o comportamento dos visitantes e a percepção dos mesmos sobre a vida dos

animais e das condições do ambiente em Que os mesmos vivem ou são expostos durante a visitação. Os

resultados já obtidos permitem concluir Que a população Que frecuenta o PESC apresenta
comportamentos Que demonstram o desconhecimento das condições necessárias à Qualidade de vida

dos animais mantidos no PESC e sobre os próprios animais, interferindo de forma não adeouada na vida
dos mesmos. Com base nos resultados do presente estudo está sendo proposto um programa de
educação ecológica Que deverá incluir a capacítação de monitores para o acompanhamento das sessões

de visitação ao PESC e a difusão de conhecimentos gerados em estudo sobre o comportamento dos

animais em situação natural e semi-cativeiro. Na tentativa de contribuir com a direção do PESC, este
trabalho deverá fornecer subsídios no Que diz respeito ao planejamento de condições mais adequadas à
visitação.

I Graduanda do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos - CCBS/UFSCar.
2 Graduanda do Curso de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos - CECH/UFSCar.
3 Depto. de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos.
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRESEM CATIVEIRO
NO ZOOLÓGICO DA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Thais Leiroz Codenotti e Nêmora Pauletti Prestes 1

O Zoológico da Universidade de Passo Fundo tem oportunizado desde 1995 a aplicação prática da
disciplina Etologia, para acadêmicos do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Ciências

Biológicas. O principal enfooue desses estudos é atingir a culminância do Ensíno-Pesouísa, através da
observação e registro do comportamento de animais silvestres em cativeiro. Os métodos aplicados
foram o "ad libitum" e "animal focal" e os dados foram tomados com auxílio de um cronômetro e de um
gravador. Os indivíduos foram observados a uma distância de aproximadamente 3 metros do
observador, no período das 8:00 horas às I Ih.30 mino e das 14:00 às 17h.30 min., durante os meses
de abril a junho e de setembro a novembro, perfazendo em media 540 sessões de observação de 10
minutos cada uma, com um intervalo pré fixado de I minuto entre as sessões, totalizando 54 horas de
observação para cada espécie estudada. Para estabelecer o ritmo de atividade diária dos animais em
estudo foram também cobertos os horários das I Ih 30 mino às 14 horas. Desde setembro de 1995
até novembro de 1996 obteve-se resultados com a análise do repertório comportamental e descrição
do etograma das seguintes espécies de aves: Myopsitta monachus (n=7), Amazona aestiva (n=5), Ara
ararauna (n=5), Pionus maximiliani (n=3), Penelope obscura (n=7) e dos mamíferos: Nasua nasua
(n=2), Galictis cuja (n=2), Coendou villosus (n=2) Teysssu tsjscu (n= 2). Dentre os Primates o
estudo foi realizado com 25 exemplares de Cebidae, Ccbus ape/la, divididos em cinco grupos de
observação. Até o momento 82 acadêmicos receberam treinamento. Outros cinco trabalhos estão em
fase de execução e 18 universitários registram dados sobre aves: exemplares de Columbidae (n=8) e
Çyanocorax chtysopus (n=6) para fins de construção do Etograma, e, de mamíferos carnívoros:
Pseudolapex gymnocercus e Cerdocyon thous (n= 12). Com objetivo de verificar o aparecimento de
comportamentos estereotipados em cativeiro continuam os estudos com Cebus (n= 12). Essa proposta
deverá atingir todas as espécies em cativeiro no Zoológico da UPF, com a construção do etograma
ouantífícado de cada grupo, visando contribuir para a melhoria de vida dos animais em cativeiro, através
de um manejo mais adeouado, em resposta ao comportamento específico, segundo as semelhanças e
diferenças encontradas em cada grupo. Os estudos etológícos pretendem também oferecer subsídios
para traçar novas estratégias, orientadas a desenvolver futuros programas de conservação dos animais
estudados.

I. Universidade de Passo Fundo, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia. C. P. 567
99001-970 Passo Fundo - RS.
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AS "FRONTEIRAS" DO PENSAMENTO DE KONRAD LORENZ

