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RESUMO 

Primatas herbívoros incluem em sua dieta principalmente, frutos, folhas e flores, 

porém também podem incluir sementes, bambus e cascas de árvores. Diferenças na 

qualidade dos alimentos consumidos afetam diretamente o conteúdo nutricional 

ingerido e consequentemente, a aptidão do indivíduo. Fêmeas de primatas em período 

reprodutivo possuem requerimentos energéticos e nutricionais relativamente maiores do 

que machos. A produção de leite e o transporte do filhote são os principais fatores que 

elevam a exigência nutricional e energética de uma fêmea. Nós testamos como o 

período reprodutivo pode influenciar a qualidade alimentar de fêmeas de Brahchyteles 

hypoxanthus. Nossas hipóteses são: I) fêmeas em período reprodutivos (amamentando e 

em ano de desmame), consomem mais alimentos de maior qualidade e II) gastam mais 

tempo em alimentação quando comparadas às fêmeas que não estão em período 

reprodutivo (fêmeas sem filhote). Nós classificamos as fêmeas entre três categorias: em 

“amamentando (AM)”, “em ano de desmame (AD)” e “sem filhote (SF)”; e 

consideramos frutos maduros (FRM), folhas novas (FON) e flores (FLO) como 

alimentos de maior qualidade; e a proporção de registros em atividade de alimentação 

como tempo em alimentação. Utilizamos um modelo linear generalizado para testar se a 

variação no consumo de itens de maior qualidade (FRM + FON + FLO) e a atividade de 

alimentação, é explicado pelos diferentes períodos reprodutivos de fêmeas (AM, AD e 

SF). Fêmeas de B. hypoxanthus, consumiram principalmente folhas, e em seguida 

frutos, independente do período reprodutivo. Fêmeas SF consumiram mais FRM + FON 

+ FLO do que AM e AD. Fêmeas AM e em AD investiram mais tempo em atividade de 

alimentação do que fêmeas SF. Nossos resultados sugerem que o período reprodutivo 

pode direcionar as fêmeas de B. hypoxanthus a consumirem alimentos de menor 

qualidade comparado as fêmeas em período não reprodutivo. Este comportamento pode 

ocorrer devido às fêmeas evitarem expor seus filhotes ao elevado risco de predação que 

existe na área de estudo. Apesar disso, limitações em nossas análises podem ter 

influenciado os resultados. 

Palavras-chave: Requerimento nutricional, energéticos da reprodução; Lactação; Dieta; 

Alimentação 
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ABSTRACT 

Primates herbivores include in your diet mainly fruit, leaves and flowers, but 

may also include seeds, bamboo and tree bark. Differences in the quality foods 

consumed, affect directly the nutritional content ingested and consequently, the fitness 

of the individual. Female primates in breeding season, have energy and nutritional 

requirements relatively larger than males. The production of milk and infant transport 

are the main factors that increase the nutritional and energy requirement of a female. 

We tested how the reproductive period may influence food quality consumption by 

females of the Northern Muriqui, Brahchyteles hypoxanthus. Our tested the following 

hypotheses I) reproductive females consume more higher quality food and II) they 

spend more time in feeding compared to females that are not in breeding season. We 

classified females into three categories: the "breastfeeding (AM)", "in a year of weaning 

(AD)" and "without offspring (SF)". We considered ripe fruit (FRM), young leaves 

(FON) and flowers (FLO) as higher quality food; and the proportion of records in 

feeding activity as feeding time. We used a generalized linear model to test whether the 

change in the consumption of higher quality items (FRM + FON + FLO) and the 

feeding activity is explained by the different reproductive periods of females (AM, AD 

and SF). Female B. hypoxanthus mainly consumed leaves and fruits, regardless of 

reproductive period. SF females consumed more FRM + FON + FLO than AM and AD. 

AM and females AD invested more time in feeding activity than females SF. Our results 

suggest that the reproductive period may drive females of B. hypoxanthus to consume 

low quality food compared to females not breeding season. This behavior can occur 

because the reproductive females avoid exposing their young to the high predation risk 

that exists in the study area. Nevertheless, limitations in our analysis may have 

influenced the results. 

Keywords: Nutritional Requirement, Energy Reproduction; Lactation; Diet; Food 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O comportamento de forrageio em primatas pode ser influenciado por uma série 

de fatores ecológicos, como competição, predação, e por fatores fisiológicos, como 

requerimentos por nutrientes específicos, necessidades energéticas e digestibilidade de 

alimentos (GLANDER, 1979, 1982; MCKEY et al., 1981; JANSON, 1988; MILTON, 

1999). Entretanto, a dieta obtida com o forrageio somente é considerada bem sucedida 

se os requerimentos energéticos e nutricionais necessários para o crescimento, 

reprodução e regulação corporal forem supridos (OFTEDAL et al., 1991; WADE; 

SCHNEIDER, 1992). O consumo insuficiente de determinados alimentos pode limitar a 

abundância de uma população, como observado em Colobus polykomos (DASILVA, 

1992) e Procolobus badius (RODE et al., 2003). Nesse sentido, primatas tendem a 

incluir em sua dieta alimentos de alta qualidade, que são caracterizados por serem ricos 

em proteínas de fácil digestão e com baixa porcentagem de fibras e compostos 

secundários como alcalóides e taninos (DEMMENT, 1983; STRIER, 2011). Contudo, a 

disponibilidade contínua de alimentos de alta qualidade na natureza é rara e então 

primatas necessitam incluir em sua dieta grandes proporções de itens de menor 

qualidade, que são de difícil digestão e absorção dos nutrientes devido elevada 

concentração de fibras e compostos secundários (GLANDER, 1979, 1982; MILTON, 

1979; MCKEY et al., 1981; OFTEDAL et al., 1991; SCHAEFER et al., 2003). 

Em primatas herbívoros, frutos, folhas e flores representam os principais itens 

alimentares consumidos, porém estes primatas podem incluir sementes, bambus e 

cascas de árvores em sua dieta (HARDING, 1981; STRIER, 1991a). Cada um desses 

itens varia em qualidade nutricional e energética a depender da espécie vegetal bem 

como do estágio de maturidade atual de cada estrutura da planta (MCKEY et al., 1981; 

GLANDER, 1982; WATERMAN; KOOL, 1994). Por exemplo, o consumo de folhas 

novas, frutos maduros e flores é considerado uma dieta de maior qualidade (STRIER, 

1991; SERIO-SILVA et al., 2002; SCHAEFER et al., 2003) enquanto que o consumo 

de folhas maduras, frutos imaturos, e partes estruturais (e.g. casca de árvores) 

representam uma dieta de baixa qualidade (MCKEY et al., 1981; OFTEDAL et al., 

1991; SCHAEFER et al., 2003). Assim, diferenças na qualidade dos alimentos 
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consumidos afetam diretamente o conteúdo nutricional ingerido e consequentemente, a 

aptidão do indivíduo (ALTMANN, 1998). 

