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APRESENTAÇÃO
A quem esse livro pode interessar?
Tem coisa mais agradável do que ficar sentado no meio do mato, tentando entender como uma abelha consegue retirar o pólen das anteras de uma
flor? Ou ficar sobre uma pedra na ponta de uma praia, com um binóculo na
mão contando quantos golfinhos entram e saem de uma baía? Acompanhar
o nascimento de um bezerro e sua primeira mamada? Adestrar um cãozinho
a ponto de se entenderem apenas com um olhar? Ou, ainda, mergulhar para
observar as interações entre peixes em um rio de águas cristalinas? Se nada
disso desperta interesse em você, talvez este livro não seja bem o que você
está procurando. Mas calma! Leia mais um pouco e deixe-nos tentar explicar
a você quais são nossas intenções. Vamos juntos abraçar a causa da etologia,
o estudo do comportamento animal.

Tamanduámirim em
postura
defensiva.

Foto: J. Sabino
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Todo livro tem uma história e a deste livro nasceu de nosso interesse em contribuir com iniciantes no estudo do comportamento animal. Seja jovem, seja idoso, tenha diploma ou não, o que queremos
é incentivar mais e mais pessoas a se interessar pelo estudo dos animais, tanto aqueles de nossa fauna indígena, quanto os domésticos ou
os introduzidos. Todos eles são dignos de despertar nosso interesse e
curiosidade e cada um tem algo a nos ensinar. Assim, se você se interessa pelo mundo animal, este livro é dedicado a você, ao seu aprendizado, a sua iniciação.
Com a colaboração de diversos colegas etólogos, ecólogos,
médicos-veterinários e psicólogos, convidamos esses profissionais
a escrever este livro em uma linguagem direta, pessoal e de fácil
compreensão ao iniciante em etologia. A obra tem uma parte introdutória, básica, em que apresentamos um pouco da história do
comportamento e definimos o assunto. Em seguida, há três blocos
principais. No primeiro deles, colegas que estudam diferentes grupos animais, invertebrados e vertebrados, se dispuseram a exemplificar o estudo do comportamento em suas áreas de atuação.
Fizeram isso com muita competência, de modo a motivar o leitor a
trabalhar com o grupo discutido em cada capítulo. Quem será que
vai conquistar sua atenção?
No segundo bloco, apresentamos tópicos especiais, como ética,
conservação, ecologia comportamental, etologia clínica, novas linhas
e perspectivas futuras de investigações em comportamento. Pretendemos fornecer ao leitor uma visão abrangente do que podemos esperar
da etologia no futuro, seu impacto em diferentes campos profissionais
e na sociedade em que vivemos.
Ao final, no terceiro bloco, fornecemos um glossário básico de Etologia, com as principais definições de termos técnicos usados nessa área.
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Foi com grande alegria que vimos os mais de 1.600 exemplares
da primeira edição desta obra, lançada em 2003, se esgotar rapidamente. Por causa desse grande interesse, os autores se motivaram
para organizar uma segunda edição do livro, procurando reformular e atualizar os capítulos presentes na primeira edição, além de
adicionar novos conteúdos. Assim, temos a satisfação de apresentar a segunda edição revista e ampliada do livro As distintas faces
do comportamento animal.
Agradecemos a cada um dos autores que contribuíram para a
realização do projeto, dedicando parte de seu tempo, de suas vidas.
Agradecemos também por terem cedido os direitos autorais à Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt), o que propiciou veicular este livro
comercialmente por um valor muito próximo ao seu custo de editoração, confecção e distribuição. Muitos autores foram também revisores
de capítulos de colegas, agradecemos por este apoio adicional. Nosso
agradecimento incondicional ao Chanceler da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP), Professor Pedro Chaves dos Santos Filho, que tornou possível a parceria com
a Editora da Universidade, ao conceder o apoio material que viabilizou
a confecção do livro. Somos, ainda, muito gratos ao fotógrafo Luciano
Candisani que gentilmente cedeu as belíssimas imagens de macacosprego que ilustram a capa e a abertura dos blocos do livro. Esta obra é
a primeira de uma parceria entre a SBEt, a Livraria & Editora Conceito e
a Editora da UNIDERP, aos quais agradecemos pela confiança. Agradecemos ao CNPq, Capes, FAPESP, FAPEMIG, FUNDECT e Fundação
Manoel de Barros pelo apoio às pesquisas de muitos dos autores.
Mantendo o espírito da primeira edição do livro, a segunda
edição aqui apresentada pretende novamente motivar o leitor a prosseguir estudando o comportamento animal. Não queremos de modo

7

Comportamento Animal CS3.indd 7

19/1/2008 09:57:12

algum que você veja neste livro uma obra final. Mas um início, uma
mão amiga. Queremos que você descubra o quão prazerosa pode ser a
vida de um etólogo e o quanto você pode contribuir, por meio de estudos simples, para a preservação de muitas espécies e para a satisfação
da curiosidade humana.
O estudo do comportamento animal tem se expandido cada
vez mais nas diferentes instituições de pesquisa do Brasil. Como na
primeira edição, novamente muitas mãos aqui se uniram, algumas
jovens, ainda se iniciando na profissão, outras mais experientes. Essa
heterogeneidade de visões manteve na segunda edição do livro o perfil singular que também fez parte da sua história, da sua mensagem.
Todos temos algo a dar e a receber, mas o que vale mesmo é o forte
caráter de cooperação, de querer ensinar e aprender.

Kleber Del-Claro, Fábio Prezoto & José Sabino
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I. O QUE É COMPORTAMENTO ANIMAL
Kleber Del-Claro
Fábio Prezoto
José Sabino

Todos os dias, muitos de nós temos contato com animais, alguns
de modo muito breve, outros de maneira mais profunda. Há quem se
dedica a criá-los, tratá-los, observá-los ou estudá-los. Podemos notar
que, independentemente de nossa ocupação, os animais quase sempre estão muito próximos, interagem conosco e fazem parte de nossas
vidas, seja como animais de estimação ou de transporte, compondo
nossos mitos ou nossa cultura. Mesmo morando em grandes cidades,
imagens de animais entram em nossas residências pelos documentários de televisão e reportagens de revistas. Somando-se este contato
de ordem cultural com a curiosidade inata dos seres humanos, é de se
esperar que muitas pessoas se dediquem à observação do comportamento animal. Eles nos fascinam!
Os resultados dessas observações constituem informações importantes sobre a vida dos diferentes grupos animais, que podem ser
aplicadas ao nosso dia-a-dia. Esse conhecimento pode parecer completamente desnecessário, mas suas aplicações se tornam evidentes
quando refletimos sobre algumas situações práticas: a) o fato de um
pescador saber onde, quando e que tipo de isca deve utilizar para capturar uma determinada espécie de peixe; b) um pesquisador que trabalha com controle biológico de pragas agrícolas, e que se aproveita
do comportamento de inimigos naturais para controlar as populações
das pragas; c) um paisagista que escolhe as plantas adequadas para
atrair e manter beija-flores e borboletas a um jardim florido. Seguramente são conhecimentos cujo contexto é absolutamente prático.
Outras pessoas se aproximam dos animais por razões éticas, procurando protegê-los dos maus-tratos e buscando melhorar sua manu-
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tenção em um ambiente cativo. Como é possível perceber, o ponto em
comum em todas essas atividades é que elas exigem de seus atores
experiência na observação do comportamento.
Portanto, “se desejo êxito nas minhas relações com os animais, devo
adquirir experiência na observação do comportamento”. Contudo, antes
de começar a busca de informações sobre uma determinada espécie, é
necessário refletir sobre alguns pontos. Prioritariamente, o que é comportamento? Uma vez entendido esse conceito, o que devo observar?
Os primeiros pensamentos que surgem para responder a essas
indagações são lembranças que guardamos de atos comportamentais
de diferentes grupos animais. Um cachorro correndo com seu dono,
uma onça-pintada perseguindo sua presa, um boi pastando, uma tartaruga marinha vindo à praia para desovar, um gavião se alimentando
de uma presa recém-abatida, uma gata cuidando de seus filhotes, um
joão-de-barro construindo seu ninho, dentre outros. O que todos esses
exemplos têm em comum? Será que eles realmente nos ajudam a compreender o que é comportamento?
O que eles têm em comum é que todos são exemplos de animais
se movimentando. Isso mesmo, movimento! Essa parece ser a chave
para a resposta. Comportamento seria sinônimo de ação?
De uma maneira geral, o comportamento consiste de atos que o
animal exibe. Entretanto, essas ações não podem ser restritas apenas
aos tipos de locomoção (correr, saltar, nadar, rastejar) ou a outras
atividades que em geral derivam de movimentação, tais como cópula, cavação e alimentação. O comportamento também consiste em
outros conjuntos de movimentos sutis, discretos, de pequenas partes
do corpo, que podem ocorrer de modo simultâneo a atos mais conspícuos. Bons exemplos são as emissões de sons pela boca ou bico, os
movimentos das orelhas, o balançar da cauda, a liberação de odor.
A importância desses conjuntos de movimentos é tão grande que a
mudança na seqüência e/ou na freqüência de suas exibições pode se
traduzir em ações com funções distintas. As informações compor-
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tamentais que podemos reconhecer em um animal não param por
aí. Existem animais que em determinadas situações podem mudar
a coloração de algumas partes do corpo, outros que podem depositar excreções no limite de seus territórios para demarcá-los e alguns
que, quando estimulados, podem liberar substâncias químicas voláteis conhecidas como feromônios, que agem como sinais que podem
ser percebidos pelos coespecíficos a centenas de metros do local.
Até agora citamos atos que envolvem deslocamentos ou movimentos, mesmo que sutis. Sempre que tentamos definir o que é comportamento, inevitavelmente fazemos uso de nossas habilidades sensoriais. Tais observações são limitadas pela capacidade de perceber o
meio que nos cerca. A definição de comportamento, portanto, não é
imparcial: ela tem um componente subjetivo, que é o fator humano e
suas limitações de percepção. Em decorrência destas limitações sensoriais, existem as seqüências comportamentais que podem e aquelas
que não podem ser observadas do ponto de vista humano. Alguns
comportamentos são extremamente lentos e levam horas para ser observados por completo. Outros são muito rápidos, além da fusão de
cintilação da visão humana, como cores, brilhos e formas que não vemos. Algumas espécies podem produzir sons com freqüências muito
acima ou muito abaixo da nossa capacidade auditiva. Existem, ainda,
os animais que liberam odores, que por serem diluídos demais se tornam imperceptíveis ao nosso olfato.
Em muitos casos, o comportamento que alguns animais podem
exibir se reflete justamente na falta de movimento. Ficar praticamente
parado pode ser vital para um inseto preso na teia de uma aranha. A
tanatose, ou seja, fingir-se de morto, já salvou a vida de muita perereca
tendo uma serpente faminta nas vizinhanças. Muitos animais ficam estáticos ―“estacionário” é o termo que se emprega na etologia― enquanto
realizam internamente alguma mudança fisiológica que irá influenciar
seu comportamento subseqüente. Isso para não falar em dormir, um ato
comportamental vital. Portanto, o comportamento pode ser entendido
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como qualquer ato produzido por um animal, incluindo-se aí aqueles
que muitas vezes não são percebidos pelos sentidos humanos.
É importante destacar, caro leitor, que tenha sempre cuidado
ao definir o tipo de comportamento que o animal está exibindo, ou se
ele não está fazendo nada. Evite atribuir componentes humanos aos
comportamentos dos animais: um tubarão não ataca sua presa com
raiva ou crueldade, um cachorro não sente culpa por uma baderna
ou ciúmes do seu dono. Enfim, por mais tentador que seja ―e muitos
de nós costumamos tratar os animais de estimação como membros
da família―, não podemos atribuir caracteres antropomórficos como
astúcia, crueldade ou coragem aos animais selvagens ou domésticos.
Para aliviar sua angústia nessas definições, você deve se familiarizar
com o grupo que está trabalhando. Assim você realmente saberá se
está observando algum comportamento peculiar ou não. Estude sua
anatomia, sua fisiologia, as características dos grupos próximos e leia
o que já foi publicado sobre o tema. Estas são etapas fundamentais ao
iniciar um estudo comportamental.
Ao longo desse livro, diversos colegas, em suas distintas áreas de
atuação na etologia, vão tentar estimulá-lo, fornecendo-lhe as ferramentas iniciais e o entusiasmo necessário para começar a compreender o
que é comportamento animal. Graças às pesquisas com animais, especialmente aquelas realizadas ao longo dos últimos 50 anos, foi possível
aumentar o conhecimento sobre comportamento humano. Por exemplo, estudos de comportamento em primatas aparentados aos humanos
revelaram aspectos básicos da aprendizagem, mostraram fatores que
influenciam no desenvolvimento da inteligência nos primeiros anos de
vida, e muitos dessas investigações permitiram relacionar o comportamento dos grandes macacos do velho mundo às motivações humanas
mais profundas (fome, sede, defesa, agressão, generosidade e reprodução). Ao estudarmos comportamento animal, podemos examinar e
compreender as origens mais remotas e o nosso lugar na natureza. Jogamos luz na história natural do homem, que mesmo sendo um ser com
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forte influência da cultura, ainda guarda profundas marcas de seu comportamento inato, dirigido por sua herança genética. Poderemos perceber, ainda, que o estudo moderno do comportamento animal envolve a
combinação de investigações de laboratório e de campo, com um forte
caráter interdisciplinar, compondo conhecimentos de neuroanatomia,
fisiologia, psicologia, genética, ecologia e evolução.
Finalmente, de volta à pergunta que dá nome a este capítulo, em
nossa percepção “comportamento” pode ser entendido como “todo e
qualquer ato executado por um animal, perceptível ou não, ao universo sensorial humano”.

Bibliografia Recomendada
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II. HISTÓRICO DO PENSAMENTO ETOLÓGICO
Gelson Genaro

A nossa espécie obstinadamente observa o comportamento de
outras espécies animais, quer sejam aquelas atualmente presentes em
nosso meio, quer sejam as espécies contemporâneas dos nossos primeiros passos como Homo sapiens, fato comprovado por numerosas
representações gráficas em paredes e cavernas que foram ocupadas,
e mais tarde descobertas como sítios arqueológicos. As razões para
observação e registro vão desde a simples curiosidade, fascinação, até
aquelas de subsistência. Obviamente respeitadas as razões primárias
de subsistência, fundamentais, o fascínio que os animais exercem sobre nós é inquestionável.
Entre as áreas do conhecimento que se conectam à Etologia (Biologia, Ecologia, Evolução, Fisiologia, Medicina Veterinária, Psicologia,
Zootecnia e outras), há uma superposição de interesses extremamente
intensa, sendo muitas vezes difícil, e até mesmo inútil, decidir onde a
Etologia começa a adentrar mais em uma, ou em outra, dessas áreas.
Logo, a integração entre essas ciências, ou seus profissionais, passa a
ser fundamental.
O termo etologia apareceu por volta da metade do século XVIII
em publicações da Academia Francesa de Ciências, sendo utilizado
para a descrição de estilos de vida, o que hoje corresponderia à ecologia. O termo específico para o estudo do comportamento, em seu
sentido atual, foi introduzido em 1950 por Niko Tinbergen.
Oskar Heinroth do Aquário de Berlin e também Charles Whitman da Universidade de Chicago são considerados os fundadores da
Etologia. Desenvolvida fundamentalmente a partir da Europa, essa ci-

