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RESUMO 
 

A fragmentação do habitat tem alterado a disponibilidade de recursos alimentares para 

muitas espécies, o que, junto a outros fatores, determinam a condição energética de um 

indivíduo e, portanto, sua aptidão. O estado energético de um animal, que resulta do 

equilíbrio entre aquisição e gasto de energia, é amplamente modulado por fatores 

comportamentais, psicológicos e ambientais, que por sua vez são afetados por 

perturbações antrópicas. Em vista do grave estado de conservação de certas populações 

originado principalmente por tais perturbações, os pesquisadores tem considerado o uso 

de marcadores fisiológicos não invasivos como um meio de sinalizar a resposta 

endócrina à mudanças externas no ambiente de um indivíduo. Aqui, propomos analisar 

os padrões de atividade e a variação nos níveis de glicocorticoides fecais (GCs) e 

triiodotironina fecal (T3) para com isso avaliar a condição energética de mico-leões-de-

cara-dourada (MLCDs), pequenos primatas endêmicos da Mata Atlântica do Sul da 

Bahia. Em especifico, pretendemos investigar quais são as estratégias de forrageamento 

que permitem aos MLCDs sobreviver em habitats degradados, assumindo que a 

variação na disponibilidade de recursos nesses habitats é mais crítica do que em habitats 

não degradados. Além disso, temos a intenção de examinar até que ponto o estresse 

nutricional pode afetar negativamente a capacidade de um indivíduo para equilibrar a 

entrada e o gasto de energia, prejudicando assim suas chances de sobrevivência e 

reprodução. 

Palavras-chave: Leontopithecus chrysomelas, perturbações antrópicas, padrão de 

atividade, disponibilidade de recursos, estratégias de forrageamento, glicocorticoides, 

triiodotironina.  

INTRODUÇÃO  

 

Muitas espécies de primatas enfrentam o desafio de acessar fontes de alimento em 

fragmentos florestais pequenos e isolados (Arroyo-Rodríguez et al., 2005) onde a 

disponibilidade de alimentos pode ser reduzida. Compreender se os alimentos que os 

primatas obtêm em seu ambiente é suficiente para suprir suas demandas energéticas 

diárias é uma das principais preocupações para avaliar o impacto da degradação de um 

habitat. Uma abordagem possível para esta questão envolve estudar a inter-relação entre 

comportamento de forrageamento, disponibilidade de alimentos e fisiologia nutricional 

(Birnie-Gauvin et al., 2017). Este tipo de estudo deve documentar o comportamento 

alimentar em relação às variações sazonais ou interanuais na disponibilidade de 

alimentos (Adeola et al., 2014) e explicar os mecanismos para lidar com essas 

mudanças (Martin, 1987). De igual maneira, a medição do estado fisiológico dos 

indivíduos não deve representar uma ameaça para o bem-estar animal (Fedigan, 2010) e 

paralelamente permitir a coleta repetitiva de amostras (Emery Thompson, 2016). Um 

conjunto de marcadores fisiológicos que atende a esses requisitos são os hormônios 

fecais, em especifico os glicocorticoides (GCs) e a triiodotironina (T3). O primeiro 

aumenta os níveis de glicose quando o sujeito enfrenta um desafio (Emery Thompson, 

2016) e têm sido associado ao estresse energético devido à baixa qualidade do habitat 

(Jaimez et al., 2012 entre outros) e à escassez sazonal de alimentos (Gesquiere et al., 

2018). Em comparação, o T3 não tem recebido tanta atenção, mas demostrou ser um 



biomarcador promissor no monitoramento endócrino. Ao contrário dos GCs, este está 

mais relacionado ao balanço energético e mede o nível de estresse nutricional sem a 

interferência do estresse psicológico (Behringer et al., 2014; Wasser et al., 2010). No 

entanto, autores aconselham combinar ambos para assim separar o estresse nutricional 

do não nutricional (Dias et al., 2017 entre outros). 