A distribuição dos alimentos para primatas herbívoros nas florestas ocorre em 

diferentes estratos da vegetação, desde arbustos até o dossel das árvores. 

Adicionalmente, cada estrutura (e.g. frutos, folhas novas e maduras, flores, cascas) 

localiza-se em diferentes regiões nas plantas. Folhas novas, frutos e flores geralmente se 

desenvolvem nas regiões apicais dos ramos das plantas enquanto que folhas velhas 

tendem a se concentrar mais próximas dos ramos principais. Essa distribuição direciona 

em que local e qualidade os primatas podem investir em alimentação. Nesse sentido, os 

primatas tendem a escolher forragear em locais onde existam maior disponibilidade de 

alimento e preferem consumir itens de maior qualidade, uma que vez estejam 

disponíveis (STRIER, 1991a; PERES, 1994; TALEBI et al., 2005). Isto porque, devido 

a maior concentração de proteínas e menor de fibra e compostos secundários, esses 

alimentos são eficazes para garantir o crescimento e reprodução (WADE; 

SCHNEIDER, 1992). Entretanto, fatores ecológicos como predação podem impedir ou 

limitar o acesso dos primatas a regiões em que os alimentos de maior qualidade se 

distribuem (LUCAS et al., 1994; DOWNES, 2001). Como consequência, a aptidão dos 

indivíduos pode ser reduzida, uma vez que a aquisição de nutrientes para suprir os 

requerimentos nutricionais é prejudicada (CREEL et al., 2005). 

Em fêmeas de primatas, os requerimentos energéticos e nutricionais são 

relativamente maiores quando comparados aos machos (HIRAIWA-HASEGAWA, 

1991) principalmente quando as fêmeas estão em período reprodutivos (PORTMAN, 

1970; STRIER, 1993; LEE, 1996). Isso acontece porque todo o processo de ovulação, 

concepção e gravidez, a produção de leite e transporte do filhote é um dos mais custosos 

em termos nutricionais e energéticos para um primata (WADE; SCHNEIDER, 1992). 

Especificamente, a produção e manutenção do leite e o transporte do filhote, são os 

principais responsáveis pela elevada exigência nutricional e energética que uma fêmea 

de primata pode sofrer (OFTEDAL, 1984; TARDIF, 1997; GUEDES et al., 2008). De 

acordo com Lee (1996), os custos associados a reprodução em primatas podem elevar as 

exigências nutricionais e energéticas de uma fêmea de duas a cinco vezes mais do que o 

em outros períodos. Nesse sentido, é muito importante que fêmeas em períodos 

reprodutivos tenham acesso a alimentos de alta qualidade e ou se alimentem com maior 
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frequência quando comparadas a outros indivíduos (ALTMANN, 1980; DEMMENT, 

1983). Por exemplo, se fêmeas em períodos reprodutivos não tiverem acesso a 

quantidades suficientes de nutrientes e calorias, não terão como investir com qualidade 

no desenvolvimento de sua prole, podendo resultar na morte do filhote (WADE; 

SCHEINEIDER, 1992). 

O Muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) é um primata endêmico da Mata 

Atlântica Brasileira, e criticamente ameaçado de extinção (IUCN 2015). Estima-se que 

aproximadamente 1000 indivíduos sobrevivem em aproximadamente 12 populações 

entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia (MENDES et al. 2005.; CUNHA et al. 

2009). Este primata de grande porte é herbívoro e se alimenta principalmente de folhas, 

porém possui notória preferência por frutos (STRIER, 1991a). Em relação à reprodução, 

fêmeas de B. hypoxanthus possuem gestação de aproximadamente sete meses e 

geralmente nasce apenas um filhote. O intervalo entre nascimentos é lento, em média de 

três anos (STRIER; ZIEGLER, 1997; STRIER, 2003), tornando o muriqui-do-norte a 

espécie de primata com taxas reprodutivas mais baixas dentre os primatas do Novo 

Mundo (STRIER, 1999a). Além disso, após o nascimento a mãe cuida do filhote até o 

infante atingir três anos (GUEDES et al., 2008). Durante os três anos do 

desenvolvimento do filhote, as fêmeas terão suas exigências energéticas e nutricionais 

elevadas, uma vez que terão que produzir leite durante o período de amamentação dos 

infantes (pode se estender até o final de segundo ano do filhote), e terão que transportar 

o infante pelo mesmo período (STRIER, 1993; GUEDES et al., 2008). Portanto a 

produção de leite e o transporte do filhote são considerados as atividades mais custosas 

energeticamente e nutricionalmente para as fêmeas com filhotes ainda dependentes 

(PORTMAN, 1970; ALTMANN, 1980). Nesse sentido, fêmeas de Brachyteles 

hypoxanthus em períodos reprodutivos, devem investir em estratégias que maximizem a 

ingestão energética e de nutrientes a fim de aumentar as chances de sobrevivência da 

prole (LEE, 1987; LEE 1991). 
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OBJETIVO GERAL 

Nesse contexto, proponho-me a investigar como diferentes condições 

reprodutivas – às quais apresentam variações de requerimentos nutricionais e 

energéticos – podem influenciar a qualidade alimentar de uma população de fêmeas de 

muriquis-do-norte, Brachyteles hypoxanthus. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Testar se fêmeas em períodos reprodutivos se alimentam diferentemente de 

fêmeas em período não reprodutivo; 

2) Testar se fêmeas em períodos reprodutivos gastam diferentemente seu tempo 

em alimentação comparado às fêmeas em período não reprodutivo. 

 

HIPÓTESES 

1.1) Fêmeas em períodos reprodutivos consomem mais alimentos de maior 

qualidade comparados às fêmeas em período não reprodutivo; 

1.2) Fêmeas em períodos reprodutivos gastam mais tempo em alimentação do 

que fêmeas em período não reprodutivo. 