17

Comportamento Animal CS3.indd 17

19/1/2008 09:57:14

ência voltou-se para o estudo do comportamento animal sob condições
naturais, tendo como atenção particular os padrões espécie-específicos
de comportamentos. A Etologia privilegia as relações filogenéticas e
evolucionárias, recebendo críticas, especialmente durante o início de
seu desenvolvimento nos aspectos de planejamento experimental e estatística. Os mais destacados estudiosos dessa ciência foram Konrad
Lorenz, Karl Von Frish e Niko Tinbergen. Esses três pesquisadores,
em grupo, ganharam o Prêmio Nobel em 1973 na categoria Fisiologia
e Medicina e, a partir de então, houve um intenso crescimento tanto
entre trabalhos publicados, como em número de pesquisadores envolvidos com essa área do conhecimento.
A cada dois anos acontece a mais importante conferência mundial
da Etologia que teve como seu primeiro Secretário-Geral Niko Tinbergen. Entre os dias 20 e 27 de agosto de 2003, na cidade de Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil, a Sociedade Brasileira de Etologia (SBEt) organizou tal evento pela primeira vez em nosso país (Tabela 1).
A partir do final do século XIX, o estudo do comportamento animal teve um amplo crescimento. Três principais ramos, ou tendências,
tiveram início:
a. Etologia;
b. Psicologia Comparada;
c. Neurobiologia.
Apesar das diferenças históricas entre essas áreas, havendo ainda hoje peculiaridades marcantes, essas diferenças passaram a ser revistas, por meio de uma atitude reunificadora, tendo em vista os aspectos significativos de cada uma das três áreas. O enfoque delas será
brevemente descrito a seguir:
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a) Psicologia Comparada: minimiza a perspectiva evolucionária, tendo como foco o aprendizado associativo, utilizando estudos
experimentais, bem como de laboratório, com especial atenção para a
estatística. O seu interesse básico é o controle interno via aprendizado, especialmente em humanos, utilizando particularmente algumas
espécies como cães, pombos e ratos. A Psicologia Comparada esteve
inicialmente centrada nos Estados Unidos da América;
b) Neurobiologia: apesar de uma base biológica, essa abordagem volta-se, em especial, para os mecanismos do sistema nervoso em
detrimento de considerações evolucionárias;
c) Etologia: descrita mais minuciosamente ao longo do texto por
ser o objeto desse livro.
A palavra etologia deriva do grego ethos, que designa “costume,
hábito”. Essa ciência estuda como se determinam as manifestações
dos animais, bem como suas causas e origens. Os etólogos freqüentemente estudam os comportamentos em condições de campo, e daí
advém o grande interesse em evolução, utilizando visão comparativa
e estudando-se primariamente comportamentos inatos.
Talvez o conceito mais importante no estudo do comportamento
animal tenha sido a idéia da evolução por meio da Teoria da Evolução
de Charles Darwin e Alfred R. Wallace que proporcionou o arcabouço
evolucionário necessário para o desenvolvimento do estudo do comportamento. Apesar de não ter trabalhado especificamente com um
ponto de vista comportamental na publicação de “A Origem das Espécies”, em 1859, Charles Darwin inicia um amplo estudo do comportamento com as publicações: “A descendência do homem”, em 1871 e
“A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais”, em 1873.
Os primeiros etólogos estavam particularmente interessados em
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padrões estereotipados de comportamentos que consideravam tão seguros quanto às características morfológicas. Esses comportamentos
estereotipados eram chamados de padrões fixos de ação (PFA) por
Konrad Lorenz. Um PFA é desencadeado por um estímulo muito específico. A porção do estímulo total que libera o PFA é denominada
de estímulo sinal ou liberador. Pelo fato de a maioria dos comportamentos não serem tão estereotipados como sugerido pela idéia inicial
do PFA, estes foram mais recentemente renomeados como padrões
modais de ação (PMA).
A energia específica de ação (EEA) é uma construção hipotética
proposta por K. Lorenz, que descreve a motivação específica para uma
ação em particular. Um acúmulo de EEA pode ser usado para explicar
atividades no vácuo (o aparecimento de um PMA na ausência de um
liberador) ou atividade deslocada (comportamento que é aparentemente inapropriado em um determinado contexto).
Contrariamente aos primeiros etólogos, os psicólogos comparados enfatizavam os estudos em laboratórios e padrões dos comportamentos capazes de serem quantificados. O aprendizado e as bases fisiológicas do comportamento eram o foco de seus trabalhos. Avanços
foram feitos na área do aprendizado em que Thorndike desenvolveu
técnicas para o estudo do aprendizado de “tentativa e erro”, e Pavlov
propôs a metodologia para o estudo do condicionamento clássico.
O Behaviorismo, uma escola da Psicologia, propõe o estudo do
comportamento animal limitando as ações que podem ser observadas. Burrhus Frederic Skinner, um importante behaviorista, propôs os
padrões do comportamento que são recompensados, tendendo assim
a serem repetidos ou aumentados em freqüência, concluindo desse
modo que o controle do comportamento era grandemente determinado por ação reforçada.
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A base fisiológica do comportamento é outro assunto tradicional.
Karl Lashley fez grandes progressos para o estudo da Neurobiologia
do comportamento, e Frank Beach foi um grande pioneiro do estudo das suas bases endócrinas. Entretanto, apesar de sua ênfase sobre
o aprendizado e a fisiologia em laboratório, alguns psicólogos comparados, como C.R. Carpenter e T.C. Schneirla estudaram também o
comportamento social de animais no campo, sendo desse modo um
exemplo da integração dessas áreas do conhecimento.
A ênfase etológica sobre o comportamento instintivo e o foco
dos psicólogos comparados sobre o aprendizado rapidamente se tornaram causa de debate entre esses dois grupos sobre a importância da
herança versus experiência no comportamento. O conceito de inato foi
central para essa controvérsia. Parte do problema foi a definição do
termo. Os etólogos aplicavam essa palavra para o comportamento que
era estereotipado e aparecia em uma forma funcional à primeira vez
que o estímulo apropriado era encontrado. Entretanto, pelo fato de os
membros de uma determinada espécie desenvolver-se essencialmente
dentro do mesmo meio, a similaridade na forma do comportamento pode ser um produto da uniformidade da experiência. O mesmo
pode-se dizer de um animal que apresenta resposta apropriada na primeira oportunidade em que se encontra diante de uma dada situação,
isto não significa que o aprendizado é dispensável. Logo, foi difícil
para os primeiros etólogos aceitarem que o que consideravam ser um
comportamento inato fosse modificado pela experiência, como também foi difícil para os psicólogos comparados aceitarem que o aprendizado poderia ser moldado por fatores genéticos. O comportamento
é fortemente determinado pelas características do organismo em questão e está intimamente relacionado com o Sistema Nervoso, órgãos
sensoriais e glândulas endócrinas. Evidentemente, as características
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comportamentais da espécie em questão são também fortemente determinadas geneticamente, entretanto estas podem ser moduladas ou
mesmo modificadas pelo meio ambiente.
Em meados da década de 1960, uma nova disciplina emergiu
no estudo do comportamento animal, denominada de Sociobiologia,
e podia ser entendida como uma ecologia comportamental focandose sobre a aplicação da teoria evolucionária para o comportamento
social. Um de seus pilares, William D. Hamilton, propôs que os indivíduos se comportam de maneira a maximizar sua aptidão abrangente, isto é, sua própria sobrevivência e reprodução, além daquela
de seus aparentados, ao invés de atuar unicamente para maximizar
apenas sua aptidão. Sob essa proposta, certos pontos que podem parecer inconsistentes, como a seleção para o indivíduo, por exemplo, a
evolução de castas estéreis em insetos e comportamentos altruísticos
(comportamentos que beneficiam outros com prejuízo de quem o executa) podem ser explicados. Edward Osborne Wilson, após os trabalhos iniciais de Hamilton, cristalizou as idéias da Sociobiologia em um
importante livro: “Sociobiologia: a nova síntese”.
A análise etológica consiste basicamente de duas partes, a observação e a interpretação de um dado comportamento. A Etologia
Descritiva não é apenas uma relação de padrões comportamentais de
uma espécie, ela pode também proporcionar conclusões sobre a organização desse mesmo comportamento. Já a Etologia Experimental
pode por meio de situações manipuladas analisar questões em meio
natural, seminatural ou em laboratório.
É possível definir várias áreas na Etologia além da classificação
descritiva ou experimental, concentrando-se em questões específicas
que são tratadas descritivamente ou experimentalmente. Há considerável sobreposição entre diferentes áreas da Biologia, como Ecologia,
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Fisiologia e Genética. Atualmente existem várias áreas específicas para
o estudo do Comportamento Animal, dentre elas temos Bem-Estar
Animal, que, por exemplo, aborda temas como: animais em cativeiro
(Figura 1), animais de produção e de companhia (Figura 2), ou ainda
animais asselvajados, um tema atual e de repercussões amplas também para a saúde pública. Apenas como simples menção, citam-se,
em ordem alfabética, algumas dessas áreas: Bioacústica, Ecoetologia,
Etofisiologia (com dois principais ramos: Neuroetologia e Etoendocrinologia), Etogenética, Filogenia do Comportamento, Ontogenia do
Comportamento, Ritmos Biológicos, e Sociobiologia, dentre outras.

Figura 1. Animais mantidos em
recintos que não proporcionam
condições mínimas adequadas
para apresentar determinados
comportamentos e criam situações
para o desenvolvimento de
comportamentos estereotipados.

Figura 2. Temas específicos dentro
do estudo da Etologia, como o
comportamento de animais de
companhia, são áreas em amplo
interesse e crescimento atualmente.
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1.1 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE
PROTOZOÁRIOS
Marta D´Agosto
Helba H. Santos-Prezoto
Roberto Júnio P. Dias

Por que estudar o comportamento de protozoários?
Em 1676, o holandês Antony van Leeuwenhoek descreveu os
protozoários encontrados na água da chuva como “as criaturas mais
infelizes que jamais vi; pois, quando... eles se chocam com qualquer partícula
ou com pequenos filamentos (que existem em grande quantidade na água,
especialmente se ficou parada durante alguns dias), ficam presos, neles enroscados; então, puxam seus corpos para a forma oval e lutam, alongando-se
fortemente, para poder soltar as caudas, fazendo seus corpos inteiros saltarem
como uma mola em direção das caudas e estas, enroladas como serpentes – do
mesmo modo que um fio de cobre ou de ferro que, tendo sido bem enrolado em
torno de uma madeira, é depois retirado - mantêm todas as curvas”.
Neste relato podemos observar, talvez, o primeiro registro de
alguns dos atos comportamentais de protozoários, a partir de observações feitas com recursos muito mais simples que os disponíveis hoje.
A verdade é que não gostamos do que não conhecemos. Imaginar que os protozoários são organismos difíceis de serem observados ou que o seu estudo exige sempre técnicas sofisticadas afugentam os iniciantes.
Com exceção das poucas espécies muito estudadas que parasi-
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tam o homem, e que por sinal podem causar grandes danos a nós hospedeiros, muito há para se conhecer sobre o comportamento desses
organismos e as suas relações com o ambiente.
O nosso primeiro desafio é demonstrar que estes seres são
fascinantes e que com poucos equipamentos, microscópio fotônico
e/ou estereoscópico, e muita dedicação, a vida em outra dimensão, a
microscópica, pode ser observada.
Você deve estar se perguntando: por que estudar o comportamento dos protozoários? Como fazer? É possível? Antes de responder
a essas questões, devemos conhecer um pouco sobre o grupo, para
entender a sua importância e o seu comportamento. Eles habitam diversos tipos de ambientes, sendo de vida-livre ou parasitos, além de
estabelecerem outros tipos de associações com os mais variados seres
vivos. Desvendar essas relações é importante para que possamos estudar a ecologia comportamental do grupo, conhecendo o modo de vida
e o ambiente onde se encontram.
Muitas pessoas não imaginam que os seres microscópicos também exibem padrões comportamentais. Embora diferentes dos padrões exibidos por organismos muito estudados, tais como insetos e
mamíferos, os protistas apresentam um amplo repertório comportamental, como os realizados na alimentação, na reprodução e na defesa. Alguns parasitos alteram o comportamento do hospedeiro, o que
resulta na maior possibilidade de sucesso na sua transmissão.
Venha conosco conhecer o mundo dos organismos microscópicos em trabalhos que envolverão atividades de campo, para obtenção
de amostras, e atividades em laboratório, para processamento e observação dos protozoários.
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Métodos de Observação do Comportamento
Neste tópico, iremos abordar as principais técnicas de observação utilizadas no estudo do comportamento animal aplicadas à Protozoologia. Caso esteja interessado em saber mais sobre as técnicas,
recomendamos o trabalho de Altmann (1974).
1 – Amostragem de todas as ocorrências – ad libitum: registramos todos os comportamentos realizados pelos protozoários, observados em lâmina ou em placa de Petri.
2 – Amostragem de seqüências: são feitas observações, acompanhando-se a seqüência de um determinado evento. Podemos estudar
vários processos, como a reprodução sexuada/assexuada, o comportamento alimentar ou a seqüência de saída da lorica, para a realização
da filtração, por ciliados peritríquios (Figuras 1-9).
3 - Animal focal: neste caso, os atos comportamentais de um
indivíduo são observados a intervalos regulares de tempo, em meio
de cultura em placa de Petri ou em lâmina. Como exemplos, podemos
citar suctórios alimentando-se de paramécios e a influência de diferentes concentrações de NaCl sobre a locomoção de ciliados ou sobre
a freqüência de pulsação do vacúolo contrátil.
4 – Amostragem instantânea, snapshots ou fotografias: registramos o momento de determinada situação. Podemos citar os seguintes exemplos: a avaliação do comportamento de escape de ciliados
do rúmen antes e depois dos bovinos se alimentarem (veja o tópico
Protozoários associados a ruminantes) ou a avaliação da parasitemia,
realizando coletas sangüíneas várias vezes ao dia que nos permitirão
inferir sobre o comportamento do parasito dentro do seu ambiente
natural, que é o hospedeiro (Figura 17). Com esse tipo de estudo é possível constatar que, na malária, o aumento da parasitemia no sangue
periférico dos vertebrados está relacionado com o período de maior
atividade dos hospedeiros invertebrados, vetores biológicos desses
parasitos, que são fêmeas de dípteros hematófagos.
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Figuras 1-9. Técnica de amostragem
de seqüência: seqüência de saída
da lorica do protozoário ciliado
Vaginicola sp. (in vivo) que
vive sobre a concha do molusco
prosobrânquio Pomacea lineata.
(Barras = 50μm). Fotos: R.J.P. Dias.

Estudo de Protozoários de Vida-Livre
Os protozoários de vida-livre ocupam diversos ambientes, os
marinhos (mares, oceanos e estuários), os de água doce (lagos, rios e
córregos) e os terrestres (nas camadas superficiais dos diversos tipos
de solo e associados a musgos).
Estudos recentes têm investigado a eficiência desses organismos
no monitoramento ambiental de ecossistemas aquáticos, principalmente em rios e córregos. A rápida degradação dos recursos hídricos,
por meio das muitas atividades antrópicas, levou a avanços importantes nos métodos de avaliação das condições gerais dos ambientes
hídricos, visando à conservação ou recuperação. O método biológico
analisa comunidades biológicas que dependem das condições ambientais 24 horas por dia e são sensíveis o bastante para demonstrar o
grau de poluição dos recursos hídricos. A utilização de protozoários
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como bioindicadores tem sido apontada como de grande potencial
para avaliação da qualidade de água. O curto ciclo de vida e a alta
taxa reprodutiva desses protistas permitem a detecção de impactos
ambientais de curta escala de tempo. Esses organismos respondem
diretamente às mudanças no perfil químico e são sensíveis a dosagens
muito pequenas de contaminantes. Além disso, apresentam ampla
distribuição geográfica, sendo componentes essenciais de quase todos
os ambientes, podendo ser obtidos em quantidades estatisticamente
aceitáveis. A alta sensibilidade às condições físicas e químicas do ambiente pode ser explicada pelo fato de muitos protozoários apresentarem exigências específicas em relação às características do meio.
O importante papel dos protistas na cadeia alimentar tem motivado outros estudos aplicados, tais como o seu uso no tratamento biológico do esgoto, favorecendo a produção de um efluente clarificado
e de boa qualidade pela sua habilidade em se alimentar de bactérias e
de sólidos em suspensão.
Conforme a amostra, você vai ficar impressionado com a quantidade e a diversidade de protozoários que podem ser observadas. Você
sabia que protozoários ciliados do gênero Spirostomum atingem 3 mm
de comprimento e podem ser observados à vista desarmada?
A disponibilidade de alimento é um importante fator biótico
que controla a distribuição dos protozoários ciliados nos ecossistemas.
Os protistas ciliados se alimentam de bactérias, hifas de fungos, outros
protistas (diatomáceas, flagelados, amebas e outros ciliados), detritos e
animais microscópicos. O principal mecanismo alimentar é a fagocitose,
que consiste em três etapas principais: captura do alimento, formação
de um vacúolo digestivo (Figura 10) e a digestão pela ação de lisossomos contendo enzimas digestivas. De acordo com sua estratégia de
fagocitose, os protistas ciliados podem ser classificados em filtradores
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(filtram bactérias e detritos) (Figuras 11, 12), suctoriais (capturam presas por meio de tentáculos) (Figura 15) e raptoriais (predam bactérias,
flagelados, outros ciliados e até pequenos metazoários) (Figuras 13,
14). Os ciliados suctoriais, por serem organismos sésseis, apresentam
taxa de captura dependente da mobilidade da presa. Esses organismos
podem ser encontrados sobre outros ciliados, capturando presas que
são atraídas pela corrente de água produzida por protistas filtradores,
comportando-se, desse modo, como oportunistas (Figura 15). Algumas
espécies de ciliados exibem mecanismos de defesa, tal como a extrusão
dos tricocistos, que são organelas de ataque e defesa (Figura 16).