Propomos estudar mico-leões-de-cara-dourada (MLCDs), Leontopithecus chrysomelas 

os quais por sua distribuição restringida e a constante redução do seu habitat (De 

Vleeschouwer & Raboy, 2013) tem sido classificados como em perigo de extinção 

(IUCN, 2015). Sua dieta consiste principalmente de frutas e pequenos animais (Raboy 

& Dietz, 2004) e dedicam maior parte do seu tempo à manipulação de substratos, em 

busca de insetos e pequenos vertebrados (Catenacci et al., 2016). Embora a ausência de 
uma estação seca acentuada no sul da Bahia possa sugerir a presença continua de 

alimentos (Catenacci et al., 2016), Pessoa et al. (2012) encontraram que em florestas 

mais degradadas a disponibilidade de frutos pode variar significativamente durante o 

ano, o que poderia provocar estresse nutricional em MLCDs que habitam estas áreas. 

Além disso, existem alguns recursos típicos de florestas avançadas como as bromélias 

do género Aechmea (Raboy et al., 2004; Oliveira et al., 2010) que os MLCDs 

manipulam com maior frequência. Os MLCDs também podem experimentar restrições 

energéticas devido ao alto custo de reprodução e cuidado de filhotes (Dietz et al., 1994; 

Tardif et al., 2002), o que explicaria por que esta espécie prefere alimentos de alta 

energia, como evidenciado por Miller & Dietz (2006) em mico-leões-dourados. 

 

OBJETIVOS  

 

O principal objetivo do presente estudo é avaliar a condição energética em MLCDs de 

fragmentos florestais degradados através do monitoramento de suas atividades diárias e 

da análise da variação na concentração de metabólitos fecais específicos. Ao fazer isso, 

pretendemos entender quais são as estratégias de forrageamento utilizadas pelos 

MLCDs para suprir suas necessidades energéticas, como essas estratégias afetam aos 

metabólitos fecais e se os MLCDs podem efetivamente lidar com o habitat perturbado 

em que vivem sem experimentar estresse nutricional. Para atingir nosso objetivo, temos 

que cumprir com as seguintes etapas:  

(1) Validar os testes de GCs e T3 para amostras fecais de MLCDs;  

(2) Documentar diferentes atividades associadas à aquisição e gasto de energia; 

(3) Relacionar as concentrações de GCs e T3 fecais com as diferenças nas estratégias de 

forrageamento encontradas entre indivíduos e grupos de MLCDs; 

(4) Determinar quais são os alimentos que os MLCDs preferem, sob estresse nutricional 

ou baixa disponibilidade de alimentos. Para assim, identificar recursos-chave que 

poderiam desempenhar um papel importante para a provisão energética de indivíduos 

em ambientes antropizados. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Até o momento, nenhum estudo tem medido GCs ou T3 em MLCDs, e embora existam 

poucos estudos sobre Leontopithecus rosalia nos quais hormonas esteroides foram 

usadas para explicar a variação em estressores sociais relativos ao estado reprodutivo 



(Bales et al., 2005) e a posição de dominância (Bales et al., 2006), nenhum ainda 

abordou os efeitos de fatores ecológicos sobre níveis hormonais. Há uma falta de 

informação sobre como as alterações na disponibilidade de alimentos em fragmentos de 

floresta perturbados afetam aos MLCDs e se estes fragmentos são capazes de satisfazer 

suas demandas energéticas. Usar metabólitos fecais para preencher essa lacuna não é 

uma tarefa fácil, pois requer a articulação de vários aspectos tanto da ecologia alimentar 

e comportamental, como da fisiologia. Além disso, as técnicas para medir GCs e T3 em 

MLCDs ainda precisam ser validadas para poder obter resultados úteis e precisos 

(Schwarzenberger, 2007). Até o momento, já foi realizada a validação de GCs em 

Leontopithecus rosalia; no entanto, a resposta a esses procedimentos pode variar 

significativamente entre espécies relacionadas assim como pode depender do sexo do 

indivíduo (Touma & Palme, 2005). Contudo, devido a vulnerabilidade ao estresse de 

certos animais, especialmente os pequenos (Schwarzenberger, 2007), o monitoramento 

endócrino não invasivo é uma maneira eticamente apropriada de responder a perguntas 

sobre adaptação comportamental de espécies silvestres às mudanças ecológicas. Este 

não apenas liga os mecanismos próximos que influenciam a variação no 

comportamento, mas também sustenta previsões sobre a adequação de populações 

selvagens (Dufty et al., 2002; Klein, 2000; Wingfield et al., 1998, não obstante ver 

Behringer & Deschner, 2017). 