 

PREVISÕES 

1.1) Fêmeas amamentando e em ano de desmame consumirão frutos maduros, 

folhas novas e flores com proporções similares entre si e ambas com maior 

proporção do que fêmeas sem filhotes; 

1.2) Fêmeas amamentando e em ano de desmame dedicarão proporções similares 

de tempo entre si em atividade de alimentação e ambas dedicaram maiores 

proporções de tempo do que fêmeas sem filhotes. 
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Resumo 51 

 Um dos fatores que influencia a escolha de alimento em primatas é o requerimento 52 

energético e nutricional específico de cada indivíduo e varia em relação ao sexo. 53 

Fêmeas em período reprodutivo podem ter suas exigências de energia e nutrientes 54 

aumentadas em até cinco vezes devido produção de leite e transporte da prole. Nós 55 

testamos como o período reprodutivo pode influenciar a qualidade alimentar de fêmeas 56 

de Brachyteles hypoxanthus. Nossas hipóteses são: I) fêmeas em período reprodutivos, 57 

consomem mais alimentos de maior qualidade e II) gastam mais tempo em alimentação 58 

quando comparadas às fêmeas que não estão em período reprodutivo. Nós classificamos 59 

as fêmeas entre três categorias: em “amamentando (AM)”, “em ano de desmame (AD)” 60 

e “sem filhote (SF)”; e consideramos frutos maduros (FRM), folhas novas (FON) e 61 

flores (FLO) como alimentos de maior qualidade; e a proporção de registros em 62 

atividade de alimentação como tempo em alimentação. Utilizamos um modelo linear 63 

generalizado para testar se a variação no consumo de itens de maior qualidade (FRM + 64 

FON + FLO) e a atividade de alimentação é explicado pelos diferentes períodos 65 

reprodutivos de fêmeas (AM, AD e SF). Fêmeas SF consumiram significativamente 66 

mais FRM+ FON+FLO do que fêmeas AM e AD. Fêmeas AM e em AD foram 67 

significativamente mais frequentes em alimentação do que as fêmeas SF. As categorias 68 

de fêmeas em período reprodutivo (AM e AD) tiveram respostas similares ao consumo 69 

de itens de alta qualidade e em atividade de alimentação. Nossos resultados sugerem 70 

que o período reprodutivo direciona as fêmeas de B. hypoxanthus a uma dieta de menor 71 

qualidade, este comportamento pode ocorrer devido ao risco real de predação dos 72 

filhotes de muriquis que existe na área de estudo. Entretanto, limitações na análise 73 

podem ter influenciado nossos resultados. 74 
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INTRODUÇÃO 99 

A dieta de primatas herbívoros é composta por uma variedade de itens, como 100 

frutos, folhas, flores, sementes, bambu e cascas de árvores [Harding, 1981; Strier, 101 

1991a]. A qualidade nutricional e energética desses alimentos depende da espécie de 102 

planta, de cada parte de uma mesma planta, além do estágio de maturidade em que cada 103 

estrutura se encontra [Mckey et al., 1981; Glander, 1982; Waterman & Kool, 1994]. Por 104 

exemplo, folhas jovens são consideradas recursos de maior qualidade do que folhas 105 

maduras [Mckey et al., 1981; Milton, 1999]. Para primatas, uma dieta de alta qualidade 106 

é caracterizada pela ingestão de alimentos ricos em proteínas de fácil digestão e com 107 

baixa porcentagem de fibras e compostos secundários [Demment, 1983; Strier, 2011]. 108 

Nesse sentido, frutos maduros, folhas novas e flores geralmente são considerados 109 

alimentos de alta qualidade e são mais eficientemente absorvidos pelo primata [Milton, 110 

1979; McKey et al., 1981; Strier, 1991a; Serio-Silva et al., 2002; Schaefer et al., 2003]. 111 

Em contrapartida, frutos imaturos, folhas maduras e partes estruturais (e.g. casca de 112 

árvores) representam uma dieta de baixa qualidade e de difícil digestão decorrente de 113 

maiores níveis de compostos secundários, como alcalóides e taninos, presentes em sua 114 

constituição [Milton, 1979; Mckey et al., 1981; Oftedal et al., 1991; Schaefer et al., 115 

2003]. Compostos secundários inibem o processo digestivo, e podem retardar e impedir 116 

a absorção de nutrientes pelos indivíduos [Glander, 1979, 1982; Schaefer et al., 2003]. 117 

Dessa forma, primatas tendem a escolher uma dieta de maior qualidade, uma vez que 118 

estes recursos estiverem disponíveis [Strier, 1991a; Peres, 1994; Talebi et al., 2005], 119 

porém, a escolha do alimento pode depender do requerimento energético e nutricional 120 

específico de cada indivíduo [Portman, 1970; Mckey et al., 1981; Oftedal et al., 1991], e 121 

variar em relação ao sexo [Hiraiwa-Hasegawa, 1997]. 122 
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Na maioria das espécies de primatas, a demanda por alimentos energéticos e 123 

mais nutritivos é relativamente maior em fêmeas do que em machos [Hiraiwa-124 

Hasegawa, 1997], especialmente quando as fêmeas estão em períodos reprodutivos, 125 

como gestação e amamentação [Portman, 1970; Demment, 1983; Oftedal et al., 1991; 126 

Strier, 1993; Lee, 1996; Key & Ross, 2012]. Isso acontece porque o custo para 127 

produção e manutenção do leite é alto [Oftedal, 1984] e, além disso, o transporte do 128 

filhote que pode ocorrer durante os primeiros anos [Tardif, 1997; Schradin & 129 

Anzenberger, 2001], eleva a exigência nutricional e energética da mãe devido ao peso 130 

do infante aumentar ao longo dos meses de seu desenvolvimento [Altmann, 1980; Lee, 131 

1996; Guedes et al., 2008, Strier, 2011]. 132 

Os custos da reprodução em primatas são tão altos que podem aumentar a 133 

demanda energética e nutricional das fêmeas em até cinco vezes mais do que em outros 134 

indivíduos [Lee, 1996]. Portanto, fêmeas em período reprodutivo devem se dedicar a 135 

obter uma dieta de alta qualidade, permanecer mais tempo em atividades de alimentação 136 

ou consumir maior quantidade de alimentos quando comparado às fêmeas ainda não 137 

reprodutivas [Altmann, 1980; Demment, 1983; Hiraiwa-Hasegawa, 1997]. Entretanto, 138 

fatores ecológicos como a predação [Pyke, 1984; Downes, 2001] podem impedir ou 139 

reduzir o acesso dos primatas a determinados alimentos durante o forrageio [Creel et al., 140 

2005; Miller et al., 2006; Ferrari, 2009] devido ao maior risco de morte associado, 141 

principalmente aos filhotes por serem pequenos e vulneráveis [Caine, 1993; Tardif, 142 

1994; Stone, 2007; Oliveira & Dietz, 2011]. Neste caso, o ganho energético e 143 

nutricional fica limitado [Creel et al., 2005], e as fêmeas que não conseguem suprir suas 144 

demandas podem ficar fisicamente debilitadas [Guedes et al., 2008] afetando por 145 

exemplo, a produção de leite, como observado em babuínos e saguis [Altmann, 1980; 146 
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Lee et al., 1991; Tardif et al., 2001]. Como consequência o crescimento e a 147 

sobrevivência da prole são diretamente afetados e podem diminuir a chance de 148 

concepção subsequente [Lee, 1987; Lee et al., 1991]. Nesse contexto, entender o 149 

comportamento alimentar de fêmeas de primatas em relação a diferentes períodos 150 

reprodutivos é essencial, pois nos permite indiretamente, acessar informações sobre o 151 

sucesso reprodutivo das fêmeas. 152 

O muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus – Atelinae) é um primata que 153 

inclui alta proporção de folhas em sua dieta [51% do tempo de alimentação - Strier, 154 