Figuras 10-14. Fig. 10. Formação do vacúolo digestivo no protozoário
ciliado Blepharisma sinuosum. vd= vacúolo digestivo. Figs. 11-12. Ciliados
filtradores. 11. Vaginicola filtrando bactérias. 12. Epistylis epibionte de um
molusco aquático. Figs. 13-14. Ciliado raptorial da espécie Frontonia leucas.
13. Frontonia leucas com cianobactérias e diatomáceas no citoplasma. 14.
Alteração do formato corporal de Frontonia leucas após a ingestão de uma
cianobactéria Oscillatoria. (Barras = 50µm). Fotos: R.J.P. Dias.
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Figuras 15-16. Fig. 15. Ciliado
suctorial de gênero Tokophrya fixo
sobre o ciliado peritríquio Epistylis.
Fig. 16. Mecanismo de defesa exibido
por Paramecium caudatum liberando
tricocistos. (Barras = 50µm). Fotos:
R.J.P. Dias e H.H. Santos-Prezoto.

Você poderá planejar experimentos para verificar a taxa e o tipo
de reprodução, o comportamento alimentar, os padrões de locomoção
e a influência de diversos fatores abióticos sobre uma determinada
espécie de protozoário. Não se esqueça de testar um fator de cada vez,
delineando o experimento com apenas uma variável, por exemplo,
a pulsação do vacúolo contrátil. No ambiente marinho esse vacúolo
pode levar dias para se formar e se contrair por ser o meio hipertônico
em relação ao protozoário. Já no ambiente de água doce, essa pulsação
é muito mais freqüente. Para testar esse fato, utilize uma cultura com
ciliados, faça triagem e coloque alguns indivíduos em placas de Petri
contendo soluções com diferentes concentrações de NaCl; prepare lâminas e observe ao microscópio.
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Estudo de Protozoários Parasitos
Para o estudo dos protozoários parasitos que vivem no sangue
(hemoparasitos), como os dos gêneros Plasmodium, Hemoproteus, Babesia e Trypanosoma, a técnica mais utilizada é a da preparação de esfregaços sangüíneos, fixados em álcool metílico e corados com Giemsa.
Examinando essas preparações ao microscópio, os protozoários poderão ser reconhecidos e quantificados para a avaliação da parasitemia. Alguns tripanossomas, como os de peixes (Figura 17), por serem
grandes e facilmente visualizáveis, podem ser observados in vivo em
amostra de sangue entre lâmina e lamínula. Outras formas encontradas no seu ciclo biológico poderão ser vistas dissecando-se sanguessugas (Figura 18), que são os hospedeiros invertebrados que transmitem
esses parasitos aos peixes.

Figuras 17-18. Técnica de
amostragem instantânea:
tripanossoma.
17. Tripanossoma em esfregaço
sangüíneo de peixe (hospedeiro
vertebrado). 18. Tripanossomas
na probóscide de sanguessuga
(hospedeiro invertebrado).
Corados com Giemsa. (Barras =
10µm). Fotos: M. D´Agosto.
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As condições do hospedeiro devem ser levadas em consideração
no estudo do comportamento do parasito, pois fatores como idade,
estresse, depressão do sistema imunológico e estado nutricional alteram o meio em que vivem os parasitos, e conseqüentemente, o seu
comportamento. Quando for preciso manter os hospedeiros em cativeiro, deve-se estar atento para esses fatores que, em geral, tendem a
exacerbar o parasitismo. Quando a espécie em estudo for sociável, os
indivíduos devem ser mantidos em grupos.
Alguns parasitos têm seu ciclo biológico sincronizado com o ciclo
hormonal dos hospedeiros. Podemos citar o exemplo dos opalinatas
que vivem no reto de anuros e produzem cistos apenas na época em
que esses anfíbios retornam ao ambiente aquático para se reproduzirem. Os cistos dos opalinatas são eliminados na água com as fezes dos
anuros e poderão ser ingeridos pelas próximas gerações de girinos,
garantindo assim sua presença nos adultos. O encistamento dos opalinatas está relacionado com os níveis de hormônios sexuais dos anuros
e pode ser induzido experimentalmente.

Estratégias para a transmissão de parasitos
Fêmeas hematófagas de mosquitos anofelinos, transmissoras aos
vertebrados de Plasmodium spp., que causam a malária, podem ter o
comportamento alimentar alterado quando apresentam esporozoítos
nas glândulas salivares. Os esporozoítos entopem os canais alimentares, interrompendo a sucção sangüínea, o que leva os mosquitos a
buscarem maior número de hospedeiros até obterem a repleção alimentar. Assim, ampliam-se as possibilidades de disseminação a vários hospedeiros, o que é um fator favorável ao parasito.
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Comportamento de animais infectados por protozoários
O gato e outros felinos são os hospedeiros definitivos de
Toxoplasma gondii, protozoário causador da toxoplasmose, e o rato um
dos seus inúmeros hospedeiros intermediários.
Estudo recente registrou a alteração do comportamento de ratos
infectados com T. gondii. Imagine que os ratos infectados foram atraídos pela urina de gato, enquanto os do grupo não infectado fugiam
desse cheiro. Veja que interessante: o protozoário modula a resposta
comportamental do hospedeiro intermediário, fazendo com que a presa se entregue ao predador. Essa estratégia facilita a transmissão do
parasito, permitindo que seu ciclo biológico se complete.

Protozoários associados a ruminantes
Os ciliados do rúmen constituem um bom modelo para o estudo
do comportamento de protistas, das interações com outros organismos
e o ambiente (ruminante) e da influência de diversos fatores sobre a
estrutura e composição dessa comunidade no rúmen (Figuras 19-21).
O rúmen funciona como uma grande câmara de fermentação para
a digestão da matéria vegetal ingerida pelos animais ruminantes. As
muitas espécies de ciliados que ocorrem nesse ambiente estabelecem
relações de associações e de antagonismo, escapam para o retículo ou
migram para o rúmen, e com todas essas variações de comportamento
muitos são os temas a serem estudados. Além disso, vários fatores
podem modificar o ambiente ruminal e influenciar os organismos que
compõem sua microbiota, ou seja, bactérias, fungos e protozoários.
Que tal investigar alguns fatores que influenciam as populações
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de ciliados, tais como: horário após a alimentação do hospedeiro; ciclo
diurno; tipo de dieta; antibióticos; espécie de ruminante ou resposta individual do hospedeiro? Para trabalhos que necessitam de acompanhamento, as amostras deverão ser obtidas por sondas esofagianas ou de
animais fistulados, muito utilizados em estudos sobre nutrição animal.
Em coletas realizadas em matadouros, a técnica utilizada é a da
amostragem instantânea, com a fixação de amostras de conteúdo do
rúmen e do retículo, ou ainda dos demais compartimentos do estômago, em formalina. Você deverá anotar todas as informações disponíveis
sobre os animais, como procedência, alimentação, peso, idade, sexo,
contato com outros ruminantes e tempo de jejum até o momento da
obtenção das amostras. No laboratório, os ciliados serão identificados e
quantificados. Estude bastante e consulte a literatura disponível. Você
encontrará subsídios para inferir e discutir sobre o comportamento de
associação, antagonismo, escape ao retículo horas após a alimentação
do hospedeiro ou em jejum prolongado e o tipo de comunidade estabelecida, conforme predominância de determinados ciliados.
Fotos: M. D´Agosto.

Figuras 19-21. Protozoários ciliados do rúmen, impregnados pelo
proteinato de prata (protargol). 19. Isotricha sp. 20. Entodinium
sp. 21. Diplodinium sp.
(Barras = 50μm).
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Caro leitor, esperamos que agora você passe a pensar nesses pequenos seres de forma diferente. Lembre-se que muita coisa pode ser feita e
que existem várias questões a serem respondidas no que se diz respeito à
biologia e à ecologia comportamental desse fascinante grupo.
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1.2 ENTRE MANDÍBULAS E FERRÕES: O ESTUDO DO
COMPORTAMENTO DE VESPAS
Fábio Prezoto
Edilberto Giannotti
Fábio Santos Nascimento

Por que estudar o comportamento de vespas?
Caro leitor, você pode estar surpreso ao encontrar um capítulo
dedicado ao estudo do comportamento de vespas ou marimbondos,
como são popularmente conhecidos e, com certeza deve estar imaginando como estes insetos podem contribuir para o estudo do comportamento animal, se comparado, por exemplo, aos mamíferos. Nossa
intenção é convidá-lo a descobrir essa resposta.
Vamos começar relembrando um acontecimento fundamental
na história da etologia. Em meados do século XX, o holandês Niko
Tinbergen, um dos fundadores da etologia moderna, comprovou a
existência do comportamento inato por meio de um estudo detalhado
de vespas solitárias. Seu experimento foi reconhecido mundialmente e encontra-se citado em todos os livros clássicos de etologia. Suas
observações buscavam respostas para perguntas simples: como uma
vespa solitária sabe onde e como construir seu ninho? Como ela sabe
qual a presa que deve caçar? Como ela encontra o caminho para retornar ao seu ninho após uma viagem de campo? As respostas surgiram
das observações do comportamento das vespas e contribuíram para
a formulação da teoria do instinto que, em síntese, explica que parte
dos comportamentos que os indivíduos executam estão impressos na
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sua bagagem genética, não necessitando de uma aprendizagem. Dessa
forma, uma vespa solitária já nasce sabendo como construir seu ninho,
que tipo de presa capturar e a quantidade que deve aprovisionar.
Desde então as vespas têm ocupado um lugar de destaque nos
estudos comportamentais e podemos citar alguns fatores motivadores:
a) muitas espécies de vespas possuem uma ampla distribuição
geográfica, podendo ser facilmente encontradas em construções humanas, o que facilita o encontro de indivíduos para o estudo comportamental e propicia a aplicação de uma abordagem comparativa;
b) as vespas se habituam facilmente com a presença do observador e, além disso, muitas espécies constroem ninhos expostos, o que
facilita a observação do comportamento;
c) em uma colônia de vespas, os indivíduos são todos parecidos,
dessa forma é necessário realizar uma marcação a fim de se promover uma diferenciação. Nas vespas, esse processo pode ser feito com
facilidade e com baixo custo, utilizando-se tintas para tecido, que não
apresentam efeitos tóxicos para o animal e que por apresentarem uma
grande variedade de cores, permitem a marcação de centenas de indivíduos pela combinação de pontos coloridos no tórax do animal;
d) no caso das espécies sociais, a colônia pode permanecer ativa
por um longo período, de alguns meses a vários anos, o que permite
um estudo prolongado do comportamento desses animais;
e) as vespas constituem um grupo muito diversificado no que
se refere à organização social, podendo-se encontrar desde espécies
solitárias até as altamente sociais. Essa diversidade permite compreender melhor como se originou o comportamento social, e a complexidade da vida social, pelo estudo da cooperação e do conflito entre
os coespecíficos.
Uma vez listados os motivos que promovem os estudos com-
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portamentais em vespas, precisamos conhecer melhor a diversidade
deste grupo.

O que são vespas?
As vespas são insetos da ordem Hymenoptera, com cerca de
130.000 espécies, que inclui ainda as abelhas (15.000 spp.) e formigas
(10.000 spp.). O termo “vespa” engloba uma grande diversidade de
insetos, que apresentam comportamentos variados: fitófagos, carnívoros, predadores, parasitóides, sendo que, somente alguns apresentam
comportamento social. Na família Vespidae (4.000 spp.) encontram-se
grupos primariamente solitários (maioria das espécies), Euparagiinae
(com apenas 9 spp. ocorrendo na região Neártica), Masarinae (a “vespa
pólen”, com 250 spp. amplamente distribuídas) e Eumeninae (a “vespa pote”, o maior grupo, com 3.000 spp., também amplamente distribuídas), sendo que, nas duas últimas subfamílias, algumas poucas
espécies constroem ninhos comunais, não havendo divisão de castas.
O comportamento social é observado nas outras três subfamílias: Stenogastrinae (“vespa planadora”, com 50 spp., da região Indo-Malaia);
Vespinae (“vespão e jaquetas-amarelas”, 60 spp. Holártica e Oriental)
e Polistinae (“vespa papel”, com 738 spp. em 29 gêneros, o grupo mais
diversificado e amplamente distribuído de todos).
No mundo existem 974 espécies de vespas sociais, sendo que
552 espécies (56,67% da diversidade total) encontram-se nas Américas
e 319 (32,75%) ocorrem no Brasil.
As espécies de vespas sociais atraem um maior número de pesquisadores, se comparado aos estudos com vespas solitárias e essa
grande diferença também se reflete no número de publicações e conhecimentos adquiridos sobre os grupos. Dessa forma, vamos enfa-
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tizar daqui para frente o grupo que recebe a maior atenção por parte
dos pesquisadores.

Um breve histórico sobre os estudos
com vespas sociais.
O primeiro relato sobre a história natural de vespas sociais foi
feito por Aristóteles (330 a.C.), em sua obra Historia Animalia: foram
feitas descrições dos ciclos de vida e desenvolvimento de colônias de
Vespinae, da existência de diferenciação de castas, da fundação solitária dos ninhos pelas rainhas que sobrevivem durante o inverno e o
acasalamento. Seus registros foram os mais importantes por centenas
de anos. Após isso, predominaram estudos de diversidade de fauna
e morfologia, além de descrições de ninhos, que foram intensificados
principalmente no final do século XVIII e início do século XX.
Grandes avanços nos modernos estudos da biologia e comportamento de vespas sociais começaram na Itália, em Florença, na década de 1940, com as observações intensivas de Leo Pardi em colônias
de Polistes: seus estudos revelaram pela primeira vez o fenômeno do
estabelecimento da hierarquia de dominância nessas vespas, por meio
da “ordem de bicar”, ou seja, a vespa com os ovários mais desenvolvidos passa a ser a única ou a principal poedeira da colônia, atacando e mordendo as demais fêmeas, impedindo-as de reproduzir.
Nessa mesma época, a Escola de Paris, iniciada por Édouard-Philippe
Deleurance se destacou nos estudos principalmente de fisiologia e
comportamento social. É interessante ressaltar que esses importantes
trabalhos de comportamento foram publicados na Europa, durante a
segunda grande guerra mundial.
Ainda na França, na década de 1960, trabalhos feitos por Hubert
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Montagner sobre a distribuição oral de alimentos tratados com radioatividade, entre os membros de colônias de Vespinae, evidenciaram o
fenômeno da trofaláxis entre adultos e entre larvas e adultos.
Nos Estados Unidos, nas décadas de 1950-1960, destacam-se
os trabalhos de H. E. Evans, que estabeleceram etapas evolutivas do
comportamento social em vespas e Mary Jane West-Eberhard, que realizou estudos comparativos de biologia de Polistes de clima temperado e tropical. Em 1972, Robert L. Jeanne realizou o mais completo estudo da biologia de Mischocyttarus drewseni, sendo que a descoberta de
substâncias repelentes de formigas, produzidas pelas vespas para defesa da colônia, foi seu maior destaque. Esses autores, posteriormente,
passaram a estudar as vespas enxameantes (Epiponini) na América
Central e do Sul. Atualmente, neste país, se concentram os maiores
grupos de pesquisadores de Vespidae do mundo.
Outra nação com grande número de pesquisadores é o Japão,
cujos estudos de biologia e comportamento de vespas asiáticas e da
Oceania são de grande relevância. No Reino Unido, destacam-se os
trabalhos de taxonomia, principalmente feitos por O.W. Richards do
Museu Britânico, que contém uma grande coleção de referência, com
vespas do mundo todo.
No Brasil, Warwick E. Kerr iniciou grupos de estudos de Hymenoptera, em Rio Claro e Ribeirão Preto, São Paulo. A partir da década
de 1960, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro (atual UNESP), Vilma Maule Rodrigues iniciou o grupo de estudos que
formou diversos pesquisadores destes insetos e, na USP – campus Ribeirão Preto, Ronaldo Zucchi, foi o formador de pesquisadores oriundos daquela instituição. Destacam-se ainda nos dias atuais os estudos
de vespas sociais desenvolvidos na Universidade Federal de Juiz de
Fora, Minas Gerais (desde a década de 1980) e centros emergentes no
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Nordeste (Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de
Feira de Santana e Universidade Federal de Sergipe), Norte (Museu
Paraense “Emilio Goeldi”) e interior de São Paulo (UNESP – Campus
de São José do Rio Preto).