Portanto, o presente estudo oferece uma maneira objetiva de avaliar a condição 

energética e o estado nutricional de MLCDs e abre novas perspectivas para diversas 

aplicações em conservação e manejo de espécies em perigo de extinção. A abordagem 

proposta revelará as estratégias de forrageamento utilizadas pelos MLCDs para 

enfrentar os distúrbios antropogênicos de seu habitat (Dantzer et al., 2014), podendo ser 

usadas, junto as respostas endócrinas, para indicar estresse nutricional em populações 

selvagens e assim prever possíveis declínios populacionais. Uma aplicação futura no 

âmbito da conservação poderia ser o estabelecimento de um sistema de monitoramento 

para medir o estresse nutricional de MLCDs selvagens, habituados e não habituados, 

sem perturbá-los. A informação obtida desse sistema pode servir para avaliar opções de 

manejo, no nível de paisagem, de subpopulações vulneráveis. Além disso, os hormônios 

tireoidianos, como o T3, podem ser potencialmente importantes no desenvolvimento de 

índices de impacto da mudança climática (Wasser et al., 2010), já que flutuações nas 

temperaturas externas modificam a liberação de hormônios tireoidianos que por sua vez 

regula a quantidade de energia alocada para manter a temperatura corporal dentro da 

zona térmica neutral da espécie (Silva, 2003; 2006). 

METODOLOGIA 

Área e sujeitos de estudo 

A amostragem será realizada de janeiro a dezembro de 2020 em fragmentos florestais 

contidos em várias fazendas privadas e que juntos abrangem aproximadamente 2 Km2. 

Estes fragmentos pertencem à área de estudo do Projeto BioBrasil (Figura 1) e estão 

localizados no sul da Bahia, nordeste do Brasil, no município de Una (15 ° 17' S, 39 ° 

08' O). O clima regional é quente e úmido, e caracterizado pela ausência de um período 

seco sazonal (Mori et al., 1983). A precipitação média é de aproximadamente 2000 

mm/ano e as temperaturas médias estão em torno aos 24 °C, com pouca oscilação 



durante o ano (Thomas et al., 1998). Na área de estudo, 18 exemplares de MLCDs 

pertencentes a 3 grupos habituados (Ribeiro (RIB; N = 4), Manoel Rosa (MRO; N = 8) 

e Ozawa (OZA; N = 6)) são atualmente monitorados, como parte do programa de 

pesquisa do Projeto BioBrasil. Estes grupos são acompanhados de 1 a 4 dias por semana 

através do uso de rádiotelemetria, durante cada acompanhamento certos parâmetros 

como padrões de deslocamento, comportamento básico e uso de recursos são 

registrados. Além disso, os grupos são capturados duas vezes por ano para trocar os 

rádio colares, verificar as condições do grupo e a identidade dos indivíduos, além de 

tomar medidas biométricas, como o peso. Após este procedimento, cada indivíduo 

recebe uma tatuagem numérica e uma marca de tinta, a fim de facilitar a sua 

identificação na floresta. 

 

Figura 1. Localização da área de estudo representada pelo ponto vermelho no mapa à 

esquerda e à direita os diferentes tipos de vegetação e intervenções antrópicas 

encontradas nessa área (fonte: Aschoff, 2018).  

Dado que o eixo Hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) tende a ser mais sensível à 

medida que as espécies de mamíferos envelhecem (Sapolsky et al., 1985; Sapolsky & 

Altmann, 1991) e portanto tornam-se mais vulneráveis ao estresse, em nosso estudo 

documentaremos o comportamento e coletaremos amostras fecais apenas de indivíduos 

adultos de ambos sexos dos grupos RIB, MRO e OZA. Outros fatores intrínsecos 

também influenciam a resposta fisiológica às mudanças ambientais e distúrbios 

antropogênicos (Dantzer et al., 2014). Consequentemente, consideraremos o status 

reprodutivo das fêmeas e o grau de dominância de ambos os sexos, categorizando as 



fêmeas como não reprodutoras, lactantes e grávidas (Sheriff et al., 2011) e todos os 

indivíduos entre dominantes e subordinados. 