1991a], mas apesar disso preferem se alimentar de frutos [Strier, 1991a; Strier & 155 

Boubli, 2006], e então buscam maximizar a ingestão de frutos maduros, ricos em 156 

energia, quando estes são mais abundantes [Strier, 1992; Strier & Boubli, 2006]. Além 157 

disso, o muriqui apresenta a taxa reprodutiva mais baixa dentre os primatas do Novo 158 

Mundo com intervalos médios de três anos para cada nascimento [Strier, 1999a]. As 159 

fêmeas cuidam sozinhas de seus filhotes [Guedes et al., 2008] o que requer alta 160 

demanda energética [Guedes et al., 2008] devido à longa gestação (~ sete meses) [Strier 161 

& Ziegler, 1997] e à dependência do filhote até o terceiro ano de vida [Guedes et al., 162 

2008]. No primeiro ano, os custos estão associados principalmente à produção do leite 163 

para amamentação do infante [Strier, 1993] e no segundo (ano de desmame) devido ao 164 

transporte da prole [Guedes et al., 2008], que em muriquis é feito a partir de locomoção 165 

suspensória [Strier, 1993]. Este modo de locomoção é considerado caro [Parsons & 166 

Taylor, 1977] e energeticamente mais custoso para transportar seus filhotes do que a 167 

locomoção quadrúpede utilizada pela maioria das espécies de primatas [Steudel-168 

Numbers, 2003]. Deste modo, Guedes et al., [2008] sugerem que os requerimentos 169 

energéticos e nutricionais das mães muriquis são similares entre o ano de amamentação 170 
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e o ano de transporte (ano de desmame). Finalmente, no terceiro ano de vida (pós-171 

desmame), o filhote já foi desmamado e depende da mãe apenas para se locomover 172 

entre copas de árvores distantes uma das outras, o que não representa um gasto 173 

energético e nutricional representativo [Guedes et al., 2008; Tolentino et al., 2008]. 174 

Com isso, as mães muriquis podem se estabilizar nutricionalmente e energeticamente e 175 

reiniciar o ciclo reprodutivo [Strier et al., 2003; Guedes et al., 2008]. 176 

Nesse cenário, poucos estudos investigaram as estratégias comportamentais de 177 

fêmeas de Brachyteles spp frente às suas variações das exigências nutricionais e 178 

energéticas. Por exemplo, Strier, [1987] observou que duas fêmeas de B. hypoxanthus 179 

em diferentes períodos reprodutivos (grávida e em amamentação) dedicaram tempo 180 

similar em alimentação, porém ambas gastaram mais tempo se alimentando quando 181 

comparadas a uma fêmea sem filhote. Entretanto, esta amostra limitada (N=3) não nos 182 

permite avaliar se existem padrões entre o comportamento e estado reprodutiva das 183 

fêmeas nesta espécie. Em outras análises usando os mesmo dados [Strier, 1991a], 184 

fêmeas adultas de B. hypoxanthus (N=8, apenas uma em período reprodutivo) 185 

dedicaram uma maior proporção de seu tempo de forrageio alimentando-se de flores; 186 

mas elas não gastaram mais tempo em alimentação ou consumiram outros alimentos de 187 

melhor qualidade (e.g. frutos maduros) do que os machos adultos [Strier, 1991a]. Como 188 

sugerido pela autora, possíveis diferenças podem não ter sido constatadas pelo fato de 189 

apenas uma fêmea dentre as oito, estar em período reprodutivo com alto requerimento 190 

energético. Recentemente, Guedes et al., [2008] encontraram que fêmeas em ano de 191 

desmame do filhote e no ano pós-desmame dedicam-se tempos similares em 192 

alimentação e não variaram a qualidade da dieta. Nesse contexto, nota-se que o 193 
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conhecimento sobre comportamento alimentar associado à condição reprodutiva de 194 

muriquis-do-norte ainda é pouco conhecido. 195 

Nesse estudo, nós reportamos a dieta de fêmeas de muriquis-do-norte para 196 

complementar os estudos já feitos e em andamento [Strier, 1991a; Guedes et al., 2008; 197 

Mourthé, Strier, e Boubli, em preparação]. Além disso, como a demanda nutricional e 198 

energética para produção de leite e transporte de filhotes é alta [Portman, 1970; 199 

Schradin & Anzenberger, 2001; Guedes et al., 2008] esperamos que fêmeas de 200 

muriquis-do-norte em período reprodutivo invistam em estratégias alimentares que 201 

maximizem o ganho nutricional e energético quando comparados às estratégias de 202 

fêmeas que não estão no período reprodutivo. Nesse sentido, nosso objetivo foi testar 203 

como o período reprodutivo pode influenciar a qualidade alimentar de fêmeas de 204 

muriquis-do-norte. Nossas hipóteses são as seguintes: I) fêmeas em períodos 205 

reprodutivos custosos consomem mais alimentos de maior qualidade e II) gastam mais 206 

tempo em alimentação quando comparadas às fêmeas que não estão em período 207 

reprodutivo. Se as hipóteses forem verdadeiras esperamos que: a) fêmeas amamentando 208 

e em ano de desmame do filhote consumirão frutos maduros, folhas novas e flores com 209 

proporções similares entre si e ambas com maior proporção do que fêmeas sem filhotes; 210 

e b) fêmeas amamentando e em ano de desmame do filhote dedicarão proporções 211 

similares de tempo entre si em atividade de alimentação e ambas dedicaram maiores 212 

proporções de tempo do que fêmeas sem filhotes. 213 

MÉTODOS 214 

Área do estudo  215 

Realizamos o estudo na Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano 216 

Miguel Abdala (RPPN FMA) - (19º43' 55'' S, 41º49' 03'' W), que é um remanescente de 217 
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Floresta Atlântica com 957 ha com formações florestais perturbadas e em diferentes 218 

estágios de regeneração [Strier & Boubli, 2006] localizado no município de Caratinga, 219 

no leste de Minas Gerais, Brasil. O relevo é montanhoso com altitudes entre 320 m e 220 

640 m [Strier, 1986; Strier et al., 2006]. O clima é subtropical úmido, com estação seca 221 

entre Abril e Setembro, chuvosa entre Outubro e Março, e pluviosidade total de 1,252 ± 222 

426 mm [Strier et al., 2001]. A temperatura mínima média mensal foi de 11.5 ºC e a 223 

máxima média mensal de 27.4 ºC no período do estudo (entre agosto de 2011 e julho de 224 

2012); a precipitação média mensal oscilou entre 0,1 mm e 12.1 mm e a total anual foi 225 

de 1,231.0 mm (dados cedidos pelo Projeto Muriqui de Caratinga), dentro da média 226 

anual do local citado [Strier et al., 2001]. 227 

Grupo de estudo 228 

A RPPN FMA abriga uma das maiores populações de muriquis-do-norte (B. 229 

hypoxanthus) com cerca de 330 indivíduos durante o período deste estudo, divididos em 230 

quatro grupos [Strier et al., 2002; Mendes et al., 2005]. Um dos grupos denominado 231 