O que estudar em vespas sociais?
Nossa intenção aqui é sintetizar rapidamente as principais linhas de
trabalho envolvendo o estudo do comportamento em vespas sociais:
a) a escolha do local para a nova colônia: esta linha de estudo
investiga os diversos fatores (proximais e ultimais) relacionados à procura do local onde será construído o ninho das vespas. Existem dois tipos de fundação: a fundação independente, feita por uma ou algumas
fêmeas associadas (Polistes e Mischocyttarus) e a fundação por enxameagem (vespas da Tribo Epiponini), semelhante às abelhas. No caso
dessas vespas, o enxame é constituído por várias rainhas e centenas de
operárias que iniciam um novo ninho. Na enxameagem, a escolha do
local para construção do novo ninho envolve a procura de um substrato ideal por operárias especializadas (escoteiras), a marcação desse
local com substâncias químicas, comunicação interindividual e deslocamento das vespas para o novo sítio de nidificação. Recentemente,
tem-se verificado que algumas espécies prosperam em ambientes urbanos e outras em áreas naturais. Quais as causas dessas diferenças e
suas implicações eto-ecológicas? Essas questões são bons exemplos de
como podemos conduzir investigações a fim de gerar informações que
nos auxiliem no melhor conhecimento sobre as vespas sociais.
b) o desenvolvimento da colônia: as vespas apresentam um ciclo
de desenvolvimento bem definido, passando por fases distintas como:
-Pré-emergência: como o nome sugere, essa é a fase que vai desde
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a fundação da colônia até a emergência da primeira vespa filha.
-Pós-emergência: inicia-se com a emergência da primeira filha e
se estende até o aparecimento das formas reprodutivas. Essa fase é
também conhecida como período ergonômico, pois pode durar vários
meses e a colônia aumenta o seu tamanho várias vezes (tanto em estrutura física como populacional).
-Declínio: esse período caracteriza-se pela redução irreversível da
população, principalmente de imaturos (= ovos, larvas e pupas). As
atividades de construção de novas células e a reocupação de células
vazias ou adição de novos favos de cria deixam de ser observadas.
-Abandono: em um determinado momento ao longo da fase de
declínio a colônia fica constituída apenas por indivíduos adultos, que
acabam por abandoná-la, podendo se dispersar pela região para fundar
novas colônias ou formar um agregado. O agregado apresenta uma duração muito variável (de poucos dias a vários meses), sendo um evento
facultativo dependente principalmente das condições climáticas.
No caso das vespas enxameantes, a dispersão da população ocorre em intervalos regulares, durante os quais uma parte da população
migra da colônia original para o local onde a nova colônia será estabelecida. Algumas espécies como as vespas do gênero Polybia podem
apresentar colônias que ficam ativas no ambiente por vários anos, podendo liberar enxames anualmente.
Todas as fases de desenvolvimento descritas acima estão diretamente correlacionadas com a sazonalidade dos fatores climáticos que
influenciam o ritmo biológico das espécies. Estudos comparativos com
espécies de regiões geográficas distintas podem fornecer informações
valiosas que nos ajudam a compreender melhor a evolução e a dispersão dessas espécies no ambiente;
c) a busca por recursos: as vespas apresentam interações ecológi-
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cas e comportamentais com diversas espécies de plantas e animais. As
vespas adultas alimentam-se de néctar o que as obrigam a visitar diversas espécies de plantas para obter esse recurso. Nessa atividade, os
indivíduos podem contribuir na polinização das flores, carregando o
pólen aderido em seu corpo. Porém para o completo desenvolvimento de suas formas imaturas, as vespas necessitam caçar uma grande
quantidade de presas. Esse comportamento predatório vem sendo estudado em detalhes e hoje sabemos que cerca de 90% das presas capturadas são lagartas de Lepidoptera. Essa descoberta tem valorizado
as vespas como agentes de controle biológico e, nesse sentido, já foram
desenvolvidas algumas pesquisas de manejo de colônias para culturas
agrícolas com resultados promissores. A linha de pesquisa em ecologia comportamental e de interações, envolvendo vespas, começa a ser
explorada, representa um respeitável potencial para futuros estudos;
d) conflito reprodutivo e dominância: as vespas sociais enxameantes normalmente apresentam algum grau de diferenciação de castas
(rainhas e operárias) enquanto que, nas espécies de fundação independente, essa distinção só ocorre ao nível comportamental e fisiológico (as fêmeas mais agressivas monopolizam a reprodução!). Para
esse tipo de estudo são necessárias técnicas de marcação individual,
observação e análise das interações entre os indivíduos. A utilização
de experimentação e o estabelecimento de hipóteses sobre a resolução dos conflitos reprodutivos têm gerado resultados importantes que
permitem a compreensão de como a divisão reprodutiva do trabalho
favorece a manutenção do comportamento social nos diferentes táxons de vespas sociais.
e) a defesa da colônia: as vespas são mais conhecidas pela sua
habilidade em se defender do que pela sua ecologia, comportamento e
interações interespecíficas. A agressividade expressa pelas vespas tem
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motivado a associação de várias espécies animais próximos aos seus
ninhos. Um bom exemplo são as espécies de aves que constroem seus
ninhos próximos às colônias de vespas. Recentemente alguns trabalhos têm revelado que muitas espécies animais, principalmente insetos, “imitam” a morfologia e o comportamento das vespas, porém não
são agressivas como seus modelos, esse fenômeno é conhecido como
mimetismo. Algumas espécies de formigas, típicas do cerrado brasileiro, constroem ninhos arbóreos de modo a imitar ninhos de vespas,
chegando inclusive a reproduzir o som característico de uma colônia
de vespas quando perturbada. Esse fato provavelmente está relacionado à existência de um mimetismo entre essas espécies. Contudo,
muitas outras interações estão por serem descobertas;
f) ecologia química: os insetos apresentam uma cera sobre sua
cutícula que os protege contra a desidratação. Nos insetos sociais,
esses compostos (hidrocarbonetos cuticulares) possuem um papel de
importância essencial além de sua proteção. Estudos sobre os hidrocarbonetos nas vespas sociais demonstraram que a maior parte dessas substâncias é composta por alcanos (cadeia longa de átomos de
carbono e hidrogênio) e alcenos (cadeia com uma ou mais ligações
duplas de carbono). Experimentos realizados em vespas dos gêneros
Polistes e Metapolybia demonstraram que os indivíduos são capazes
de reconhecimento com base na sua posição social na colônia. Além
disso, esses compostos químicos orgânicos determinam a espécie, a
colônia que fazem parte e a identidade individual de cada vespa (assinatura química).
Hoje em dia, alguns estudos têm valorizado as vespas como indicadores da condição ambiental, pela riqueza e abundância de suas
espécies quando correlacionadas com os diferentes biomas vegetais.
Bem, caro leitor, como você deve ter percebido, no estudo do
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comportamento de vespas existem muitas perguntas para serem respondidas, pois muitos aspectos comportamentais, ecológicos e biológicos permanecem desconhecidos. Esperamos que com essa breve explanação, tenhamos ajudado a responder a pergunta inicial deste capítulo.
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Figura 1. Vespas Polistes
simillimus dividindo uma
presa recém-capturada (a)
(Foto de Flávio Rodrigo
Andrade) e fêmea de
Mischocyttarus cassununga
marcada com um ponto branco
no tórax (centro) (b).
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1.3 O ESTUDO DE FORMIGAS EM CATIVEIRO
Carlos Roberto F. Brandão

Todas as mais de 11.000 espécies descritas de formigas são reunidas em uma única família de insetos da ordem Hymenoptera, Formicidae. São mais de 2.500 espécies conhecidas apenas na América
Latina, mas se acredita que esses números devem dobrar quando as
áreas tropicais do mundo forem mais bem estudadas. A atribuição de
nomes às espécies é tarefa para especialistas, que mesmo assim, no
caso de alguns gêneros, encontram dificuldades para nomeá-las.
Todas as formigas são verdadeiramente sociais ou secundariamente
parasitas sociais, compartilhando um ancestral que deve ter se diferenciado da linhagem das vespas sociais há mais de 100 milhões de anos. São os
artrópodos dominantes em termos de biomassa nas camadas superficiais
do solo, até cerca de 30 cm de profundidade, nos interstícios da serapilheira, sobre ela, e no sistema de galhos e copas de árvores.
Elas mantêm relações simbióticas com bactérias, fungos, plantas
superiores, diversos animais, entre eles, outras formigas e controlam
populações de muitos organismos. O comportamento das formigas
está centrado, em geral, em ninhos mais ou menos elaborados, dependendo da espécie estudada. Nesse ninho, são criados os imaturos em
condições na maioria das vezes controladas e para onde as operárias
voltam das expedições de forrageamento.
Os machos são haplóides, como todos os himenópteros, participando da vida colonial durante sua fase de larva, pupa e maturação.
Após o vôo nupcial não são mais aceitos pelas colônias de origem e
não são capazes de se auto-sustentar, morrendo logo em seguida. As
fêmeas recém-fecundadas, em geral, em vôo por mais de um macho,
pousam no solo, perdem as asas, escavam uma câmara ou ocupam
uma cavidade pré-formada, onde iniciam a desova. São popularmen-
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te chamadas de “rainhas”, mais corretamente de “gines”, termo não
reconhecido em dicionários da língua portuguesa. Alimentam as primeiras larvas com o produto de expedições de coleta periódicas ou
da histólise de sua musculatura para o vôo, transferido parcialmente às larvas por meio de trofaláxis, ou regurgitação. Desses imaturos,
emergem fêmeas mais ou menos estéreis, sem asas, em geral menores
e mais simplificadas anatomicamente que as reprodutoras, chamadas de “operárias”; as operárias das primeiras gerações são em geral naníticas. Nesse momento do ciclo colonial, as rainhas diminuem
drasticamente seu repertório comportamental, enquanto as operárias
assumem responsabilidade sobre todas as tarefas necessárias à manutenção do ninho e da colônia que o habita. Em geral, as operárias que
nascem nas gerações seguintes já mostram o tamanho das operárias
da espécie; em muitos gêneros, operárias especiais são produzidas por
alterações dos padrões de desenvolvimento, sendo as maiores popularmente chamadas de “soldados”.
Após várias gerações formadas exclusivamente por operárias,
a colônia produz, em geral, em uma determinada época do ano, sexuados alados que, quando maduros, voam fechando o ciclo de fundação
de novas colônias.
O ciclo de vida brevemente delineado anteriormente varia em
todos os seus aspectos, conforme a espécie estudada e aí se abrem oportunidades para que mesmo um iniciante contribua para melhoria do
conhecimento sobre o comportamento das formigas. Na farta literatura
existente, organizada e resumida recentemente em livros textos, podese levantar o que se conhece sobre a biologia das espécies, identificando
dessa forma os táxons menos estudados e que são merecedores de maior
atenção. Cada projeto que se debruça sobre uma determinada espécie
resulta sempre em informações novas e importantes, que somadas ao
que já foi publicado, permitem generalizações e criação de hipóteses
testáveis. Destaco as espécies que ocorrem exclusiva ou preponderante-
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mente no Brasil, como as formigas-de-correição, muito mal conhecidas
e toda uma gama de relações, também mal-estudadas e pouco compreendidas de formigas, em geral com outros organismos.
As espécies de formigas variam quanto aos abrigos que adotam,
demografia de suas colônias, estratégias de forrageamento, dieta preferida por larvas e adultos, períodos de atividade, relações com outros
organismos etc. Como toda essa diversidade originou-se a partir de um
ancestral, que podemos reconstruir em parte com ferramentas filogenéticas, formigas podem ser excelentes modelos para estudo da história
evolutiva de muitas síndromes comportamentais. Com exceção de algumas formas nômades e outras com hábitos muito especializados que,
raramente reproduzem-se em laboratório, é fácil criá-las em condições
artificiais, após um período relativamente curto de adaptação.
Muitos aspectos da biologia de formigas podem e devem ser estudados em campo. Além dos mais óbvios ligados à arquitetura dos
ninhos que ocupam, destacam-se as relações com plantas e animais,
por exemplo, respectivamente, como visitam, defendem e alimentamse em nectários extraflorais e como se relacionam com colônias de homópteros em plantas. Por diversos motivos, entretanto, muitas vezes é
necessário trazer colônias de formigas ao laboratório para observações
por períodos mais longos ou sob condições controladas.
Rainhas recém-fecundadas podem ser transportadas do campo
ao laboratório em tubos de ensaio de cerca de 3x15 cm, com água no
fundo, isolada por um “rolhão” de algodão hidrófilo. As rainhas ocupam o espaço entre o algodão e a tampa do tubo que também pode
ser um rolhão semelhante. Dessa forma, escavam mais ou menos o
algodão, de acordo com suas necessidades de umidade. As populações, em geral, crescem rapidamente e podem ser mantidas em mais
tubos ou transferidas para ninhos pré-moldados em gesso, idealmente
reproduzindo a arquitetura dos ninhos naturais.
Mantê-las em laboratório exige uma cuidadosa observação pré-
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via na natureza para conhecer o tipo de ninho que preferem, sua dieta,
horários de atividade etc. Somente com esses dados é possível planejar um ninho e cuidados adequados às suas características. Também é
preciso, no caso de espécies com dieta especializada, criar outros organismos para alimentá-las. Algumas espécies preferem que o interior
de seus ninhos seja mantido no escuro, o que impede que as observemos sob luz natural ou artificial sem filtros adequados.
A observação cuidadosa da arquitetura dos ninhos na natureza
auxilia a reproduzi-la em laboratório, o que pode ser facilmente conseguido com gesso e água misturados na proporção de 1:1, deixado endurecer em molde adequado. Os túneis e as cavidades desejadas podem
ser moldados em massa de modelar escolar, retirada após o endurecimento do gesso. Toda a estrutura pode ser coberta com vidro e mantida
em bandeja plástica, que serve de arena de forrageamento às formigas.
Para aquelas que preferem a manutenção do interior de seus ninhos
no escuro, pode-se pintar ou cobrir o vidro com, respectivamente, tinta
para vitrais e papel celofane vermelho. Em geral, formigas e outros insetos não enxergam nos comprimentos de onda próximos ao vermelho.
Muitas formigas são especialmente sensíveis a vibrações, que
devem ser evitadas na medida do possível. Caso a espécie estudada
seja particularmente sensível, o registro de suas atividades e comportamentos deve se iniciar apenas após um tempo de adaptação ao local
onde serão estudadas.
Para que colônias já maduras sobrevivam quando transferidas a
ninhos artificiais, é necessário que estejam presentes não só as operárias, mas também as rainhas. As diferenças entre operárias e rainhas
podem ser sutis e difíceis de ser percebidas por pessoas não treinadas.
Formigas adaptam-se relativamente bem às condições de cativeiro, porque na natureza ocupam frestas e câmaras escavadas por
outros animais. Um conselho útil que recebi de colegas mais experientes ao iniciar meus estudos foi o de simplificar ao máximo a estrutura
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do ninho artificial; quanto mais componentes e complicações na estrutura, maior o número de pontos que podem comprometer o esforço.
Algumas espécies de formigas picam e não há como sugerir a
criação de formigas que não causem problemas, sem estudá-las. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas importantes se forem picadas, mesmo por poucos indivíduos, e nem sempre sabem isso de
antemão. Como já dito acima, a identificação das espécies é tarefa para
especialistas que, no caso de alguns gêneros, encontram dificuldades
em nomeá-las. Determinadas espécies têm hábitos tão especializados
que não é possível mantê-las em cativeiro, como as nômades no caso
mais claro, mas que não são as únicas.
O estudo sistemático de formigas mantidas em ninhos artificiais
é facilitado por apresentarem em geral um repertório comportamental
não especialmente extenso. São habitualmente menos de 50 categorias comportamentais que colônias maduras reproduzem milhares de
vezes ao dia; em comparação, primatas com até dois anos, mostram
cerca de 200 categorias. Um infante humano com cerca de quatro anos
já executa categorias comportamentais em número tão maior que desafia nosso poder de classificação.
Colônias de formigas mantidas em cativeiro podem ser manipuladas experimentalmente, alterando-se, por exemplo, a proporção
entre castas e/ou sexos, oferecendo-se diferentes dietas, submetendose indivíduos a regimes especiais de temperatura, iluminação etc.
O Brasil reúne tradição, bom conhecimento relativo sobre a taxonomia de formigas, excelentes coleções, laboratórios bem montados
com possibilidade de orientação segura por especialistas com competência reconhecida nacional e internacionalmente, bibliotecas muito
ricas sobre o tema e a maior diversidade de espécies de formigas no
mundo. São muitos centros de estudo e pesquisadores para serem listados aqui, sem comprometer a compleição dessas informações. Pode-se
dizer que poucos países têm melhores condições para a pesquisa nos di-
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versos temas em que formigas são modelos, sem contar os trabalhos de
importância econômica, que visam ao controle de espécies de formigas.
Bienalmente, os pesquisadores que tratam dos muitos aspectos da Mirmecologia (o estudo das formigas), reúnem-se para trocar experiências,
para discutir seus projetos em andamento e futuros e para apresentar
aos colegas seus resultados. Esses eventos são excelentes oportunidades
para que um iniciante tenha contato com pesquisadores mais experientes nessa área e para que se instrua sobre os temas apresentados.