Agnaldo Garcia 1

Konrad Lorenz é um autor complexo do ponto de vista biográfico e bibliográfico. reunindo traços de
escritor. filósofo e cientista. Apesar de sua importância para as ciências do comportamento. a vida e

a obra de Lorenz ainda são pouco investigadas. O objetivo deste trabalho. como parte de um trabalho
maior sobre o pai da Etologia. é tentar delimitar as áreas Que sua obrea cobriu. destacando algumas
"fronteiras" do seu pensamento. O método empregado para a análise da obra de Lorenz é o método
histórico-crítico. considerando fatores históricos e literários. Para uma visão geral da produção escrita
de Lorenz estamos efetuando uma macro-anállse, incluindo aspectos descritivos. relacionais. do
desenvolvimento interno e histórico. além das relações com seu mundo contemporâneo. Do ponto de
vista descritivo. a obra de Lorenz é diversificada e ampla. chegando a utilizar diferentes formas de
linguagem (científica. literária e filosófica) em um mesmo texto. Apesar de dlverslflcada. sua produção
escrita apresenta elos e pontos de ligação. desde os trabalhos sobre Ornitologia até os trabalhos mais
polêmicos sobre a agressão humana ou sobre Epistemologia. Lorenz escreveu por mais de 60 anos.
tendo o autor enveredado por diferentes temas. contudo. uma visão geral da realidade. filosófico-
científica já parece estar presente em seus primeiros trabalhos. A inserção histórica da obra de Lorenz é
complexa pois alia uma forte influência filosófica de linha kantiana, um evolucionismo científico de linha
darwinista e influências literárias de autores clássicos como Goethe e Schiller. A inserção de Lorenz em
seu tempo como intelectual apresenta várias facetas, pois percorreu várias áreas do conhecimento.
dialogando com uma série de autores. críticos e entusiastas de suas idéias. Escreveu sobre Biologia
(especificamente sobre o comportamento de Anatldae, desde 1927). Foi como naturalista preocupado
com as teorias biológicas de sua época e pai da Etologia Que Lorenz alcançou o prestígo acadêmico
internacional. O seu espírito naturalista. Que teve em Heinroth e Whitman suas influências mais
próximas e em Darwin suas influências mais distantes. permeia todo o pensamento do autor. Na fas
inicial também escreveu sobre Kant para uma revista de filosofia. O espírito filosófico de Lorenz é
marcado pela identificação com Kant. principal influência filosófica em seu trabalho. Um de seus
primeiros livros Er redete mit dem Vieh, den Vóge/n und den Físchen (King Solomon 5" Ríng. em inglês.
e Falava com as bestas, as aves e os peixes. em português) já revela sua vocação literária. O sucesso de
Lorenz como escritor é impressionante. Publicado em 1949. o livro atingiu. em 1991. a 36a edição.
Lorenz parece cobrir. com seus escritos. um triângulo cujos lados são a literatura. a filosofia e a ciência.
o Que dificulta sua compreensão global. Talvez por sua complexidade, o conjunto da obra de Lorenz
ainda é pouco estudado e conhecido. A extensão e a diversidade da produção intelectual de Lorenz
exigem métodos de análise Q!.Iepossibilitem tratar o autor como escritor. cientista e filósofo.

I Núcleo de História de Psicologia e Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social.
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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o MANUSCRITO RUSSO (1944-1948): UMA ANÁLISE HISTÓRICO-
CRÍTICA DA OBRA PÓSTUMA DE KONRAD LORENZ

Agnaldo Garcia I

Em 1992, Agnes von Cranach, filha de Konrad Lorenz, editou, com o título Die Naturwissenschaft

vom Menschen: Eine Einführung in die vergleichende Verhaltensforschung. Das 'Russische
Manuskript' (1944-1948), um manuscrito inédito de seu pai, com cerca de 750 páginas. O documento

foi escrito entre 1944 e 1948, período em Que Lorenz esteve preso em um campo de prisioneiros de
guerra na Armênia, sob o domínio russo. Neste período, a biblioteca de Lorenz resumia-se a um

volume do Fausto. de Goethe. O texto foi traduzido para o inglês e publicado nos Estados Unidos, em

1996, com o título The Natural Science of the human species: an introduction to comparative
behavioral research: the Russian Manuscript (1944-1948). Neste trabalho, procuro apontar algumas
características desse livro. Metodologia: A análise do Manuscrito Russo faz parte de um estudo mais
amplo da obra de Lorenz, de um ponto de vista histórico, social e literário. O método empregado é o

método histórico-crítico sócio-literário. O método permite analisar documentos do ponto de vista

interno e externo, integrando perspectivas sincrônicas e diacrônicas e ângulos da história social e da
crítica textual. A análise da obra está sendo realizada em três níveis (rnacro-análise. mesa-análise e

rnícro-análise), abordando cinco aspectos, Que, por analogia, podem ser denominados de anatomia,

fisiologia. ontogênese. filogênese e ecologia do texto. Resultados: Do ponto de vista de uma macro-
análise descritiva, o livro consta de três partes: prolegômenos filosóficos, prolegômenos biológicos e as

origens históricas e os métodos da pesouisa comportamental comparada. Quanto às relações do livro
com o restante da obra do autor, o Manuscrito apresenta muitos elos, do ponto de vista estrutural.