“Matão” objeto do presente trabalho, tem sido monitorado há mais de 30 anos devido a 232 

um estudo de campo de longo prazo sobre ecologia comportamental, demografia e 233 

história de vida [Strier & Mendes, 2012]. Assim, os membros do grupo “Matão” são 234 

bem habituados aos observadores e podem ser reconhecidos individualmente por marcas 235 

naturais [Strier, 1991a]. 236 

Coleta de dados 237 

Para nosso estudo nós utilizamos informações de 28 fêmeas adultas do grupo 238 

“Matão”: 16 deram a luz em 2010 e consideramos como “em ano de desmame” (AD), 239 

oito deram a luz em 2011 e chamamos de “amamentando” (AM) e quatro não tinham 240 

filhotes dependentes durante o período de estudo e identificamos como “sem filhotes” 241 
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(SF). Dentre as quatro fêmeas sem filhotes, uma nunca teve filhote e três não geram 242 

filhotes no mínimo há três anos (Tabela I) [K.B. Strier, comunicação pessoal]. As 243 

categorias amamentando e em ano de desmame representam fêmeas em período 244 

reprodutivo enquanto sem filhote representam as fêmeas em período não reprodutivo 245 

[Guedes et al., 2008]. 246 

Nós coletamos informações comportamentais das fêmeas entre o período de 247 

atividade de muriquis-do-norte, 6h – 18h entre agosto de 2011 e julho de 2012. 248 

Coletamos os dados por seções de “varreduras-sistemáticas” [Altmann, 1974] com 249 

duração de cinco minutos e com intervalos de 30 minutos. Deste modo, nós obtivemos 250 

duas amostragens a cada hora em que estivemos em contato visual com os indivíduos. 251 

Nós registramos o comportamento das fêmeas em cada amostragem e 252 

classificamos como descanso, locomoção, socialização, comportamento sexual, 253 

bebendo água e alimentação - adaptado de estudo prévio de Strier [1987]. Quando as 254 

fêmeas estavam em atividade de alimentação, nós especificamos os itens alimentares 255 

que foram consumidos: fruto maduro (FRM), fruto imaturo (FRI), folha madura (FOM), 256 

folha nova (FON), flores e recursos florais (FLO), e madeira (MAD) (e.g. casca de 257 

árvores), também adaptado de estudo prévio de Strier [1991a]. Essas categorias 258 

representam itens alimentares de diferentes qualidades, no qual frutos maduros, folhas 259 

novas, flores e recursos florais são considerados itens de maior qualidade nutricional e 260 

energética, enquanto frutos imaturos, folhas maduras e madeira (e.g. casca de árvore) 261 

são considerados itens de menor qualidade [Schaefer et al., 2003; Felton et al., 2009]. 262 

Análise estatística 263 

Em 260 dias nós obtivemos 5,211 registros, nos quais 56.90% corresponderam 264 

às fêmeas em ano de desmame, 29.68% a fêmeas amamentando e 13.42% a fêmeas sem 265 
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filhote. Estes registros se distribuíram em 2,670 varreduras, que correspondem a 1,335 266 

horas de observação. Os registros contemplaram todos os meses do período de estudo. 267 

O número de registros por fêmea variou de 100 a 317, resultando uma média de 176.75 268 

± 1.9 registros por fêmeas amamentando, 193.6 ± 1.6 por fêmeas em ano de desmame e 269 

174.8 ± 1.6 por fêmeas sem filhotes. 270 

Período reprodutivo vs qualidade do alimento 271 

Para testar se o consumo de itens alimentares de maior qualidade (frutos 272 

maduros, folhas novas e flores) é proporcionalmente maior em fêmeas amamentando e 273 

em ano de desmame quando comparadas as fêmeas sem filhotes, separamos todos os 274 

registros nas quais fêmeas estavam em atividade de alimentação (N = 1,500). Em 275 

seguida, nós sorteamos 176 registros para cada uma das três categorias de fêmeas (N = 276 

528), distribuídos aleatoriamente entre os indivíduos de cada uma dessas categorias, a 277 

fim de minimizar a dependência entre os registros [adaptado de Arroyo-Rodríguez et al., 278 

2007]. Apesar dos sorteios diminuírem a dependência dos dados, nós reconhecemos que 279 

todos os resultados podem ser influenciados, pois acabamos excluindo muitos dados.  280 

Por exemplo, como foram maior número de fêmeas na categoria AD, acabamos sub-281 

amostrando estas fêmeas, em comparação as fêmeas nas outras categorias (AM e SF), 282 

que acabaram ficando super-amostradas. 283 

Usando os dados sorteados, computamos as proporções de observações feitas 284 

para cada fêmea registrada se alimentando dos diferentes itens por mês para calcular as 285 

médias e erros-padrões da dieta de cada uma das três categorias de fêmea. Fizemos os 286 

mesmos cálculos para cada fêmea com os registros das atividades em alimentação. 287 

Também usando apenas os dados sorteados, nós utilizamos um modelo linear 288 

generalizado (GLM) com distribuição Binomial (para dados categóricos) [Crawley, 289 
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1993] para avaliar se o consumo de itens alimentares de maior qualidade (frutos 290 

maduros, folhas novas e flores) é mais frequente em fêmeas amamentando e em ano de 291 

desmame quando comparadas as fêmeas sem filhotes. Para as análises nós 292 

consideramos o período reprodutivo e não reprodutivo (“amamentando”, “em ano de 293 

desmame” e “sem filhote”) como variável preditora e a categoria dos itens alimentares 294 

de maior qualidade (FRM, FON e FLO) como a variável resposta do modelo. Este GLM 295 

não inclui a variação individual, nem mês como variável. Deste modo os resultados 296 

podem ser considerados preliminares, pois o efeito individual e a sazonalidade mensal 297 

na dieta podiam influenciar os resultados das análises. 298 

Período reprodutivo vs tempo em alimentação 299 

Para testar se a atividade de alimentação é mais frequente em fêmeas 300 

amamentando e em ano de desmame quando comparadas as fêmeas sem filhotes, nós 301 

também usamos GLM seguindo distribuição Binomial no qual a variável preditora 302 

também foi período reprodutivo e não reprodutivo (“amamentando”, “em ano de 303 

desmame” e “sem filhote”), e consideramos a atividade de alimentação como variável 304 

resposta. Nesse caso, nós sorteamos 700 registros para cada uma das três categorias de 305 

fêmeas (N = 2,100), também distribuídos aleatoriamente entre os indivíduos de cada 306 

uma das categorias de fêmeas. Este processo de sorteio dos dados pode ter influenciado 307 

os resultados e então iremos refazer as análises sem os sorteios. Para realizar as análises 308 

estatísticas utilizamos o programa R (R Core Development Team 2014) e consideramos 309 

os testes o nível de significância de P < 0.05. O modelo que utilizamos para dados 310 

categóricos, não distingue a variação individual das fêmeas nem a variação mensal, e 311 

talvez essas duas variáveis teriam influenciado os resultados de uma maneira importante 312 

e que não foi considerada em nossas análises neste momento,  mas que será incluído em 313 
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um momento futuro. 314 