Figura 1. Indivíduos de
Pachycondyla villosa
(Ponerinae).

Foto: Kleber Del-Claro
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1.4 ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DE ABELHAS
Carlos Alberto Garófalo
Solange Cristina Augusto

Existem numerosos motivos para estudarmos as abelhas. Nós
poderíamos elaborar uma extensa lista deles para justificar a atenção
com esses insetos. Mas, tratando esse tema de uma forma bastante geral, vamos destacar duas razões que mostram claramente a importância das abelhas. A primeira é que elas são reconhecidamente os mais
importantes agentes polinizadores das angiospermas, contribuindo
de forma eficiente na manutenção dos ecossistemas naturais. Nas áreas de cerrado, por exemplo, estima-se que de 60% a 75% das espécies
de plantas são polinizadas por esses insetos. Em suas atividades polinizadoras, as abelhas visitam as flores para a coleta de pólen ―que é
uma fonte de proteínas, vitaminas e sais minerais― e de néctar ―que
é uma fonte de carboidratos―, além de coletar óleos de glândulas florais que são, por algumas espécies, misturados com o pólen e néctar
ou só com o pólen para alimentação das larvas. Nessa associação com
as plantas, as abelhas podem também visitá-las em busca de resinas,
fragmentos ou pedaços de folhas, pétalas e outros produtos vegetais
os quais são utilizados por algumas espécies na construção dos seus
ninhos. Durante suas visitas às flores, as abelhas podem transferir o
pólen de uma flor para outra, promovendo o que chamamos de polinização cruzada, ou seja, a troca de gametas entre as plantas. Uma boa
polinização garante a variabilidade genética dos vegetais e a formação de bons frutos. A segunda razão está, também, relacionada com
as atividades das abelhas nas flores e, provavelmente, corresponde à
associação que nós fazemos quando pensamos em abelhas: produção
de mel. E, aliado à associação com mel vem à lembrança um grande
número de abelhas. Assim, espécies que apresentam essas duas ca-

59

Comportamento Animal CS3.indd 59

19/1/2008 09:57:27

racterísticas, produção de mel e grande número de indivíduos, são as
mais conhecidas por todos nós. Dentre essas espécies, nós podemos
destacar: a abelha europa, a abelha africana e a jataí que são as mais
facilmente lembradas por todos.
A abelha europa e a abelha africana são subespécies ou raças
da espécie Apis mellifera, a única introduzida no Brasil para produção comercial de mel e talvez a mais popular de todas as espécies. Hoje ela é conhecida como “abelha africanizada”, resultado
dos cruzamentos ocorridos naturalmente entre a raça africana Apis
mellifera scutellata, introduzida na década de 1950 em Rio Claro,
São Paulo, por Warwick E. Kerr, com raças européias que haviam
sido introduzidas quase um século antes. Diferentemente das raças
européias, as africanizadas adaptaram-se muito bem às condições
climáticas do Brasil. Embora altamente produtivas quanto ao mel,
essas abelhas são extremamente agressivas. Além da produção de
mel, as abelhas fornecem outros produtos de grande interesse econômico e até terapêutico, tais como a própolis e a geléia real. Apis
mellifera também é a espécie mais utilizada na polinização de áreas
cultivadas. A introdução dessas abelhas em áreas de plantio tem
contribuído para incrementar a produção de muitas culturas como
café, pepino, citrus, algodão, morango, soja entre outras. Seu uso
generalizado deve-se à sua eficiência polinizadora e pela facilidade
de manejo de suas colônias. São vários os grupos de pesquisadores
que trabalham com Apis mellifera abordando os mais variados temas relacionados com a biologia e o comportamento dessa abelha:
Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, FFCLRP-USP, Departamento de Genética da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, Departamento de
Biologia-UNESP, Rio Claro, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Instituto de Genética e Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia -UFU, Minas Gerais.
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A jataí, Tetragonisca angustula, é, provavelmente, a mais conhecida e apenas uma das muitas espécies de abelhas sem ferrão nativas
do Brasil. Assim como a jataí, várias outras espécies de abelhas sem
ferrão, também conhecidas como meliponíneos, são boas produtoras de mel embora não comparável, em volume, àquela produzida
pela abelha africanizada. Os meliponíneos estão sendo extintos em
proporções elevadas por causa, principalmente, da grande destruição dos ecossistemas florestais, pois a maioria dessas espécies constrói seus ninhos em ocos de árvores. O conhecimento da biologia e
comportamento dessas abelhas, ainda pouco estudadas perante a diversidade de espécies no Brasil, é muito importante, principalmente
por possibilitar a criação e o manejo sustentável delas em colméias,
uma atividade conhecida como Meliponicultura, que pode contribuir para a conservação dessas abelhas. Dentre os principais locais
de pesquisa com vasta experiência em comportamento das abelhas
sem ferrão merecem destaques o Instituto de Genética e Bioquímica da UFU, Minas Gerais, o Laboratório de Biologia do Instituto de
Biociências-USP (http://eco.ib.usp.br/beelab/) e o Departamento
de Biologia da FFCLRP-USP. Uma obra importante para quem quer
iniciar no assunto é o livro “Vida e Criação das Abelhas Indígenas
sem Ferrão”, escrito pelo renomado pesquisador e profundo conhecedor das abelhas sem ferrão, Paulo Nogueira-Neto. Também o site
http://rge.fmrp.usp.br/beescience pode ser consultado como uma
excelente fonte de pesquisa.
Existem algumas outras espécies de abelhas, conhecidas como
mangavas-de-pau-podre (espécies de Xylocopa) que, embora não produzam mel, são as polinizadoras mais eficientes do maracujá. A associação entre Xylocopa e maracujá é tão estreita que a ausência da
abelha nas áreas de plantio inviabiliza completamente a produção. Algumas das espécies de Xylocopa já foram bem estudadas em seus comportamentos de nidificação e essas informações têm proporcionado os
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subsídios necessários para as tentativas de multiplicação dos ninhos e
a utilização racional delas em culturas de maracujá. Evandro Camillo,
do Departamento de Biologia da FFCLRP-USP, é um dos mais conceituados pesquisadores nesse campo.
Também podemos mencionar as abelhas Euglossini conhecidas
como “abelhas das orquídeas”. Elas são assim denominadas por causa
do interessante tipo de interação que ocorre entre os machos e espécies
da família Orchidaceae: ao visitar orquídeas para coleta de compostos
aromáticos, utilizados provavelmente como feromônios sexuais, os
machos atuam como polinizadores específicos dessas plantas.
A segunda razão apresentada para justificar os estudos com as
abelhas enfatiza uma característica que, na verdade, encontramos em
poucas espécies. Considerando a existência de 20.000 a 30.000 espécies
de abelhas, percebemos com muita clareza que a maior parte delas não
está associada à produção de mel e nem a uma atividade polinizadora
tão específica como aquela observada entre Xylocopa e maracujá. Conseqüentemente, podemos afirmar que a maioria das espécies de abelhas não é conhecida do grande público e nem são “famosas”, como
aquelas que produzem mel e polinizam culturas economicamente
importantes. Mas, que abelhas são essas? Existem investigações feitas
com elas? Se existem, qual é a ênfase dada nesses trabalhos?
Uma das mais interessantes linhas de pesquisa que utilizam as
abelhas como material de trabalho é aquela relacionada com o estudo da evolução do comportamento social. A importância das abelhas
nesse contexto se dá pelo fato de serem encontrados diferentes tipos
de sociedade entre elas, o que proporciona a oportunidade de estudos
visando a compreender como ocorreu a evolução da socialidade nesse
grupo de insetos. Nessa linha de raciocínio podemos identificar dois
extremos: as espécies que são chamadas de sociais e aquelas chamadas de solitárias. As sociais, exemplificadas por Apis mellifera e abelhas
sem ferrão, vivem em colônias, muitas vezes, bastante numerosas e
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são assim denominadas por apresentarem um sistema de divisão de
castas (rainha e operárias) e uma divisão de trabalho entre elas. As
operárias realizam seu trabalho de acordo com a idade e o desenvolvimento de algumas glândulas: constroem células de cria, cuidam da
rainha, alimentam as larvas, coletam pólen, néctar e outros produtos
necessários à colônia e defendem o ninho contra inimigos. A rainha
tem função reprodutiva, além de manter a coesão da colônia principalmente pela liberação de feromônios pelas das glândulas exócrinas.
Os machos, produzidos a partir de ovos não fertilizados (haplóides),
têm como principal função acasalar com a rainha. O estabelecimento
de um novo ninho por Apis e por espécies de abelhas sem ferrão se dá
pelo processo de enxameagem, com um grupo de operárias acompanhando uma rainha para sua nova casa. Por sua vez, em outras espécies sociais, um novo ninho é estabelecido por uma rainha sozinha;
nesses casos, a rainha retém ainda a capacidade de visitar flores, de
coletar pólen e néctar e, portanto, de criar, sozinha suas primeiras filhas, ou seja, as primeiras operárias da nova colônia. Entre as espécies mais conhecidas que apresentam esse comportamento estão as
mamangavas ou mamangabas-de-chão, espécies do gênero Bombus,
abelhas robustas, geralmente de cor preta e muito agressivas. Essas
abelhas podem nidificar em cavidades existentes no solo ou sob touceira de capim. Ao contrário de Apis e meliponíneos, nas espécies de
Bombus a dominância da rainha em relação às operárias não ocorre
exclusivamente por feromônios, mas também por comportamentos
agressivos exibidos por ela. No Brasil, existem seis espécies de Bombus
e com exceção das espécies B. atratus e B. morio, as mais estudadas
até o momento, as informações bionômicas a respeito das quatro restantes são muito restritas. Estudos visando a conhecer ou melhorar
o conhecimento da biologia das espécies de Bombus são necessários
e extremamente importantes não só para as abordagens relacionadas
com a evolução do comportamento social mas, também, para utilizá-
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las em um futuro próximo como importantes agentes polinizadores
de algumas culturas economicamente importantes. Os estudos sobre
comportamento de B. atratus e B. morio foram feitos no Departamento
de Biologia da FFCLRP-USP.
Diferentemente das espécies sociais, as solitárias, embora representadas por 85% do total de espécies de abelhas conhecidas,
foram, até agora, pouco estudadas e necessitam mais atenção. Assim como as espécies sociais, as solitárias são extremamente importantes na manutenção dos ecossistemas e, com certeza, elas vêm
sofrendo o impacto do processo de devastação dos ambientes naturais que assistimos diariamente.
Uma espécie é dita solitária quando cada fêmea, independentemente, prepara seu próprio ninho que pode ser feito em uma ou mais
de uma galeria escavada no solo (a maioria das espécies) e em madeira, utilizando troncos, tocos, galhos ou ramos de árvores. Embora
algumas espécies cavem buracos na madeira, cerca de 5% delas apresentam o hábito de nidificar em cavidades preexistentes. Essas cavidades podem ser o interior da medula de plantas, orifícios em árvores,
galerias feitas em madeira por besouros ou outros insetos, em gomos
de bambu, em orifícios existentes em paredes de construções de alvenaria, em ninhos de outras espécies, abandonados etc. Após escavar
uma galeria ou ocupar uma cavidade preexistente, a fêmea inicia, em
alguns casos, as coletas de pólen e néctar para iniciar o aprovisionamento da primeira célula; em outros casos, a fêmea inicia as coletas de
material que servirá para o revestimento da cavidade que conterá o
futuro ninho ou para a construção da primeira célula, como pedaços
de folhas, pétalas, solo, óleo floral, fragmentos vegetais, resina ou barro, entre outros. Após a construção e aprovisionamento da primeira
célula, a fêmea faz a oviposição, colocando um ovo sobre a massa de
alimento contida na célula e fecha a célula. Repetindo a maioria dos
comportamentos exibidos quando da construção, aprovisionamento,

64

Comportamento Animal CS3.indd 64

19/1/2008 09:57:28

oviposição e operculação da primeira célula, a fêmea constrói outras
células. Embora muito variável, os ninhos contêm geralmente poucas
células (1-10 células). A fêmea morre antes da emergência dos seus
descendentes. Algumas espécies de abelhas solitárias podem construir
ninhos próximos uns dos outros, formando agregações. O comportamento de nidificar em cavidades preexistentes tem facilitado o estudo
das espécies que são atraídas por ninhos-armadilha (Figura 1). Essa
técnica tem contribuído não só para o levantamento de comunidades
de abelhas solitárias em áreas de vegetação natural como permitido o
estudo do comportamento de nidificação de algumas delas. Os estudos
sobre as abelhas solitárias nidificando em ninhos-armadilhas tiveram
início, no Brasil, no Setor de Ecologia do Departamento de Biologia da
FFCLRP-USP pelo grupo de Carlos Alberto Garófalo.

Figura 1. A - Tipos de ninhos-armadilha (gomos de bambu, pequenas caixas de
madeira e placas de madeira com tubos de cartolinas), utilizados nos estudos
com abelhas solitárias, dispostos em prateleiras em uma cobertura construída
próximo ao Laboratório de Ecologia do Departamento de Biologia da FFCLRPUSP. B - Ninho de Centris analis em um ninho-armadilha (tubo de cartolina).
p- provisões; la- larva; en- entrada do ninho; pc- partição; pu- pupa. Barra =
1cm. Fonte: Jesus, B.M.V. & Garófalo, C.A. 2000. Nesting behaviour of Centris
(Heterocentris) analis (Fabricius) in southeastern Brazil (Hymenoptera,
Apidae, Centridini). Apidologie, 31: 503-515.
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O conhecimento da biologia e do comportamento das abelhas
solitárias tem permitido a utilização delas em projetos de polinização
aplicada, como uma alternativa a Apis mellifera, considerada a mais
versátil espécie polinizadora para a agricultura. Nos Estados Unidos da
América, a abelha solitária Megachile rotundata tem sido utilizada para
incrementar a polinização de alfafa uma importante planta forrageira
daquele país. Essa abelha é conhecida popularmente como cortadeira
de folhas, pois utiliza esse material para confecção do ninho. Seus ninhos são feitos em cavidades preexistentes e em agregados. Um eficiente sistema de produção desses ninhos foi desenvolvido para aumentar
as populações dessas cortadeiras de folhas em áreas cultivadas. Outras
espécies de abelhas solitárias como as do gênero Osmia (O. cornuta, O.
cornifrons, Osmia lignaria propinqua) são utilizadas para aumentar a produção em culturas de maçãs no Japão e nos EUA.
Entre o padrão solitário e as espécies sociais, existem espécies
que formam colônias com duas ou mais fêmeas cujos papéis sociais no
grupo não estão definitivamente determinados. Embora possa ocorrer
cooperação nas atividades, as castas, rainha e operária, não são bem
estabelecidas como nas espécies sociais. Essa ausência de definição em
relação ao papel de cada fêmea em seu ninho tem produzido vários
tipos de organização social.
Entre as espécies que apresentam sociedades em estágios ainda
incipientes, merecem destaque as espécies de Euglossini, particularmente as do gênero Euglossa. Os trabalhos feitos sobre a biologia da
nidificação e estrutura social de E. cordata e E. townsendi, principalmente, mostraram que nessas espécies os ninhos são fundados por
fêmeas solitárias. Após as fêmeas terem construído, aprovisionado e
ovipositado em algumas células (o número de células podendo chegar
a 14), elas permanecem em seus ninhos esperando a emergência da
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prole. Logo após emergirem, os machos saem para o campo e nunca
mais retornam ao ninho. As fêmeas, ao contrário, saem para o campo e
tendem a retornar para o ninho materno. Com o retorno para o ninho
forma-se uma colônia com a mãe agora assumindo a posição de uma
fêmea dominante e a(s) filha(s) a posição de fêmea(s) subordinada(s).
A fêmea filha oviposita nas células que ela própria constrói e aprovisiona e a fêmea mãe abre a célula em que sua filha botou, come o ovo
presente e, em seguida, oviposita. Assim, todos os descendentes serão,
outra vez, filhos da mãe, a fêmea que fundou o ninho. Em E. cordata,
quando a mãe morre a, filha mais velha presente no ninho assume
a função de dominante. Em E. townsendi, após a morte da mãe, não
só a filha mais velha como também alguma outra mais nova podem
permanecer no ninho abrindo as células construídas, aprovisionadas e
ovipositadas por outras irmãs, comendo os ovos presentes e botando
os seus. Nessa espécie, uma célula pode ser aberta várias vezes e ter o
ovo presente substituído pelo da fêmea que abriu a célula. Esses comportamentos reprodutivos são indicativos de uma sociedade ainda
bastante incipiente com a ausência de uma fêmea que se impõe perante as outras como uma “rainha”. Trabalhos sobre comportamento de
nidificação e estrutura social em Euglossini têm sido feitos no Departamento de Biologia da FFCLRP-USP. Temos muito ainda a aprender
estudando as espécies de Euglossini.
São nos estudos comportamentais de espécies com essas sociedades rudimentares assim como de espécies estritamente solitárias que encontraremos as bases de entendimento da evolução de vários atributos
que contribuíram para o surgimento de sociedades mais complexas. Infelizmente, pesquisadores interessados nos estágios iniciais da evolução
do comportamento social têm destinado grande atenção para medições
de custos e benefícios das várias opções comportamentais dos mem-
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bros de grupos sociais. Contudo, muito pouca atenção tem sido dada à
variação comportamental e suas conseqüências em espécies solitárias.
Não há dúvida de que o aprovisionamento do ninho solitariamente foi
o ponto de partida para a evolução do comportamento social, e quanto
mais aprendermos sobre a vida das espécies solitárias, mais complexas
elas nos parecerão. Assim, está mais do que na hora de destinarmos
esforços para o conhecimento de nossas espécies solitárias e com sociedades incipientes. Isso nos proporcionará a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos a respeito dos caminhos que possam ter
conduzido o surgimento das sociedades mais complexas. E, estudando
essas abelhas, nós estaremos adquirindo conhecimentos para colaborar não só para a preservação delas, assim como para a preservação de
nossos ecossistemas. Além disso, qualquer proposta para uma eventual
utilização de uma espécie em programa de polinização controlada passa, necessariamente, pelo conhecimento da biologia dessa espécie. No
Brasil, embora haja uma grande diversidade de abelhas solitárias com
potencial para polinização de cultivos agrícolas, são poucos os estudos
sobre a biologia dessas abelhas e, principalmente, o sobre desenvolvimento de práticas que visem ao manejo para polinização aplicada. Esse
panorama começou a mudar a partir dos anos 2000, com a implantação
da Iniciativa Brasileira de Polinizadores (IBP), como parte da Iniciativa
Internacional para Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores e da
Convenção da Biodiversidade. Parte da IBP integrou ações do Projeto
de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), do Ministério do Meio Ambiente, e várias atividades
visaram à elaboração de planos de manejo para polinizadores, na sua
maioria abelhas, de plantas cultivadas ou de interesse sócio-econômico.
Treze projetos estão sendo apoiados pelo PROBIO, nas diferentes regiões brasileiras. A conclusão desses trabalhos e novos programas de
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incentivos ao estudo de polinizadores deverão produzir informações
importantes para conservação e manejo de abelhas autóctones, solitárias e sociais, e para a utilização dos serviços de polinização dessas abelhas na agricultura.
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1.5 COMPORTAMENTO DE ESCORPIÕES
Alfredo V. Peretti