Disponibilidade de alimentos vegetais 

Monitoraremos a fenologia das espécies arbóreas alimentícias comumente consumidas 

pelos MLCDs, descritas anteriormente por Catenacci et al. (2016), isto com o objetivo 

de avaliar a disponibilidade de flores e frutos. Esta informação irá definir a 

disponibilidade de fontes alimentares vegetais dentro de um habitat; portanto, não 

apenas determinará a capacidade dos indivíduos de adquirir alimentos, mas também sua 

ingestão energética potencial (Emery Thompson, 2016). A coleta de dados fenológicos 

já faz parte do programa de pesquisa conduzido pelo Projeto BioBrasil, no qual 

informações sobre os padrões de frutificação e floração são registradas mensalmente em 

cinco tipos de vegetação (média secundária, secundária avançada, floresta madura, 

cabruca e floresta inundada) (Catenacci et al., 2016). Em este estudo, avaliaremos a 

frutificação de 14 espécies geralmente consumidas pelos grupos de MLCDs (Aschoff, 

2018); este conjunto de espécies será revisado e amplificado, se necessário. Primeiro, 

estabeleceremos transectos aleatórios de 200 m de comprimento sobre os 5 tipos de 

vegetação. Então, ao longo desses transectos ou próximo a eles, selecionaremos e 

marcaremos 6 a 10 árvores alimentares de cada espécie que tenham um diâmetro à 

altura do peito (DAP) ≥ 5 cm (Aschoff, 2018). Ao longo da duração deste estudo, 

quantificaremos o estágio de frutificação das árvores de alimentação marcadas usando a 

escala semiquantitativa de Fournier que mede a proporção do volume da copa coberto 

com frutas ou flores. Esta escala varia de 0 a 4 (0 = ausência de frutificação ou floração, 

1 = 1 a 25% da copa, 2 = 26 a 50% da copa, 3 = 51 a 75% da copa, 4 = 76 a 100% da 

copa) (Aschoff, 2018). 

Amostragem comportamental 

Conduziremos observações focais que consistem em varreduras com uma duração de 10 

min em todos os adultos dos três grupos, alternando indivíduos a cada 20 min. Todos os 

dias, antes de começar as observações, localizaremos os grupos de MLCDs com ajuda 

de um assistente de campo e da radiotelemetria, os seguiremos continuamente, desde o 

momento em que eles deixarem o local de dormida até que eles retornam à um abrigo 

antes do anoitecer. Nesta etapa, pretendemos registrar determinados comportamentos 

para avaliar o equilíbrio entre a aquisição e o gasto de energia, assim como aqueles que 

podem potencialmente causar estresse nutricional e psicológico (Foerster & Monfort, 

2010). Para fazer isso, vamos considerar o etograma definido por Raboy e Dietz (2004) 

com algumas alterações para responder as questões deste estudo. 

Para medir o esforço de alimentação e a ingestão de alimentos que podem servir de base 

para entender a aquisição de energia e a preferência alimentar, tomaremos nota quando 

o indivíduo se encontre forrageando e comendo frutas, forrageando e comendo flores, 

forrageando por animais (levando em conta o tipo de substrato manipulado), e comendo 

animais (Raboy & Dietz, 2004). Cada categoria de comportamento será cronometrada 

quando percebermos que o indivíduo toca ou começa a procurar o item alimentar. Além 

disso, as espécies vegetais consumidas serão identificadas (quando possível) e o número 

de flores ou frutos ingeridos pelo indivíduo será registrado. 



Quanto ao gasto e conservação de energia, registraremos o tempo quando o indivíduo 

estiver em locomoção, estacionário e em repouso. Permanecer estacionário e em 

repouso diferem entre si em que o primeiro registra-se sempre que o indivíduo não 

estiver em movimento ou envolvido em qualquer outra atividade, e o último sempre que 

o indivíduo seja observado deitado, descansando sobre o peito ou dormindo (Raboy & 

Dietz, 2004).  Para complementar este conjunto de comportamentos, estimaremos o 

deslocamento diário do grupo salvando as coordenadas geográficas em um GPS portátil 

toda vez que iniciarmos a varredura focal de um indivíduo (Aschoff, 2018), ou seja, a 

cada 30 minutos. Mais tarde, calcularemos a distância percorrida com os pontos GPS 

marcados dentro de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Para discriminar a influência de estressores psicológicos sobre a resposta endócrina à 

estressores energéticos, precisamos considerar a contribuição de interações sociais, 

agressivas e não agressivas. Portanto, registraremos o tempo de conflitos intra- e 

intergrupais que envolvem o indivíduo observado, anotando o tipo de recurso em 

disputa, especialmente se pudermos identificar o táxon do item alimentar. Além disso, 

cronometraremos os eventos de catação, tanto recebidos como dados, esta informação 

nos ajudará a entender como comportamentos empáticos ajudam a reduzir o estresse 

produzido pelos conflitos. 