formal e do conteúdo. A coordenação de idéias filosóficas e científicas ilustra um aspecto da tessitura

do texto lorenziano. Quanto ao lugar da obra na história do pensamento de Lorenz. o livro marca um

momento de reflexão sobre a Etologia e contém idéias Que serão desenvolvidas em escritos posteriores
como Vergleichende Verhaltensforschung (1978) e de Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Natur-

geschichte menschlichen Erkennens (1973), seu principal trabalho sobre Epistemologia. Historicamente.
Lorenz recupera e integra idéias de autores oue marcaram seu pensamento, como Whitman e Heinroth.
No elenco de autores oue retoma da história das idéias, menciona filósofos como Kant, Hurne. Spencer
e Dewey. e cientistas como Claude Bernard, Darwin, Freud, )ennings, Kóhler. Pavlov. Wundt. entre

outros. Do ponto de vista das relações da obra com o seu ambiente intelectual e objetivo, pode-se
destacar Que as condições para a produção do livro foram particularmente difíceis. A inserção

intelectual do Manuscrito em seu tempo foi prejudicada pela sua não publicação na época. Pode-se,

contudo, verificar Que autores contemporâneos de Lorenz. como Tinbergen. influenciaram seu
pensamento. Conclusões: Do ponto de vista rnacro-analltico. o livro (o último a ser publicado mas o

primeiro a ser produzido por Lorenz) representa a primeira tentativa de composição de um livro-texto
de Etologia, combinando preocupações filosóficas e científicas do autor.

I Núcleo de História da Psicologia e Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social -
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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A ETOLOGIA DE ANIMAIS FANTÁSTICOS ANTES DA OJ...'-"~"'"
DA IPUPIARA NO SÉCULO XVI *

Christian Fausto M. dos Santos I & Francisco Silva Noelli 2

, possível dizer Que a Etologia está presente na literatura mundial desde o início da escrita. muito

Eantes de sua formulação como disciplina acadêmica. pois a observação dos comportamentos
animais sempre foi alvo da curiosidade humana. Estarnos desenvolvendo uma pesouísa histórica

Que procura analisar a descrição de animais fantásticos e seus comportamentos. com o objetivo de
estudar como os europeus consideravam as faunas oue conheciam e descreviam pela primeira vez no
Novo Mundo. antes da organização lineana da Biologia. Com isto. pretendemos fazer uma "História da
Etologia antes da Etología". As crônicas do século XVI estão carregadas de descrições de animais

fantásticos. "novos" aos olhos dos europeus. mesmo daoueles Que mais tarde comporiam a fauna do
Reino Animal. A metodologia desta primeira fase da pesouísa é basicamente a revisão sistemática das

crônicas dos viajantes dos séculos XVI e XVII. visando obter as descrições e iconografias sobre os
animais e os seus comportamentos. Dentre os diversos casos oue coletamos. selecionamos para este

evento a aparição. captura e morte da lpupiara em 1564. na Capitania de São Vicente. um "fero &
espantoso monstro marinho Que nesta prouincia se matou". Este acontecimento foi descrito por vários

cronistas em 1560. 1576. 1584. 1587. 1594 e. tardiamente. em 1706. revelando a disseminação
deste tipo de acontecimento e as crenças geradas na estrutura cultural da Idade Média.

I UEM/Acadêmico de História.
2 DFE/UEM/Doutorando em Ciências sociais - UNICAMP.
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ETHOLOG 2.1: "S0FTWARE" PARA TRANSCRiÇÃO DE SESSÕESDE
OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO

Eduardo B. Ottoni I

O EthoLog é uma programa de apoio à transcrição de sessões de observação de comportamento
(em tempo real ou a partir de registro em áudio ou vídeo), escrito para ambiente Windows (versão