Por que e para que estudar o
comportamento de escorpiões?
Com certeza essa pergunta é crucial. É muito provável que, na
sua mente, a palavra escorpiões seja sinônimo de acidente ou inclusive
de fobia. Se no seu caso, os escorpiões e talvez outros aracnídeos, causam fobia, a leitura deste capítulo pode ajudá-lo a diminuir um pouco
desse repúdio. Entretanto, espero que os escorpiões se revelem como
um grupo enigmático, que desperta curiosidade e não seja somente
associado a problemas sanitários.
Antes de comentar o que há de interessante para se explorar no
comportamento dos escorpiões, creio que seja necessário resumir algumas de suas principais características biológicas, você já deve saber
muito, em todo caso, poderá aprofundar esse assunto com a bibliografia que sugiro mais adiante.
Os escorpiões formam uma Ordem dentro da Classe Arachnida: Scorpiones. Com aproximadamente 1300 espécies, habitam todo o
tipo de ambientes ―não somente desertos e selvas, como muita gente
imagina. Como os demais aracnídeos, seu corpo se divide em uma
região anterior, o prossoma ―indevidamente denominado “tórax”― e
uma região posterior, o opistossoma (“abdômen”). Apresentam quatro pares de patas, um par de pedipalpos em forma de pinças e um par
de quelíceras, utilizadas para triturar as presas capturadas. O opistossoma divide-se em um mesossoma anterior e posterior (“cauda”). No
final do metassoma, encontra-se o telson, transformado em um apara-
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to perfurante (a ampola mais o aguilhão). Os escorpiões possuem na
parte dorsal do prossoma um par de olhos medianos e de dois a cinco
pares de pequenos olhos antero-laterais. Eles não vêem, mas todos
esses olhos servem para detectar diferenças na intensidade luminosa,
para reconhecer quando é dia ou noite, assim como o fotoperíodo estacional. O universo sensorial dos escorpiões é do tipo mecano-químioreceptor. Para a percepção mecânica participam, entre outras estruturas, pêlos sensoriais especiais chamados tricobotrios, muito comuns
nos pedipalpos. Também existem pequenas fendas sensoriais na cutícula das patas. Sem dúvida, as estruturas sensoriais mais chamativas
deste grupo são os pentes do mesossoma, que servem tanto para a
detecção química como mecânica via substrato (BRONWELL & POLIS
2001, MINEO & DEL-CLARO 2006).
Os escorpiões são excelentes predadores, conforme a espécie,
comem desde baratas até moluscos, inclusive pequenos vertebrados,
e ―é claro― outros escorpiões! São vivíparos e a transferência espermática realiza-se por meio de um espermatóforo que o macho coloca
no substrato logo após uma prolongada locomoção conjunta com a
fêmea. Com essa brevíssima apresentação do grupo, agora podemos
enfocar as cinco perguntas que estão lhe esperando para conhecer melhor o potencial dos escorpiões no estudo do comportamento:

Por que é bacana trabalhar com esse grupo animal?
Existem muitas razões, eu lhe contarei algumas que, segundo
meu ponto de vista, fazem dos escorpiões animais super atrativos para
se estudar desde a biologia até o comportamento. Uma razão básica é
que você terá oportunidade de trabalhar com um animal com grande
sucesso do ponto de vista adaptativo. Eram aquáticos no período Silu-
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riano, no entanto, os terrestres apareceram no Carbonífero, sem quase
sofrerem modificações substanciais em termos de organização geral do
corpo e morfologia, desde aquela época à atual. Como podemos imaginar, isso tem implicações muito interessantes por conta dos dados
de comportamento que podemos obter sobre atividade de predação,
sexual ou social. Esses padrões comportamentais serão muito valiosos
para comparação com outros grupos de aracnídeos e, inclusive outros
artrópodos, desde a perspectiva evolutiva até a filogenética.
Uma segunda razão fundamental é a característica da alta agressividade que, em geral, ostentam esses aracnídeos, a tal ponto que o
canibalismo não é um fenômeno raro em algumas circunstâncias particulares (PERETTI et al. 1999). Pensemos que em certos contextos,
como exemplo, durante o acasalamento: essas tendências agressivas
devem ser controladas, caso contrário machos e fêmeas podem terminar danificando-se mutuamente antes de concluir a corte. Essa é uma
das chaves para se investigar a fundo as funções dos ricos padrões de
corte que, seguramente, encontrará neste grupo (Figura 1), somado ao
curioso sistema de transferência espermática que apresentam.
Adicionalmente, não podemos deixar de mencionar que os escorpiões indiscutivelmente estão associados a um contexto biomédico. Portanto, é potencialmente útil o que você pode descobrir sobre seus hábitos
de vida, comportamento social, facilidade de algumas espécies (por ex.,
Tityus serrulatus) de colonizar e adaptar-se a ambientes urbanos etc. Em
outras palavras, se você se interessa por esse grupo, fixe no valor que seu
trabalho tem para um eventual controle biológico, pois creio que um bom
desenho de investigação será bem-vindo em sua comunidade.
Como minha linha de trabalho com escorpiões se concentra, principalmente, sobre seu comportamento reprodutivo, permito-me ressaltar que esse tema se torna muito fascinante nesse grupo. Imagine a alta
agressividade, somada a um mecanismo de transferência de esperma,
algo complexo e ancestral, elaborados padrões de comportamento se-
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xual, e você terá um bom coquetel para se aprofundar nos aspectos da
ecologia e etologia reprodutiva, em especial da seleção sexual. No meu
caso, comecei a estudar os escorpiões casualmente. Meu interesse sempre foi o comportamento animal, em particular, o reprodutivo, já que o
considero um momento chave em uma espécie. Quando conheci mais
profundamente os escorpiões como grupo taxonômico, graças a dois
excelentes taxonomistas da Argentina, Luis Acosta e Emilio Maury, me
pareceu um modelo ideal para combinar ao meu interesse etológico à
riqueza que já mencionei que eles possuem.

Figura 1. Acasalamento no escorpião
mexicano Diplocentrus keyserlingii.
O macho (à direita) segura a
fêmea com as garras anteriories,
prendendo suas quelíceras aos
palpos da fêmea. Foto extraída de
sistema digital de filmagem noturna“night shot”.

Foto: A V. Peretti & J. Contreras-Garduño

Como e por onde posso começar nesse grupo?
Para iniciar seu estudo em qualquer aspecto do comportamento
de escorpiões, sugiro uma boa leitura do que encontramos nos livros
básicos de zoologia de invertebrados, dedique-se a ler dois livros fundamentais para obter uma boa base de conhecimento da história natural,
ecologia, fisiologia e taxonomia deste grupo. Um deles é o livro editado
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em 1990 pelo, já falecido e muito respeitado, Gary Polis, “o Livro do
Polis” (POLIS 1990), como o chamam os que trabalham com escorpiões.
Um livro muito abrangente, foi a primeira tentativa para sintetizar todo
o conhecimento que estava disperso. Sua leitura é obrigatória. O outro
livro essencial foi editado por Philip Brownell & Garis Polis (2001), é um
valioso complemento ao primeiro. Também o cativará, pois está principalmente enfocado na ecologia e no comportamento.
Adicionalmente, existem vários sites sobre escorpiões na rede
mundial de computadores, que não enfocam necessariamente o comportamento, mas servirão como motivador. Sugiro como principal
o desenhado por Jan Ove Rein: “The Scorpion files” (http://www.
ub.ntnu.no/scorpion-files/index.php). Nessa página da web você encontrará informações sobre livros, revistas especializadas, sociedades,
fotos e muitos links sobre escorpiões.
Agora sim, se seu interesse aponta para o comportamento reprodutivo, nos livros que sugeri você encontrará dados muito úteis para começar. Para casos específicos, tenho publicado trabalhos principalmente
sobre duas famílias, Bothriuridae e Buthidae (ex. PERETTI 2001, 2003).

O que é fundamental, ler ou conhecer?
Além do que encontrou nos livros e bibliografia mencionados,
você deve ter em mente alguns pontos:
a) trabalhar com escorpiões irá obrigá-lo, até certo ponto, a realizar observações à noite, seja no campo ou no laboratório. Em laboratório poderá modificar o fotoperíodo pela inversão do ciclo de horas de
luz e de escuridão, mas muitas vezes deverá respeitar o ritmo natural
dos animais e terá que passar horas trabalhando durante a noite. Tem
que ter muita paciência e perseverança;
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b) pode capturar escorpiões durante o dia, debaixo de troncos e
debaixo de pedras, ou melhor, à noite, utilizando uma lanterna portátil que tenha um tubo fluorescente que emita luz UV (também chamada “luz negra”). Os escorpiões são vistos com uma coloração verdeamarelada brilhante frente a esse tipo de luz, de modo que sua captura
será facilitada;
c) para a manutenção em laboratório, você deverá manter criadouros de grilos, baratas ou larvas do besouro da farinha (Tenebrio
molitor). Para evitar o canibalismo é preciso acondicionar individualmente os escorpiões em caixas plásticas. Utilize terra como substrato
e coloque alguns pedaços de cortiça de árvore e pedaços de cerâmica
como refúgio. Providencie um algodão bem molhado em água como
bebedouro e os alimente uma vez por semana, lembre-se, porém, de
que eles são muito resistentes, não descuide desse ponto;
d) se seu interesse é o comportamento sexual, tenha em mente
que muitas espécies são “difíceis” para se visualizar o acasalamento.
Ocorre que, em algumas espécies, as fêmeas se comportam menos receptivas, apenas recebem uma inseminação, já em outras esse fato não
ocorre. O bom é realizar observações preliminares para que se escolha
a espécie mais “fácil” para o trabalho, em especial ao se contemplar
experimentos que necessitam de um “n” alto de acasalamento observados. Consulte a bibliografia e os colegas escorpionólogos para uma
orientação sobre isso;
e) os escorpiões não o verão durante as observações. Contudo, eles
são sensíveis à intensidade e à longitude de onda da luz ambiental. Se
possui uma filmadora para gravação na escuridão do tipo “night shot”
(Figura 1), ótimo. Porém, não se preocupe se isso não está ao seu alcance,
simplesmente faça suas observações em baixa iluminação de cor roxa,
que oferecerá boa condição de observação e não afetará os escorpiões;
f) se você se interessa em criar escorpiões desde pequenos para
ver alguns aspectos comportamentais durante a ontogenia, lembro
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que muitas espécies são difíceis de criar de ninfa I até o estado adulto. Consulte novamente os colegas escorpionólogos para saber melhor
sobre esse assunto.
g) nunca deixe de se familiarizar com a morfologia externa e interna dos escorpiões. Para qualquer grupo animal, atualmente, os trabalhos em comportamento, muitas vezes, exigem que não viva em um
“compartimento fechado”, não digas sou um etólogo puro. Por exemplo, se quer trabalhar com comportamento sexual, deverá manipular
e experimentar sobre estruturas genitais, espermatozóides etc. Minha
sugestão é que sempre que possível, utilize a morfologia e a fisiologia
em seu estudo do comportamento animal.

Onde posso buscar apoio? Isso existe no Brasil?
Se você deseja se aprofundar nos aspectos da biologia dos escorpiões, pode contatar o autor. Lembre-se de que no site da Internet que
mencionei existe um grande número de endereços de autores, para os
quais pode escrever para esclarecer suas dúvidas. Pode me enviar um
correio eletrônico a aperetti@com.uncor.edu para que eu possa orientálo no que estiver a meu alcance na sua busca inicial. Além disso, no
Brasil, existe um excelente taxonomista de escorpiões, Ricardo Pinto da
Rocha, bem como outros amigos etólogos que recentemente têm trabalhado com esse grupo, como Kleber Del-Claro e Glauco Machado.