Este procedimento será repetido após a conclusão da amostragem comportamental de 

todos os indivíduos adultos dos 3 grupos de estudo, mais ou menos a cada mês ao longo 

do ano da amostragem focal. 

Coleta e processamento fecal 

As amostras fecais serão coletadas no campo imediatamente após sua excreção e 

armazenadas em tubos de polipropileno de 30 ml, marcados com a data, hora e 

indivíduo que depositou as fezes. Vamos amostrar apenas fezes frescas não 

contaminadas por urina, pois isso pode modificar o nível de metabólitos nas fezes 

(Behringer & Deschner, 2017). Para preservá-las, vamos submergir completamente as 

amostras em etanol 95 % logo após a coleta e fechar bem a tampa para evitar 

vazamentos. Ao finalizar o dia de observação focal, armazenaremos todas as amostras 

fecais coletadas no escuro à temperatura ambiente até serem transferidas para um 

freezer a -20 °C (Terio et al., 2002). Todas elas, exceto as amostras fecais para 

validação, serão tomadas em conjunto com observações comportamentais, para que 

assim possamos estabelecer paralelismos entre a variação nas concentrações de 

metabólitos e os diferentes aspectos de comportamento observados nos MLCDs. 

Idealmente, as fezes devem ser coletadas durante a varredura focal do respectivo 

indivíduo. No entanto, para ter um tamanho de amostra adequado que deve ser de pelo 

menos duas amostras fecais por indivíduo por mês (Dias et al., 2017), obteremos, com a 

ajuda do assistente de campo, fezes frescas sempre que vermos que um indivíduo adulto 

do grupo em acompanhamento defeca. 

Depois de completar a coleta fecal dos 3 grupos de MLCDs, prosseguiremos com a 

preservação a longo prazo. Para esta etapa as amostras deverão ser transportadas para as 

instalações laboratoriais da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), na Bahia 

onde iniciaremos o processamento das amostras. Primeiro, abriremos as tampas dos 

tubos de plástico e deixaremos o etanol evaporar à temperatura ambiente dentro de um 



exaustor durante a noite (Terio et al., 2002). Todas as amostras descongeladas serão 

desidratadas por um processo de liofilização e depois transferidas para pequenas bolsas 

Mylar (8 x 12 cm) previamente codificados contendo um único saco absorvente de 

oxigénio. Em seguida, as amostras embaladas serão seladas a vácuo e armazenadas em 

um refrigerador até que sejam transportadas para continuar o seu processamento. 

O nosso esforço mensal de amostragem, ao qual designamos com o nome de sessão de 

amostragem, inclui a amostragem fecal e comportamental, os levantamentos de 

disponibilidade de alimentos vegetais e as etapas iniciais do processamento das 

amostras ocorrerão durante o ano 2020. Pretendemos desenvolver os procedimentos 

explicados a seguir no Laboratório Interdisciplinar de Análises Clinicas (Interlab-

UMU), em Murcia, Espanha no ano de 2021. 

As amostras desidratadas serão primeiro trituradas com um almofariz e depois 

peneiradas para remover fibras e sementes grandes (> 2 mm de diâmetro) (Foerster & 

Monfort, 2010). Tomaremos uma alíquota de 0,2 gr da amostra fecal seca, previamente 

homogeneizada e adicionaremos à ela 5 ml de metanol 80 % para extrair os metabólitos 

hormonais (Palme et al., 2013; Wark et al., 2016). Em seguida, a alíquota será 

misturada em um agitador por 1 hora e centrifugada a 2500 RPM por 20 min (Wark et 

al., 2016). O sobrenadante que contém os metabólitos hormonais será transferido a um 

pequeno tubo à prova de evaporação e armazenado a -20 °C antes da medição dos 

metabolitos hormonais, a qual deve ocorrer antes de 6 meses a partir da extração 

hormonal (Galama et al., 2004; Wark et al., 2016). 