3.x ou 95). O usuário cria - por meio de um editor próprio - um arouivo contendo a lista das categorias
comportamentais (etograma) e seus respectivos códigos de teclas. de acordo com os ouais o EthoLog
configura o teclado para a transcrição. Ao final da sessão de transcrição. o programa gera dois aroulvos
ASCII (.rep e .Iog) com os dados seoüencíaís e temporais resultantes. os ouaís podem ser visualizados
posteriomente por meio do próprio EthoLog ou facilmente exportados para uma planilha eletrônica
como o Excel para análises subseoüentes. O EthoLog reconhece dois tipos de eventos: Estados (State
EventSi. com duração e Eventos Instantâneos (lnstant Eventsi, com momentos de ocorrência; a ambos
podem ser anexadas notas (Labe/Si Que podem ser utilizadas como modificadores das categorias
digitadas. A nova interface torna a o manejo do programa ainda mais simples e inclui "dicas"
automáticas para todos os controles e opções disponíveis a cada passo. O funcionamento do
cronômetro (com precisão de centésimos de segundo) foi redesenhado na presente versão. oferecendo
a opção entre sessões com ou sem duração pré-definida. Outras opções configuráveis incluem:
Repetição de Estados (aceitar ou não State Events iguais e consecutivos). exigir ou não a ocorrência de
Estados (opção NoState). reconhecer (ou não) todos os caracteres digitados como maiúsculas (opção
Case Insensitive). O EthoLog é mais apropriado para observações de sujeito focal (as Notas apostas a
Eventos de Estado ou Eventos Instantâneos podem ser usadas para especificar os outros indivíduos
interagindo com o focal. no caso de categorias sociais. Interações diádicas (mãe-filhote. macho-fêmea)
podem ser transcritas de uma só vez (com o uso de categorias específicas para cada um dos sujeitos ou
através do uso de modificadores); os comportamentos de vários indivíduos em interação poderiam ser
transcritos para todos os sujeitos. tratados como focais. um de cada vez (os arouivos de resultados
sendo reunidos posteriormente numa única planilha). Um alarme sonoro de intervalo configurável
introduzido nesta versão fornece uma solução para a transcrição de amostragens de varredura (scan
samp/íng). uma opção a ser plenamente implementada na próxima versão do programa. A versão 2. I do
EthoLog será distribuida como "shareware": cópias não-registradas (plenamente funcionais) e outras
informações podem ser obtidas pela Internet na:

homepage: http.//www.geocities.com/CapeCanaveraI/Lab/2727/ethohome.html.

I Depto. de Psicologia Experimental. Universidade de São Paulo.
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AVALIAÇÃO DE MIL LIGAÇÕES DO DISQUE-AIDS/UFU

Juliana Fernandes Simões I, Layse Marques da Silva Dias 2, Rejane Moreira da Silva 3,

Joana Chaves Pamplona 4.5

A epidemia do HIV/AIDS é o problema de saúde pública mais grave Que a humanidade tem
enfrentado na última década. Segundo dados do Ministério da Saúde a distribuição de casos de

AIDS é a seguinte: Brasil (82.852), Minas Gerais (5.200) e Uberlândia (380). No início da epidemia, a
AIDS foi chamada de "peste gay", pois achava-seQueera uma doença de alguns grupos de risco, mas
com a disseminação do vírus HIV no mundo, percebeu-se Que o HIV/AIDS pode atingir oualouer
pessoa Q!.Ienão se prevenir - homens, mulheres, crianças, independente de raça, religião, classesocial
ou opção sexual - Que não estiver informada e Q!.Ienão adotar comportamentos seguros. A intensidade
do problema na atualidade, reouer medidas Que incluam fundamentalmente trabalhos Q!.Ievisem
possíveis mudanças de comportamento necessáriasà prevenção do HIV/AIDS. Nesse sentido a Divisão
de Serviço Social do Hospital de Clínicas da UFU, sentiu necessidade e importância de implantar o
Disoue AIDS/UFU à população de Uberlândia e região. O projeto teve início em 13 de fevereiro de
1996 atendendo das 9:00hs. às 17:00hs., de segunda a sexta feira. Com objetivo de avaliar o projeto,
segundo o perfil dos usuários e freouência de perguntas, analisou-se as primeiras 1000 ligações, num
total de 1259 perguntas. Estudou- se a freouêncla e tipo das mesmas e Quanto aos usuários, as
variáveis sexo, escolaridade e profissão. Do total de ligações, 94, I% foram oriundas de Uberlândia. As
principais dúvidas foram: Sexo oral transmite AIDS? 23% - sendo 15,2% do sexo feminino e 28,3% do
sexo masculino. Formas de transmissão? 16,5% - sendo 19% do sexo feminino e 14,9% do sexo
masculino. Como e onde fazer o exameanti-HIV? 10,9% - sendo 13%do sexo feminino e 9,4% do sexo
masculino. Quanto ao gênero, 59,8% foi do sexo masculino e 40,2% do sexo feminino, o Quepode ser
reflexo de Que as mulheres ainda pensam Que AIDS é problema de homossexuais e de Usuário de
Drogas Intravenosas (UDI). Entretanto, Mann (1993), prevê Q!.Ieaté o ano 2000, metade de todos os
adultos com HIV serão mulheres e 90% delas infectadas através de relações heterossexuais. Outro fator
pode ser atribuido ao tabu sexual maior em mulheres. Quanto às profissões, a maior incidência de
ligações foi de trabalhadores do comércio 24,3%, seguindo-se de estudantes 17,4%. Referente à
escolaridade, 22,6% das perguntas efetuadas foram de pessoascom 2° grau completo e I I% com nível
superior completo. Os resultados e a procura por informações durante os cinco meses de
desenvolvimento do projeto evidenciaram o Quanto a população está desprovida de informações, Q!.Ie
são fundamentais enouanto trabalhos educativos e preventivos, no controle do HIV/AIDS.