Qual o futuro dessa linha?
Em geral, o estudo dos escorpiões voltou a adquirir força nos
últimos anos, algo importante é que tem surgido um novo grupo de
jovens e talentosos taxonomistas dedicados a explorar a full sua filogenia. Exemplos dessas linhas de pesquisas são dados por Lorenzo

77

Comportamento Animal CS3.indd 77

19/1/2008 09:57:31

Prendini, do American Museum of Natural History de Nova York, e
Camilo I. Mattoni, da Universidade Nacional Católica, de Córdoba,
Argentina. Pouco a pouco, a filogenia do grupo vai ficando mais clara,
algo que menciono aqui porque é um ponto de importância básica
para uma adequada interpretação evolutiva dos padrões comportamentais que você irá estudar. No campo do comportamento de predação e interação ecológica, logo após o falecimento de Gary Polis ficou
um grande vazio que ainda espero que seja ocupado.
Na área que desenvolvo, o comportamento reprodutivo, progressivamente estamos avançando, passando dos necessários etogramas iniciais a trabalhos mais comparativos e, sobretudo, experimentais. Por exemplo, na América Latina, vários estudantes de graduação
e pós-graduação têm começado a trabalhar na área do comportamento
de acasalamento. No Brasil, Ricardo Pinto da Rocha vem orientando
estudantes nesse tema. Na Argentina, com Patricia Carreras, temos começado a trabalhar alguns aspectos da seleção sexual e o mesmo tem
sido feito por Jorge Contreras-Garduño na Universidade Nacional
Autônoma do México, México. Inclusive na Áustria e Estados Unidos,
jovens graduandos estão iniciando estudos detalhados sobre o comportamento sexual desse grupo, tais como Alain Jacob e Susan Tallarovic, respectivamente. Em todos esses casos, combina-se o estudo do
comportamento com análises detalhadas da morfologia e fisiologia reprodutiva, algo extremamente necessário para se chegar a conclusões
mais sólidas. Essa geração jovem é um reflexo fiel do futuro promissor
dessa linha nesse interessante grupo de artrópodos.
Outro aspecto ainda por se explorar no comportamento de escorpiões, refere-se à sua capacidade de adaptação a ambientes antrópicos, como é o caso de T. serrulatus no Brasil. Isso convidará você a
conhecer melhor as condições de reprodução dessa e de outras espé-
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cies, a capacidade de tolerância entre indivíduos de mesma espécie em
um ambiente reduzido, sua partenogênese e produção de cria etc.
Em resumo, você tem nas mãos um grupo fascinante, que o convidará progressivamente a estudar vários aspectos de seu comportamento. Eu espero que você se entusiasme como continua ocorrendo
comigo, asseguro-lhe de que não se decepcionará!
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1.6 DE SEDA E QUELÍCERAS: INTRODUÇÃO AO
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS ARANHAS
César Ades

Não há quase uma região da natureza em que não se encontre
alguma aranha. Foelix (1996) nota que as aranhas ―mais de 34.000
espécies conhecidas, formando aproximadamente 100 famílias― conquistaram todos os ambientes ecológicos, com a exceção do ar e do
mar aberto. Em uma simples caminha por uma trilha, prestando atenção, você descobrirá muitos espécimes, alguns na grama, outros em
arbustos, outros andando na casca das árvores ou nas folhas. Se você
for de manhã muito cedo, terá uma visão espetacular das teias de aranhas, cujos fios habitualmente quase transparentes o orvalho deixará
brilhantes. Vale a pena estar acompanhado de um especialista em aranhas: os sistematas têm o olhar mais treinado e localizam aranhas nos
lugares mais imprevisíveis. A curiosidade e a observação cuidadosa o
levarão certamente a levantar questões e a pensar em como resolvê-las
pela pesquisa.
As aranhas são predadores generalistas que atacam principalmente insetos, mas podem, como Portia fimbriata, a saltícida estudada
por Jackson (JACKSON & BLEST 1982), predar outras aranhas. Se o
“jeito de aranha” se encontra em todas as aranhas, é fantástica a variabilidade dos “jeitos próprios” de cada aranha. Todas usam seda, mas
os usos da seda variam de acordo com o estilo de sobrevivência. Você
sabia que o uso de fios viscosos, estendidos no ar, para a captura de
presas, é uma invenção antiga? Foi recentemente encontrado um fio
com gotículas de cola, conservado em âmbar, datando do Cretáceo,
há alguns 130 milhões de anos (ZSCHOKKE 2003). Sabemos muito
agora a respeito do comportamento de aranhas (muito mais do que
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no começo de minha carreira, quando apenas um grupo restrito de
pesquisadores se interessava pelo assunto), mas há muita informação
para se colher e muitas surpresas em potencial.
“Se o mundo terrestre é um palco, então qualquer predador tão
abundante e distribuído quanto a aranha deve ser um personagem
importante nos dramas ecológicos e evolutivos subseqüentes”, escreve Wise (1993) em um livro que todos os interessados por ecologia de
aranhas deveriam ler. A presença maciça das aranhas em comunidades complexas, suas adaptações comportamentais a modos de vida
muito diversos fornecem um material ideal para estudos comparativos e para estudos que visem a entender a dinâmica ecológica. Além
disso, permitem a aplicação de modernas técnicas de classificação para
o estabelecimento das linhagens filogenéticas.
As aranhas também constituem um modelo privilegiado para a
análise experimental do comportamento, em seus aspectos instintivos e em
seus aspectos plásticos. Sem querer, ao falar em análise experimental
do comportamento, presto homenagem ao aracnologista Hans Peters
(Experimentelle Analysen des Verhaltens, 1931) que inspirou minhas
primeiras observações sobre predação da aranha orbitela Argiope argentata (PETERS 1931, 1932, 1933). Já em 1931, Peters, em experimentos simples, descrevia as características básicas da caça de Araneus diadematus e indicava a possibilidade de que houvesse aspectos de seu
desempenho regidos pela memória. No laboratório, consegue-se às
vezes criar condições de manutenção que simulem suficientemente o
ambiente natural para que os resultados tenham validade ecológica.
Isso vale especialmente no caso de aranhas orbitelas, adaptadas primordialmente a reagir a estímulos gerados em suas teias e que dispõem de programas de construção suficientemente flexíveis. Nos estudos em que eu comparei as respostas predatórias de A. argentata no

82

Comportamento Animal CS3.indd 82

19/1/2008 09:57:32

laboratório e no campo, obtive resultados basicamente equivalentes:
as estratégias usadas com presas de tamanhos e mobilidade diferentes
eram as mesmas e o armazenamento de presas na periferia da teia seguia os mesmos princípios, em um contexto e em outro.
O trabalho em laboratório sobre a construção da teia, a caça, o
acasalamento, e outros temas, além de deixar o pesquisador a salvo do
sol forte ou da chuva, facilita a obtenção de registros precisos e confiáveis, em vídeo ou foto, e a programação das variáveis externas relevantes. Nossa pesquisa sobre a lateralidade do uso das pernas dianteiras da aranha cuspideira Scytodes globula, durante a captura de três
espécies de aranhas marrons, Loxosceles intermedia, L. laeta e L. gaucho,
exigia que toques à presa com as pernas esquerdas ou direitas fossem contados, em intervalos pequenos. Teriam sido menos confiáveis
os resultados (e não poderíamos ter verificado uma preferência pelo
uso da perna direita) se não dispuséssemos de registros em videoteipe
(ADES & RAMIRES 2002). Câmeras digitais podem ser acopladas ao
computador para a captação de episódios longos e para a análise de
latências, deslocamentos espaciais, seqüências e interações por meio
de programas estatísticos.
Mas as aranhas se prestam belissimamente a estudos ecológicos e à experimentação de campo em que a observação naturalística
é combinada ao delineamento experimental (BELL 2005, WISE 1993).
Tem-se, na experimentação de campo, uma poderosa ferramenta para
a verificação de hipóteses em ecologia comportamental. Com o objetivo entender o processo de escolha de ambiente por Nephilengys
cruentata, uma aranha que prefere tecer suas teias na parte externa de
edifícios do que nas próprias árvores, Zysman Neiman, Hilton Japyassú e eu colocamos aranhas em vários estágios de desenvolvimento,
identificadas por pontos pintados no corpo, em três fachadas equi-

83

Comportamento Animal CS3.indd 83

19/1/2008 09:57:32

valentes de prédios, na Cidade Universitária da Universidade de São
Paulo, em São Paulo. De uma dessas fachadas, retiramos N. cruentata e suas teias; em uma outra fachada, deixamos as teias, mas sem
aranhas e, na terceira, preservamos teias e ocupantes. A questão era
saber em que condições seria mais provável a fixação das aranhas experimentalmente soltas. O seguimento realizado feito durante nove
dias revelou um efeito ontogenético na escolha do hábitat: as aranhas
menores, dos estágios que chamamos B e C, tendiam a instalar-se em
teias que elas mesmas construíam, mesmo no ambiente já provido de
teias. As aranhas maiores, dos estágios D e E, invadiam, seja as teias
desocupadas, seja, em proporção menor, as que estavam com moradoras, uma estratégia econômica de se apropriar de uma armadilha
pronta. O tamanho da aranha invasora, relativamente à residente, era
um sinal de resource holding power e possivelmente um fator de vitória
(ADES & JAPYASSÚ 1995).
Usando também experimentação de campo, Schuck-Paim e
Alonso (2002) soltaram espécimes de N. cruentata em estruturas retangulares externas de prédios da Cidade Universitária da USP, todas
de mesmo tamanho. Em uma das condições, seis chumaços de fios de
teia de N. cruentata eram colocados em cada estrutura, propiciando-se
uma estimulação (seda de teias feitas por co-específicos) capaz de ser
discriminada pelas aranhas em seu processo de escolha de hábitat; em
outra condição, fios de poliéster eram esticados dentro da estrutura,
para simular fios e aumentar suportes para a construção da teia; na
terceira condição, que servia de controle, as aranhas eram soltas em
estruturas sem fios. Verificou-se uma escolha significativa, relativamente ao controle, da primeira, mas não da segunda condição, um
resultado que complementa o de Ades e Japyassú (1995): a simples
presença de seda (não necessariamente uma teia inteira) serve como
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sinal preditivo da qualidade de um determinado local, em termos da
probabilidade de captação de presas, um princípio que poderia assim
ser expresso: se existem outras aranhas no micro-hábitat, então deve
haver condições de subsistência. Outros estudos indicam que aranhas
avaliam a qualidade do local onde prenderam sua teia por meio de
sua experiência em capturar ou até pela vibração de presas potenciais
(PERSONS & UETZ 1998). Quanto maior a taxa de captura ou a taxa
de encontros com sinais de presas, menor a tendência de as aranhas
abandonarem sua teia para reconstruir alhures e é exatamente o que
poderíamos prever. Se sua teia for parcialmente destruída, aranhas orbitelas Argiope keyserlingi se afastarão mais rapidamente dela do que se
ela permanecer intacta e o afastamento também será função da experiência de capturas prévias: as aranhas permanecem por mais tempo
fiéis ao local de construção da teia quando caçaram nela do que quando foram privadas dessa oportunidade (CHMIEL, HERBERSTEIN &
ELGAR 2000).
Você poderá ter-se perguntado: quando aranhas como N. cruentata invadem a teia de outras para dela se apropriar, não correrão o
risco de se defrontar com uma residente maior do que elas e, portanto, perigosa? Se acreditarmos, e é fato, que as características estruturais de uma teia refletem o tamanho da aranha que a construiu (por
exemplo, durante o crescimento de aranhas orbitelas, o tamanho da
teia é proporcional à envergadura da aranha), então poderemos supor
que uma invasora terá condições de estimar o tamanho da residente,
logo ao adentrar na teia, pela discriminação de elementos estruturais
e tomar, a partir disso, a decisão sobre avançar ou fugir. Schuck-Paim
(2000) gerou conflitos territoriais em N. cruentata, colocando aranhas
nas teias de outras. Em um dos casos, a teia correspondia ao tamanho
da residente que a tinha construído; em outro, a residente tinha sido
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substituída de antemão por outra, maior. O comportamento das invasoras, logo no início do confronto, indicou que estavam levando em
conta aspectos da teia como preditores do tamanho da oponente.
Impressiona, no comportamento das aranhas, a economia de
meios com que realizam suas tarefas típicas. Há pouca redundância.
E cada comportamento, por rápido e sutil que seja, tem uma função.
No laboratório, interessado em saber o que faziam aranhas no escuro, projetei um feixe de luz no abdômen dorsal de espécimes de A.
argentata, e verifiquei que as aranhas imediatamente inclinavam o
abdômen para trás, em direção à luz. Quando a luz incidia no lado
ventral do abdômen, a aranha o erguia, aproximando-o da fonte. Esse
deslocamento do corpo, muito reduzido, uma questão de milímetros,
me deixou intrigado, até descobrir que tinha um papel essencial na
termorregulação em aranhas orbitelas. Na natureza, aranhas como A.
argentata ou Nephila clavipes, que têm de ficar o dia inteiro no centro de
sua teia, reduzem o aquecimento que sofrem dirigindo a ponta do abdômen, às vezes alinhando o corpo todo, em direção ao sol, reduzindo
a superfície diretamente atingida pelos raios (ROBINSON & ROBINSON 1974). Suter (1981) encontrou na aranha linifidea Frontinella communis mudanças análogas de orientação em relação ao sol, em dias
quentes: alinhando-se de acordo com a direção dos raios solares, as
aranhas conseguiam reduzir em 0,5ºC a temperatura de seu corpo, relativamente à exposição frontal. Suter foi taxativo em concluir que as
aranhas não usavam uma informação visual para se orientar. Observações feitas em meu laboratório, com A. argentata, indicam, contudo,
que, pelo menos nessa espécie, a direção dos raios de luz é essencial
para a orientação termorreguladora, as aranhas inclinam seu abdômen imediatamente na direção apropriada mesmo no frio e em condições em que os raios não produzem aquecimento corporal. A questão
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do mecanismo de orientação à luz, que eu saiba, ainda está em aberto
e se torna mais intrigante ainda quando se verifica que o ângulo da
teia de aranhas orbitelas como Leucauge regnyi, no campo, não é direcionado para os raios solares e talvez não tenha função termorreguladora (BISHOP & CONNOLLY 1992) e quando se toma consciência da
variabilidade de meios, cada qual ajustado às condições específicas
do ambiente, por meio das quais as aranhas conciliam a sua tarefa de
predar a partir de uma posição constante e a manutenção de níveis
térmicos aceitáveis. Tudo, mesmo que milimétrico, que você observar
em aranhas poderá ser relevante.
Vale o preceito etológico da descrição minuciosa do comportamento, como etapa inicial do estudo, para as aranhas como para outros animais. No começo, mesmo que você esteja bem atento, os comportamentos, muito rápidos, lhe parecerão mais simples do que realmente são ou
difíceis de descrever com precisão: as aranhas (quando não são caranguejeiras) costumam ser rápidas ou complexas na sua movimentação e você
poderá perder detalhes importantes. Além disso, muitas vezes falta ao
observador os termos adequados para a descrição de movimentos: flexão, extensão, abdução, rotação, deslocamento lateral, flexão na articulação do trocânter e do fêmur, da patela e da tíbia. Imagine a complexidade
dos movimentos de uma aranha que constrói os raios ou as espiras de sua
teia: cada perna faz uma coisa diferente e não dá para ver tudo ao mesmo tempo! O registro em videoteipe, ao qual já me referi, é um auxiliar
precioso da observação direta. Permite a você observar muitas vezes os
mesmos episódios, “congelando” eventualmente uma imagem ou outra,
e apreender os pormenores essenciais. A percepção se educa e, com o
treino, você terá facilidade em captar as unidades comportamentais, ou
categorias, que poderá usar, como se fosse um vocabulário, para descrever e quantificar as seqüências de comportamento.
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A síntese da seda não é exclusiva das aranhas: é um caráter ancestral destas e dos lepidópteros, mas sua importância evolutiva é sem
dúvida muito maior nas aranhas (CRAIG 1997, 2004). Cito M.R. Gray
(1978), ele próprio citado por Foelix (1996): “A evolução da seda das
aranhas foi um evento de importância comparável à evolução do vôo
nos insetos, ou da homeotermia nos vertebrados” A construção da teia
é uma especialização no uso da seda que merece um tratamento à parte. Pode ser avaliada indiretamente por meio da própria estrutura de
fios edificada pela aranha. É como se a aranha estivesse, ao esticar e
prender os seus fios, cooperando com o cientista, deixando-lhe um registro fiel de sua atividade (Figura 1). Estudos precisos são realizados
com uso de fotografias da teia pronta e das medidas que podem ser
tomadas nelas, como o tamanho dos raios, o número de espiras viscosas e de raios, os diâmetros horizontais e verticais e outras. Fórmulas
foram recentemente propostas para avaliar, por exemplo, a quantidade total de seda viscosa gasta, a assimetria da região externa da
teia (BLACKLEDGE & GILLESPIE 2002, HERBERSTEIN & TSO 2000,
HEILING, HERBERSTEIN & SPITZER 1998).
Você poderá notar, na Figura 1, que a parte de cima da teia, tomando-se o miolo da teia como referência, é menor que a de baixo. É
uma diferença intrigante: por que não seria a teia perfeitamente circular? Que fatores você poderia imaginar que afetassem essa assimetria?
Qual seria a sua possível função, em termos da eficiência da captura
de presas? Um dos fatores envolvidos (se você pensou nele, parabéns)
é a gravidade. Por ser a teia construída em um plano que se aproxima
da vertical, é bem possível que a aranha sofra de maneira diferencial
a influência da gravidade enquanto esteja trabalhando na parte superior e na inferior da teia. Herberstein e Heiling (1999) testaram a
hipótese manipulando o peso de aranhas Argiope keyserlingi, seja pela
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alimentação, seja pela colocação de pesos em seu corpo: aranhas mais
pesadas tinham, como previsto, teias mais assimétricas (por diminuição da região superior). Em laboratório, também verificamos o papel
da gravidade levando aranhas A. argentata a construírem teias na horizontal: nessa condição, o efeito da gravidade se distribui por igual
pelo plano de construção e a assimetria é menor do que nas teias feitas
na vertical, ou mesmo inexistente como na teia da Figura 2.
Neurotoxinas também podem afetar a estrutura da teia. Foelix
(1996) relata que, em 1948, o zoólogo alemão Hans M. Peters, de Tübingen, querendo observar em horas mais convenientes a construção
da teia de aranhas A. diadematus (elas só a construíam de madrugada),
pediu a um colega farmacologista, Peter Witt, que tentasse, farmacologicamente, adiantar o processo. A anfetamina usada por Witt não afetou o relógio biológico (não creio que houvesse razão suficiente para
esperar esse efeito), mas mexeu com o sistema nervoso da aranha: para
a surpresa dos cientistas, a teia tinha os raios e as espirais colocadas de
forma muito irregular. Witt se engajou nessa linha de pesquisa e passou a verificar, com os seus colaboradores, os efeitos de drogas como
d-anfetamina, cafeína, benzodiazepínicos e até LSD, uma substância
que, curiosamente, levava as aranhas a construírem teias mais regulares do que o normal (REED, WITT & SCARBORO 1982, WITT 1956,
1971). O impacto dessas pesquisas sobre o público foi muito grande e
até hoje há quem me pergunte sobre as teias “psicodélicas” das aranhas. Passou a voga farmacológica, talvez fosse importante, antes de
intervir fisiologicamente, conhecer melhor os mecanismos básicos da
construção, como hoje os conhecemos, ou quase. Mais de cinqüenta
anos depois da observação inicial de Peters e Witt, eis que Hesselberg
e Vollrath (2004) submeteram a mesma aranha, A. diadematus, à anfetamina, obtendo resultados semelhantes: a manutenção do tamanho da
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teia, com espaçamento maior das espirais viscosas e maior irregularidade na colocação dos raios. O uso de drogas diferentes afeta partes
diferentes do programa de construção o que reforça a idéia de que
esse programa é composto de módulos com determinantes próprios.
A teia (refiro-me mais à teia geométrica, mas as idéias se aplicam,
adaptando-as, a qualquer uma delas) é o produto de uma série de atos
que seguem uma lógica seqüencial, cada qual dependendo na sua efetuação do resultado dos anteriores. Desta forma, o conjunto dos fios
gerados tem funcionalidade como um todo (a finalidade é ter o inseto
preso, mordido e ingerido) e pode ser decomposto em subconjuntos,
cada qual dotado de uma função parcial. Assim, os raios da teia geométrica, além de sustentarem a teia como arcabouço, e de servirem
de substrato preferencial para a locomoção da aranha, são excelentes
transmissores de vibrações e informam rapidamente à aranha, quer
esteja em repouso no centro ou em seu refúgio de folha ou de seda, a
respeito da presença de um inseto; os fios da espiral viscosa, de outro
lado, muito mais frouxos, têm a propriedade de absorver o impacto
do inseto que pulou ou voou para dentro dela e de o prender o tempo
suficiente para permitir a aproximação do predador. Um colega (que
não é aracnólogo) e eu ficamos uma vez mais de uma tarde discutindo
a respeito do possível programa neural capaz de gerar uma estrutura
tão complexa como essa. Em que medida teria a aranha que inicia a
construção, por assim dizer, uma previsão ou um esquema do trabalho como um todo, ajustando atos parciais a eles? Em que medida, ao
contrário, seu comportamento seria apenas determinado por fatores
imediatos e, nesse caso, como conceber que, a partir de uma soma de
atos, se chegue à integração das partes da estrutura, necessária para a
eficiência da teia como um todo? Não é uma questão simples e ainda
não cheguei ao modelo conceitual que poderia servir-lhe de solução.
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Há indicações de que aranhas possam pré-determinar a estrutura de sua teia, a partir do contato com uma estimulação prévia apropriada. Um dos casos mais interessantes que eu conheço foi observado na aranha Parawixia bistriata, que tem o hábito de construir à
tardezinha teias individuais presas umas às outras, em lençol enorme,
a alguma altura do solo, e que passa o dia imóvel, em um ninho coletivo onde permanece aglomerada às outras aranhas de seu grupo.
Sandoval (1994) notou que P. bistriata, no início da época das chuvas,
tem a capacidade de elaborar dois tipos de teia, um, noturno, de malhas finas, usado na captura de pequenos dípteros e outro, de malhas
espaçadas, diurno, usado em uma ocasião muito especial, durante a
revoada de cupins. A opção por tecer de um ou de outro jeito ocorre
desde o início da construção, não durante, se baseia na avaliação das
condições ambientais. Segundo Sandoval (1994), os resultados “reforçam a hipótese de que as aranhas maximizam a eficiência de uso da
seda ajustando a abertura da malha da teia em resposta ao tamanho
específico das presas” (p. 701; ver, contudo, resultados negativos com
Argiope keyserlingi, HERBERSTEIN, GASKETT, GLENCROSS, HART,
JAENSCH & ELGAR 2000).
O contato inicial com o comportamento da aranha levará você
a distinguir as principais categorias, e a treinar a sua percepção para
o pormenor e para a seqüenciação de respostas. As categorias do etograma, mais facilmente do que em certos outros tipos de animais, carregarão clara indicação de sua funcionalidade, isto é, das vantagens
que trazem para a aranha individual. Às vezes, evidentemente, você
poderá ficar em dúvida, quando perceber que as argiopes inclinam o
seu abdômen de forma dirigida, controladas pela luz. Mas você saberá
logo distinguir os atos que têm a ver com a caça, a fuga e o ataque, o
cortejamento e o acasalamento, a construção da teia, do ninho entre
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outros. Saberá as circunstâncias em que os atos ocorrem e o papel
que eles desempenham. Se trabalhar no campo, também terá um faro
especial para os locais em que será mais provável encontrar a aranha.
Descobrirá, ainda, os estímulos que previsivelmente irão eliciar determinados padrões de resposta. Se você for ao mínimo do comportamento, isto é, às unidades menores de desempenho, poderá dar-se
conta de que são atos simples, que se repetem da mesma forma: são
como as letras de um alfabeto que se combinam em palavras e frases,
estas mais complexas e variáveis. Não há dois episódios exatamente
iguais de captura da presa, ou de construção, se a variabilidade reflete
a sensibilidade da aranha aos estímulos encontrados e a sua presteza
em se ajustar. Compreender o comportamento da aranha é conhecer
os estímulos que controlam cada movimento e entender como os movimentos se organizam uns com os outros para gerar desempenhos
adaptativos. É desenvolver uma concepção de como o comportamento se insere em uma trama ecológica.
Certas respostas são desencadeadas de forma automática, estilo estímulo-e-resposta, tudo-ou-nada, como a flexão das pernas muito
rápida por meio da qual a aranha imobiliza a sua presa, logo que entra em contato com ela. Não há como a aranha não ser rápida. Eu falo,
nestes casos, em controle “balístico”, porque a resposta é dada de uma
vez, com a inevitabilidade de um projétil disparado. Uma vez desencadeada, ela não pode ser inibida, ou mudar de rumo, mesmo que as
condições eliciadoras externas mudem. A aranha flexionará as pernas
mesmo que, na última hora, o inseto dê um jeito de escapar. Outros
comportamentos são regidos por “osciladores internos”. Assim, a aranha que se locomove ou que enrola sua presa em seda alterna as pernas:
é direita, esquerda, direita, esquerda, por meio de um programa neural
de alternação. Outros comportamentos ainda, como é o caso da construção da teia geométrica, parecem regidos, no nível mais global, por um
“programa geral” que especifica a passagem de uma fase para outra.
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Figura 1. Teia de uma aranha Argiope
argentata adulta, construída em
caixa-viveiro, no laboratório. Notase, na periferia, o fio do quadro
que delimita a teia e se prende aos
suportes pelas amarras; os raios
que convergem para o miolo, região
circular feita de fios irregulares;
a espiral viscosa que ocupa quase
toda a área externa da teia; a espiral
seca, no centro. Como todas as teias
feitas por aranhas habituadas ao
laboratório, esta teia não exibe
os “estabilimenta”, que são faixas
em ziguezague de seda, saindo do
centro. A distância entre os dois fios
verticais, no padrão, é de 1 cm .