RESULTADOS 315 

Itens alimentares consumidos pelas fêmeas 316 

A dieta das fêmeas de B. hypoxanthus foi composta principalmente por folhas 317 

67.0 ± 3.5% média ± EP), especialmente folhas maduras (45.0 ± 6.3%), independente se 318 

as fêmeas estavam amamentando ou em ano de desmame ou sem filhotes. O consumo 319 

médio total de frutos representou 26.0 ± 3.0% com frutos maduros sendo presentes três 320 

vezes mais do que frutos imaturos na dieta de fêmeas sem filhotes (Tabela II). Por fim, 321 

flores e madeiras (e.g.cascas de árvores) foram os alimentos menos consumidos pelas 322 

fêmeas. Quando agrupados, frutos maduros, folhas novas e flores (dieta de maior 323 

qualidade) foram consumidos em média aproximadamente 25% a menos do que frutos 324 

imaturos, folhas velhas e madeira (dieta de menor qualidade) (Tabela II). 325 

Efeito do período reprodutivo na dieta das fêmeas 326 

O consumo médio de itens de melhor qualidade (frutos maduros, folhas novas e 327 

flores) foi em média 38.0 ± 5.0% para as três categorias de fêmeas. Fêmeas sem filhotes 328 

consumiram em média mais frutos maduros, folhas novas e flores (49.0 ± 5.1%) do que 329 

fêmeas amamentando (39.0 ± 6.7%) e em ano de desmame (40.0 ± 8.4%). O modelo 330 

linear generalizado (mesmo sendo limitado às categorias de fêmeas e não considerando 331 

a variação individual ou mensal), sugeriu que essa variação do consumo de itens de 332 

maior qualidade foram significativas entre fêmeas “amamentando vs sem filhote” e “em 333 

ano de desmame vs sem filhotes”  (P < 0.05 em ambos os casos) e não diferiu entre 334 

fêmeas “amamentando vs em ano de desmame” (Fig. I; Tabela III). 335 

A respeito do tempo gasto para atividade de alimentação, as três categorias de 336 

fêmeas investiram em média 29.8 ± 2.6% do tempo se alimentando. As fêmeas 337 
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amamentando e em ano de desmame foram registradas 28.6 ± 3.0% e 33.2 ± 3.3%, 338 

respectivamente, em atividade de alimentação enquanto fêmeas sem filhotes 339 

representaram 20.1± 1.8% dos registros (Fig. II; Tabela III). Como esperado (com a 340 

mesma precaução de não incluir a variação individual ou mensal), o modelo mostrou 341 

que fêmeas em períodos reprodutivos - amamentando e em ano de desmame - passam 342 

significativamente mais tempo se alimentando comparado às fêmeas em período não 343 

reprodutivo (P < 0.05 em ambos os caos). Fêmeas amamentando e em ano de desmame 344 

tiveram resposta similar em atividade de alimentação (Fig. II; Tabela III). 345 

DISCUSSÃO 346 

Nossos resultados sugerem que o período reprodutivo de fêmeas de muriquis-do-347 

norte determina o seu comportamento alimentar tanto em relação à escolha da qualidade 348 

da dieta como no tempo gasto em alimentação. Em particular, as fêmeas em período 349 

reprodutivo, aparentemente, tiveram comportamentos alimentares similares e gastaram 350 

mais tempo se alimentando, porém, consumiram menos alimentos de maior qualidade 351 

do que as fêmeas em período não reprodutivo. Isto sugere que as fêmeas em período 352 

reprodutivo compensam suas necessidades nutricionais e energéticas gastando mais 353 

tempo em alimentação [Strier, 1987], ao passo que fêmeas sem filhotes otimizam seu 354 

forrageio, alimentando-se de itens de maior qualidade, e, portanto, podem gastar seu 355 

tempo em outras atividades importantes [Barrett et al., 1992; Li & Rogers, 2004]. 356 

Adicionalmente, o comportamento alimentar similar entre fêmeas com maiores 357 

requerimentos nutricionais, é mais uma evidência de que as exigências para o transporte 358 

do filhote no ano do desmame (mais pesado que no ano de amamentação) por 359 

braquiação é tão custosa quanto às exigências para a produção de leite pelas fêmeas 360 

[Guedes et al., 2008]. 361 
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As fêmeas se alimentaram principalmente de folhas independentemente do 362 

período reprodutivo, resultado consistente com as evidências de que Brachyteles spp. 363 

gastam mais tempo consumindo folhas (range: 51 – 67% do tempo total de 364 

alimentação) [Milton, 1984; Lemos de Sá, 1988; Strier, 1991a; Rímoli & Ades, 1997; 365 

Azevedo-Lopes, 2000]. No entanto, apesar de B. hypoxanthus preferir folhas imaturas 366 

quando disponíveis [Strier, 1991a], em nosso estudo (considerando os ajustes que 367 

fizemos nos dados, que pode ter influenciado os resultados) as fêmeas consumiram 368 

maior quantidade de folhas maduras, as quais possuem baixa qualidade nutricional 369 

devido aos valores mais elevados de fibras e compostos secundários (e.g. taninos e 370 

alcalóides) [Demment, 1983; Milton, 1979; Mckey et al., 1981; Oftedal et al., 1991; 371 

Schaefer et al., 2003]. Mesmo assim, o consumo total de folhas parece suprir as 372 

necessidades nutricionais das fêmeas, pois mesmo em períodos de maior 373 

disponibilidade de frutos, os muriquis continuam a consumir consideráveis proporções 374 

de folhas [Strier, 1991a; Strier & Boubli, 2006]. Isso pode ter relação com o fato de que 375 

a RPPN FMA é uma floresta considerada perturbada, caracterizada por uma vegetação 376 

secundária e então com abundante disponibilidade de folhas durante todo o ano [Strier 377 

& Boubli, 2006]. Além disso, folhas apresentam altas concentrações de proteína [Strier, 378 

1991a]. Entretanto, apesar das fêmeas incluírem principalmente folhas em sua dieta, o 379 

fato de B. hypoxanthus se alimentar de frutos quando frutos maduros são abundantes 380 

(principalmente na estação chuvosa), é consistente com a interpretação de que a espécie 381 

tem uma preferência por frutos [Strier, 1991a; Strier & Boubli, 2006]. Em particular, 382 

frutos maduros foram consumidos quase duas vezes mais do que frutos imaturos pelas 383 

fêmeas, e por serem alimentos mais calóricos e de rápido retorno energético, fortalece o 384 

fato de que mesmo em primatas predominantemente folívoros, frutos podem ser 385 
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essenciais para contribuir com os requerimentos energéticos e nutricionais [Strier, 1992; 386 