1 Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas - UFU.
2 Acadêmica do Curso de Psicologia - UFU.
3 Acadêmica do Curso de Geografia - UFU.
4 Assistente Social do Hospital de Clínicas - UFU.
5 Apoio: PROEX E HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFU.
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ANÁLISE DO PERFILUNIVERSITÁRIO FRENTE AO VANDALISMO EM
PORTAS DE BANHEIROS, CAMPUS UMUARAMA - UNIVERSIDADE

FEDERALDE UBERLÂNDIA (*)

Francis de Morais Franco-Nunes I; Tatyana de Almeida Silva 2

Expressões de vandalismo são bastante comuns no mundo atual. Píxações. destruição de materiais,

placas e aparelhos públicos são alguns exemplos. Uma forma curiosa de vandalismo são as
descrições encontradas em portas de banheiros públicos, em praças, escolas, centros comerciais, entre
outros, Que mesmo intencionalmente, acabam predando o bem público e causando uma poluição visual.

O objetivo desse estudo foi avaliar esse tipo de comportamento no âmbito universitário e analisar os

resultados com possíveis hipóteses QUe levam a essas atitudes. Por meio de uma ficha levantou-se os
dados mais freoüentes de descrições encontrados em portas dos banheiros de 8 prédios do Campus
Umuarama/UFU num total de 37 banheiros (18 masculinos e 19 femininos). sendo todos acessíveis a

alunos, professores e funcionários. Os autores, um do sexo masculino e outro do sexo feminino,
pesouísararn banheiros de seus respectivos sexos. Os dados não legíveis não foram considerados, e
todas as marcas de pinturas e de limpeza das portas foram anotados. As descrições foram classificadas

segundo as seguintes características: citações nominais, desenhos, símbolos, frases vulgares, frases não

vulgares, descrições de cunho sexual. descrições de cunho religioso e outros. Dos 37 banheiros, 2 se
encontravam trancados. Foram pesouísadas 101 portas, 57 femininas e 44 masculinas. Outras 6 portas,
exclusivamente de banheiros femininos, encontravam-se fechadas. 32.43% dos banheiros não tinham
marcas de vandalismo, sendo 9 femininos e 3 masculinos. Foram verificadas muitas marcas de limpeza,

pinturas e rabiscos, Que impediram incluir mais dados. Foram registrados 497 dados, dos cuais 64.79%
em banheiros masculinos e 35,21 % em femininos. No total. as descrições mais freoüentes foram as de
cunho sexual (25,35%). seguido por frases vulgares (20,03%), desenhos (17,30%), citações nominais
(12,47%). No caso de banheiros masculinos, a ordem de descrições mais freoüentes foi idêntica ao

total geral. no entanto, nos banheiros femininos predominou frase vulgares (18,86%) seguido de

descrições de cunho de sexual (16,00%). desenhos (14,86%), citações nominais e frases não vulgares
(13.71 %). 9,57% dos registros totais referiam-se a descrições QUe não se encuadrararn no itens da
ficha, dentre eles: citações de times de futebol. ordens políticas, datas, telefones, rixas entre cursos,

bandas de rock, contas, calendários. Os dados refletem um comportamento humano estático QUanto a
sua avaliação, ou seja, não pode ser avaliado no ato de sua manifestação. Mostram Que o vandalismo
predomina, cuantitativarnente entre os homens e são, principalmente, manifestações sexuais. As

hipóteses levantadas QUe sugerem a execução de tais atos são: a necessidade de manifestação de
impulso sexuais, tentativa de expor outrem ao ridículo, pregação ou desmistificação da fé ou credos
religiosos, passatempo, sentimentos de amor, ódio, desejo, inveja e exploração de fatos do cotidiano
com influência televisiva. Servem como alternativa de comunicação anônima, podendo representar
características psicóticas ou não.

I Curso de Ciências Biológicas - UFU / Bolsista PET-CAPES.
2 Curso de Ciências Biológicas - UFU.
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