Validação de GC e T3 fecal 

A fim de assegurar que os ensaios detectem adequadamente as alterações fisiológicas no 

sistema endócrino, eles precisam ser validado para a espécie e a matriz envolvida no 

estudo. Portanto, realizaremos a validação analítica e biológica do imunoensaio 

enzimático (IEE) de GCs e T3 fecais em MLCDs. Para o primeiro tipo de validação, 

testaremos certos critérios como a sensibilidade (nível mínimo de detecção dos 

hormônios), precisão (repetibilidade entre ensaios), exatidão (capacidade de detectar o 

mesmo nível hormonal) e especificidade (especificidade do anticorpo e a influência de 

substâncias interferentes da matriz) (Hodges & Heistermann, 2011). Para realizar a 

validação analítica de ambos os metabólitos fecais, revisaremos e seguiremos os 

procedimentos descritos por Hodges & Heistermann (2011), Sheriff et al. (2011), 

Andreasson et al. (2015) e Behringer & Deschner (2017). Quanto a validação biológica, 

avaliaremos os GCs fecais das amostras coletadas antes e depois das capturas regulares, 

durante as quais membros treinados da equipe do Projeto BioBrasil capturam e 

anestesiam os indivíduos dos grupos de estudo, a fim de trocar os radio colares. Os 

animais são mantidos durante a noite no laboratório e liberados no dia seguinte no local 

onde foram capturados (para procedimentos ver Dietz et al., 1996; Catenacci et al., 

2016). Como sugerido por Wark et al. (2016) que validou GCs fecais em mico-leões-

dourados, a coleta de amostras de todos os indivíduos possíveis será realizada no 5º ou 

6º dia antes das capturas, e depois repetida no 9º ou 10º dia após as capturas. Com 

relação à validação biológica da T3 fecal, compararemos os níveis de T3 fecal em todas 

as amostras coletadas durante a amostragem comportamental e obteremos uma faixa de 

concentrações na qual prevemos se encontrem os indivíduos em um estado mais 



saudável, isto com base nas informações coletadas nos exames veterinários realizados 

durante as capturas. Ambas as técnicas escolhidas provaram efetivamente afetar o nível 

dos metabólitos fecais em questão. Elas são apropriados para a validação biológica dos 

imunoensaios utilizados neste estudo, já que devido ao estado ameaçado dos MLCDs, a 

administração do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) para estimular a liberação de 

cortisol (o chamado desafio de ACTH) ou o desafio do hormônio estimulante tireoide 

(TSH) tradicionalmente usado para a validações fisiológicas não seriam éticos no nosso 

caso. 

Imunoensaio enzimático de GCs e T3 fecais  

Para a análise de GCs e T3 fecais, colaboraremos com o Interlab-UMU. Propomos para 

esta fase utilizar em ambos os casos kits de IEE da IBL internacional, mais 

especificamente ELISA Cortisol (RE52061) e ELISA Triioditironina Total (T3) 

(RE55251). Seguiremos as instruções de uso e comentários do fabricante, para assim 

evitar qualquer alteração nos resultados. Os procedimentos para a análise dos hormônios 

selecionados são semelhantes, exceto por diferenças no volume de reagentes, e tempo e 

temperatura de incubação, para mais detalhes ver as instruções de uso. Em resumo, 

seguiremos estes passos: (1) adicionaremos o volume específico de solução padrão, 

controle e amostras ao número desejado de poços de microtitulação; (2) se estivermos 

testando T3, distribuiremos o reagente em cada poço, misturaremos e deixaremos 

incubar; (3) usando uma pipeta adicionaremos a enzima conjugada, misturaremos bem e 

deixaremos incubar; (4) descartaremos o conteúdo dos poços, enxaguaremos com a 

solução de lavagem e removeremos todas as gotículas restantes; (5) adicionaremos a 

solução de substrato e deixaremos incubar; (6) interromperemos a reação com a solução 

stop; (7) e finalmente, determinaremos a absorbância de cada poço com um fotômetro 

(IBL International GMBH, 2014; 2016). 
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