Serio-Silva et al., 2002] relativos à reprodução e demais atividades de fêmeas. 387 

As fêmeas em período reprodutivo (amamentando e em ano de desmame do 388 

filhote) não tiveram uma dieta de alta qualidade quando comparadas às fêmeas sem 389 

filhotes. Este comportamento evidencia indiretamente que o acesso a alimentos de alta 390 

qualidade pelas fêmeas em período reprodutivo pode estar sendo reduzido. Uma das 391 

possíveis causas para isto pode ser o risco de predação, visto que existe uma alta taxa de 392 

predação de B. hypoxanthus por jaguatirica e onça parda na área de estudo, 393 

principalmente direcionada aos filhotes [Bianchi & Mendes, 2007; Paschoal et al., 394 

2012; Santos et al., 2014]. A localização dos itens de alta qualidade (e.g. flores e frutos 395 

maduros) nas plantas é mais exposta ao campo visual de predadores do que os itens de 396 

baixa qualidade (e.g. folhas maduras e cascas de árvores), uma vez que se desenvolvem 397 

nas regiões apicais dos ramos. Assim, o risco de predação pode estar limitando o ganho 398 

energético e nutricional dessas fêmeas [Creel et al., 2005]. Além disso, alimentos de alta 399 

qualidade são mais escassos, podendo exigir que as fêmeas aumentem seu tempo de 400 

forrageio para encontrá-los e consequentemente diminuam o tempo de vigilância 401 

direcionada ao filhote [Isbell & Young, 1993]. Nesse sentido, para fêmeas em período 402 

reprodutivo, pode ser vantajoso diminuir o tempo gasto em busca de alimentos de alta 403 

qualidade (porém, mantendo-se em alimentação de outros itens), uma vez que o risco de 404 

morte associado a um filhote (extremamente custoso para as fêmeas) pode sobrepujar os 405 

benefícios de uma dieta de alta qualidade. 406 

Apesar de existir um alto custo energético e nutricional associado ao cuidado da 407 

prole, como produção de leite e transporte [Oftedal, 1984; Tardif, 1997; Schradin & 408 

Anzenberger, 2001], as fêmeas em período não reprodutivo (sem filhote) consumiram 409 
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mais alimentos de qualidade quando comparada às fêmeas em período reprodutivo. Esse 410 

resultado pode ser um indicativo de que as fêmeas buscam aumentar a ingestão de 411 

alimentos de alta qualidade antes de eventos reprodutivos dispendiosos e armazenam 412 

esses recursos para usarem futuramente com seu filhote [Milton, 1999; Strier et al., 413 

2003]. Além disso, como esta população apresenta sazonalidade de nascimentos [Strier 414 

et al., 2001], o final do período do desmame (quando o filhote passa a se alimentar sem 415 

ajuda da mãe) coincide com a estação chuvosa, período no qual há uma grande 416 

disponibilidade de alimentos de alta qualidade, como frutos maduros e flores [Strier, 417 

1991a; Rímoli & Ades, 1997; Strier & Boubli, 2006]. Isso permite que fêmeas 418 

reprodutivas, porém em período em que os filhotes estão deixando o cuidado materno, 419 

consigam as demandas nutricionais e energéticas necessárias para iniciar um novo ciclo 420 

reprodutivo [Strier & Ziegler, 1997; Guedes et al., 2008]. 421 

Embora existam evidências de que consumir mais alimentos de menor 422 

qualidade, como folhas maduras, possa limitar o tamanho da população em primatas 423 

[McKey, 1978], este padrão pode não ocorrer nesta população de B. hypoxanathus da 424 

RPPN FMA. Nossos resultados sugerem que gastar mais tempo em alimentação ao 425 

invés de se alimentar de itens de maior qualidade, tem sido uma boa estratégia, ou 426 

talvez a única, para maximizar a sobrevivência dos filhotes quando fêmeas estão em 427 

período reprodutivo. Esta hipótese pode ser suportada pelas elevadas taxas de natalidade 428 

e sobrevivência encontradas nesse grupo desde o início do estudo de longo prazo, na 429 

década de 80 [Strier, 1991b, 1999b; Strier et al., 1993, 2002, 2006; Strier & Ives, 2012]. 430 

Adicionalmente, o fato das fêmeas sem filhotes gastarem menos tempo se alimentando, 431 

mas consumirem uma dieta de maior qualidade indica que esta estratégia é suficiente 432 

para suprir seus requerimentos nutricionais, o que possibilita maior investimento de 433 
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tempo em outras atividades também vitais, como interações sexuais. 434 
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Tabela I. Período reprodutivo das fêmeas (N = 28) de Brachyteles hypoxanthus e data 690 

da última vez em que deram a luz a um filhote, RPPN Feliciano Miguel Abdala, Minas 691 

Gerais, Brasil, Minas Gerais, Brasil. Período reprodutivo: amamentando (AM), em ano 692 

de desmame (AD) e sem filhote (SF). Dados cedidos pelo Projeto Muriqui de Caratinga 693 

(K.B. Strier, comunicação pessoal; atualizado de Strier et al. [2011]). 694 

Identidade das 

Fêmeas 

Período reprodutivo 

durante o presente 

estudo 

Data do último 

nascimento antes do 

inicio deste estudo em 

agosto 2011 

 

ANA2 

 

AM 

 

2011 

GA AM 2011 

HE AM 2011 

IZ AM 2011 

JU AM 2011 

KI-M2 AM 2011 

UR AM 2011 

YA AM 2011 

BA AD 2010 

BR AD 2010 

DB AD 2010 

FE AD 2010 

GD-N AD 2010 

MD-J AD 2010 

MO AD 2010 

MY-M2 AD 2010 

PL AD 2010 

RN-M2 AD 2010 

RT-J AD 2010 

SA AD 2010 
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 695 

 696 

 697 

 698 

 699 

 700 

 701 

 702 

 703 

 704 

 705 

 706 

 707 

 708 

 709 

 710 

 711 

 712 

TN-M2 AD 2010 

TZ AD 2010 

VD AD 2010 

ZU AD 2010 

BS SF 2009 

DD SF 2001 

KA SF 2007 

LS SF Nenhum filhote  
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Tabela II. Composição da dieta (porcentagem média de registros) de três diferentes 713 

períodos reprodutivos de fêmeas (“amamentando”, “em ano de desmame” e “sem 714 

filhote”) de Brachyteles hypoxanthus na RPPN Feliciano Miguel Abdala, Minas Gerais, 715 

Brasil. Itens alimentares de alta qualidade: fruto maduro (FRM), folha nova (FON) e 716 

flores (FLO); itens alimentares de baixa qualidade: fruto imaturo (FRI), folhas velhas 717 

(FOM) e madeira (MAD). Cascas de árvores estão incluídas em madeira. Médias e EPs 718 

foram baseados nas médias das proporções da dieta da cada fêmea por mês, após sorteio 719 

dos dados, como descrito no texto. 720 

 
 

Itens na dieta (%) 

  

  
Fruto 

maduro Folha nova Flores 

Folha 

Madura 

Fruto 

imaturo Madeira 

Condição reprodutiva 

de fêmeas de muriqui 

      

AM+AD+SF 19 ± 3.2  20.0 ± 5.4 4.0 ± 2.3 45.0 ± 6.3 11.0 ± 2.7 2.0 ± 0.9 

Amamentando 20.0 ± 6.1 17.0 ± 4.8 2.0 ± 1.5 40.0 ± 7.5 20.0 ± 6.1 1.0 ± 0.8  

Em ano de desmame 16.0 ± 4.1 18.0 ± 5.8 6.0 ± 2.8 50.0 ± 9.2 10.0 ± 3.4 0.0 ± 0 

Sem filhote 21.0 ± 4.5 24.0 ± 6.8  4.0 ± 3.1 39.0 ± 4.7 7.0 ± 3.0  6.0 ± 4.4 

 721 

 722 

 723 

 724 

 725 

 726 

 727 

 728 
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Tabela III. Parâmetros do modelo linear generalizado utilizado para avaliar o efeito do 729 

período reprodutivo sobre a qualidade do item alimentar consumido (hipótese 1) e o 730 

tempo de alimentação (hipótese 2). Importante ressaltar que este modelo não inclui a 731 

variação mensal nem a variação individual dos itens alimentares consumidos, e isso 732 

pode ter influenciado nossos resultados. 733 

 Hipótese I 

Variável Estimativa E.P Valor-Z Valor-P 

(Intercepto) 0.5843 0.1572 3.716   <0.001 

Fêmeas em ano de desmame 0.0750 0.2236 0.335   >0.05 

Fêmeas sem filhote -0.44768 0.2180 -2.053   <0.05 

 Hipótese II 

 

(Intercepto) 0.8135 0.0819 9.929   <0.001 

Fêmeas em ano de desmame -0.1881 0.1140 -1.650   >0.05 

Fêmeas sem filhote 0.4857 0.1232 3.940   <0.05 

Parâmetros dos resultados da hipótese I (condição reprodutiva vs qualidade do alimento) e II (condição 734 

reprodutiva vs tempo em alimentação) são estimados separadamente em dois GLM com distribuição 735 

Binomial com os itens alimentares de alta qualidade (FRM+FON+FLO) classificados como variável 736 

resposta para as diferentes categorias reprodutivas (“fêmeas amamentando”, "fêmeas em ano de 737 

desmame" e “fêmeas sem filhote") para a hipótese I; e frequência em atividade de alimentação 738 

classificado como variável resposta para três categorias de fêmeas reprodutivas para a hipótese II. 739 

Mostrando estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, erro padrão (E.P), estatística de teste 740 

(valor-Z) e de probabilidade (valor-p). A categoria de fêmea "amamentando" foi definida como referência 741 

em ambas as regressões. Itens alimentares: fruto maduro (FRM), folha nova (FON) e flores (FLO). 742 

 743 

 744 

 745 
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 746 

Figura I. “Período reprodutivo vs qualidade do alimento”. Relação entre três categorias 747 

reprodutivas de fêmeas de Brachyteles hypoxanthus na RPPN Feliciano Miguel Abdala, 748 

Minas Gerais, Brasil e a porcentagem média (± EP) de consumo de itens alimentares de 749 

alta qualidade (frutos maduros - FRM, folhas novas - FON e flores - FLO). Cada barra 750 

representa a proporção média (±EP) de registros dos itens de alta qualidade (com base 751 

na proporção de consumo individual de cada fêmea por mês, após sorteio dos dados) 752 

consumidos por cada uma das três categorias reprodutivas de fêmeas de Brachyteles 753 

hypoxanthus. Diferentes letras representam diferenças estatisticamente significativas (P 754 

< 0.05). 755 
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 756 

Figura II. “Período reprodutivo vs tempo alimentando”. Relação entre três categorias 757 

reprodutivas de fêmeas de Brachyteles hypoxanthus na RPPN Feliciano Miguel Abdala, 758 

Minas Gerais, Brasil e a porcentagem média (± EP) de registros em alimentação. Cada 759 

barra representa a proporção média de registros em alimentação (com base na proporção 760 

de consumo individual de cada fêmea por mês, após sorteio dos dados) consumidos por 761 

cada uma das três categorias reprodutivas de fêmeas de Brachyteles hypoxanthus. 762 

Diferentes letras representam diferenças estatisticamente significativas (P < 0.05).763 
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CONCLUSÃO GERAL 

Em vista dos argumentos apresentados, concluímos que embora nossos 

resultados sugiram que o período reprodutivo direcione as fêmeas de B. hypoxanthus a 

uma dieta de menor qualidade, este comportamento pode ocorrer devido ao risco real de 

predação aos filhotes de muriquis que existe na área de estudo. Esta conclusão é 

reforçada principalmente pelo fato das fêmeas em período não reprodutivo (sem 

filhotes) não estarem evitando o consumo de alimentos de maior qualidade e assim 

gastarem menos tempo se alimentando comparadas às fêmeas em período reprodutivo. 

Entretanto, sucesso reprodutivo de fêmeas é diretamente relacionado à sua condição 

nutricional, e apesar de nascimentos e sobrevivência de filhotes serem altos nesta 

população [Strier, 1999b; Strier et al., 2002, 2006], é fato que fêmeas melhores nutridas 

podem se reproduzir mais vezes e gerar filhotes de maior qualidade [Strier, 2011]. Nós 

sugerimos que futuros estudos avaliem a composição nutricional (e.g. proteína bruta, 

fibras, taninos e alcaloides) e energética de cada item alimentar consumido, bem como 

acessem dados fisiológicos das fêmeas (e.g. peso) de B. hypoxanthus. Com estas 

informações, poderemos entender por exemplo o que é mais importante para manter as 

fêmeas bem nutridas e saudáveis para cuidarem de seus filhotes: consumirem alimentos 

de alta qualidade, ricos em proteínas responsáveis pelo crescimento ou buscarem um 

balanço nutricional entre carboidratos, proteínas e outros nutrientes. 

Ressaltamos também, as limitações da análise apresentada, no sentido que não 

incluímos os possíveis efeitos da variação no comportamento individual e entre os 

meses, e isso pode ter influenciado os resultados.  Nesse sentido, nossas conclusões 

devem ser tratadas como preliminaries até termos os resultados provenientes de um 

modelo que inclua a variação comportamental individual e a variação mensal. Dessa 
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forma, sugerimos que uma análise mais detalhada será útil para entendermos melhor os 

efeitos da condição reprodutiva na dieta e comportamento das fêmeas de Brachyteles 

hypoxanthus. 
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