(Foto: César Ades).

A flexibilidade revela-se em desempenhos regidos pelo princípio
do feedback ou “leitura da conseqüência”. Determinado movimento
continua sendo efetuado, ou repetido, com variações possíveis, até que
esteja alcançado o resultado apropriado. Esse princípio não implica necessariamente aprendizagem ou cognição, mas garante o ajustamento
do desempenho às condições variáveis do ambiente. A aranha procede
como se estivesse avaliando o resultado de cada ato seu e decidindo, a
partir dessa leitura, se ainda mantém o mesmo desempenho ou se passa
para o ato seguinte. O princípio da leitura da conseqüência é especialmente evidente durante a construção da teia geométrica. Vê-se a aranha
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girando no centro, tocando as pernas os raios já existentes. De repente,
talvez porque tenha sido detectada uma lacuna, a aranha segue por um
raio já posto em direção à periferia da teia, puxando atrás de si com a
perna IV um raio novo “até que” encontre o fio de quadro da teia. Aí
afasta-se do raio suporte, pelo fio de quadro, “até que” tenha percorrido uma certa distância, momento em que ocorre a fixação. Raios novos
são postos “até que” a superfície da teia esteja toda provida de raios, a
ângulos apropriados. Se o pesquisador cortar o raio que a aranha acaba
de pôr (o raio é posto sob tensão; um corte faz com que as duas partes
se encolham como um elástico, sem prejudicar o resto da estrutura) ela
o substituirá, mostrando que seu comportamento está sendo controlado pelo estado final dessa etapa de construção. Outro exemplo, mais
simples: a aranha sai muito rapidamente do centro da teia, onde captou a vibração de um inseto e corre “até que” entre em contato com a
presa, quando então procede à captura. Agir “até que”, e variar a ordenação das respostas, dentro da seqüência, de acordo com os estímulos
encontrados, é um algoritmo, programado no sistema nervoso de forma
análoga a um software, por meio do qual o estado atual do contexto é
avaliado e por ele o comportamento é modulado até que se chegue a um
estado final pré-determinado.
As seqüências complexas de comportamento de aranhas podem de fato ser simuladas por programas de computador. Theseus,
o primeiro programa elaborado por Vollrath e colaboradores (GOTTS
& VOLLRATH 1991, 1992, ver também KRINK & VOLLRATH 1997,
1998) como modelo de uma aranha Araneus diadematus construindo
sua teia, funcionava a partir de um sistema interpretador e de regras.
“O interpretador testa repetidamente a condição das regras, seleciona
uma regra que satisfaça os critérios, e executa a ação correspondente.
A aranha representada por Theseus tem apenas duas propriedades:
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um tamanho (relativo à teia particular cuja construção está sendo simulada) e uma posição na teia. A teia é considerada como uma rede
bidimensional de ‘segmentos’ rígidos, unidimensionais, que coincidem em... ‘pontos de fixação’ ou ‘junções’. Theseus é representado
como ‘pulando’ de um ponto de fixação ao outro, e a sua construção
da teia se subdivide então numa série de ciclos de fixação.” (VOLLRATH 1992, p. 175). É evidente que um modelo destes, construído a
partir de registros empíricos, aperfeiçoa-se por meio do ir-e-vir entre
a aranha real e a sua representante virtual, “até que” (novamente!) as
diferenças sejam consideradas mínimas.

Figura 2. Teia da aranha A.
argentata construída em uma
caixa-viveiro mantida na
horizontal (na presença de fios de
uma construção anterior efetuada
na vertical). Nota-se a supressão da
assimetria que caracteriza as teias
verticais (Figura 1).

95

Comportamento Animal CS3.indd 95

19/1/2008 09:57:36

Uma das características que surpreende, nas aranhas, justamente por conta da reputação de que são pequenos robôs instintivos, é a
sua capacidade de aprender e de usar a memória. Não uma memória de amplo espectro, feita para armazenar informações de diversas
naturezas, uma all purpose memory, mas uma memória especializada,
típica-da-espécie, apta a funcionar com informações delimitadas, em
contextos delimitados. Você talvez tenha visto, em manuais de etologia, o exemplo da construção da teia tomado como caso claro de
instinto. O próprio Foelix (1996), baseando-se em pesquisas prévias,
afirma que “a aprendizagem decorrente de experiência passada não
parece desempenhar um papel na construção da teia” (p. 144). Existem, é verdade, indícios da prontidão imediata para construir, em orbitelas. Aranhas criadas em tubos, sem condições de elaborar qualquer
coisa que se pareça com uma teia, fazem teias funcionais na primeira
vez que se lhes dá a oportunidade. E “a primeiríssima teia construída
por uma jovem aranha-de-jardim já é uma teia orbicular perfeita, em
miniatura” (FOELIX 1996, p. 144). Eu mesmo coloquei aranhas A. argentata adultas em suportes de tamanhos diferentes, fazendo com que
tecessem, durante um bom tempo, teias de tamanhos diferentes. Mas
esse “treino” diferencial não teve influência sobre os parâmetros das
teias que, em seguida, as aranhas tinham a oportunidade de construir,
em suportes de dimensões iguais (ADES 1995).
Mas os sistemas biológicos são complexos e é importante não
dar por resolvida uma questão sem tê-la examinado sob diversas
abordagens. Observações feitas com Selene Cunha Nogueira (ADES,
CUNHA & TIEDEMANN 1993) mostram que, apesar da prontidão, a
construção da teia incorpora mecanismos de aproveitamento da experiência. Se você forçar uma aranha Argiope argentata a construir em um
plano horizontal, na ausência de fios de uma construção anterior (que,
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servindo de guias, compensam pela disposição artificial dos suportes e possibilitam a feitura de teias como a vista na Figura 2), o comportamento de construção se desorganiza totalmente, a aranha põe
os fios como que ao acaso. Ao longo de sua permanência no suporte
horizontal, contudo, e à medida que vai construindo e reconstruindo,
a aranha passa a elaborar estruturas parciais –raios que convergem,
algumas espiras e outras– e finalmente consegue produzir uma teia
inteira, estruturada, funcional. Esse efeito do treino se transfere para
uma próxima oportunidade: se colocada, passado um certo tempo, novamente na condição de suporte horizontal, a aranha demora menos
para alcançar o estágio da teia inteira e estruturada, um resultado que
sugere ter havido aprendizagem e retenção de uma estratégia motora
modificada, adaptada a um contexto especial.
E a memória? Ela é usada corriqueiramente por A. argentata durante a captura da presa, quando ela armazena uma abelha, ou um
gafanhoto, ou uma mosca na periferia da teia, para consumo posterior. Depois de um período de espera de duração variável, no centro
da teia, após o armazenamento, a aranha executa comportamentos de
busca mesmo sem contar com dicas que sinalizariam a presença e a
posição da presa (ADES 1991, RODRIQUEZ 2000). Lembrar-se é adaptativo, mesmo para um animal de rotinas comportamentais tão estáveis e repetitivas quanto a aranha, mesmo que o cérebro seja incomparavelmente mais simples do que o de uma ave ou de um mamífero.
Robert Jackson, da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, é um pesquisador que explorou o lado flexível do comportamento de aranhas, usando saltícidas como modelo. Seus resultados
são impressionantes e reforçam a concepção de que aranhas têm cognição, dentro da capacidade e dos limites de sua espécie. Portia fimbriata, uma saltícida versátil, finge-se de presa para predar: chegando
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à periferia de uma teia geométrica, produz com as pernas e com o
corpo vibrações que simulam as de um inseto. Se o seu jeito de imitar não eliciar a aproximação da aranha residente, P. fimbriata varia a
maneira de vibrar os fios, usando movimentos diferentes, até que provoque a aproximação da outra e a ataque mortalmente. O movimento que serve de chamariz, descoberto por ensaio-e-erro, é retido para
uso posterior, numa indicação inegável de memória. Portia fimbriata
chega a mimetizar sinais vibratórios de corte para fazer com que uma
saltícida que ela preda, Euryattus sp., saia de seu ninho feito de uma
folha enrolada. Dentro de seus episódios de caça, ela pode perder de
vista, durante um bom tempo, conseguindo reorientar-se e localizá-la
novamente. Wilcox e Jackson (2002) descrevem uma tentativa de invasão de teia alheia, inicialmente gorada: “a aranha residente avança
de modo muito agressivo e Portia se precipita para a borda da teia,
virando-se depois se vira para olhar a cena. Logo, Portia sai da teia e
efetua um longo detour, afastando-se e seguindo o contorno de uma
saliência da pedra, perdendo assim de vista a presa. Depois de mais
ou menos uma hora, Portia reaparece, mas desta vez posicionada em
cima da teia, numa pequena saliência. Fixando-se com um fio guia à
pedra, Portia desce lentamente no ar, sem tocar de maneira alguma na
teia. Chegando ao nível da aranha residente, Portia balança de repente,
abraça a aranha surpreendida e nela mergulha suas quelíceras injetoras de veneno” (WILCOX & JACKSON 2002).
Outra saltícida, Portia labiata, varia sua tática de captura a partir
de uma avaliação da atividade desempenhada pela presa, uma aranha
cuspideira (Scytodidae). Quando a cuspideira está carregando seus
ovos, isto é, quando está envolvida em uma tarefa de cuidados e menos apta a revidar, P. labiata às vezes opta por atacar em linha reta,
mesmo de frente. Se a cuspideira não está carregando ovos, P. labiata
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usa um détour, ou seja, dá a volta e ataca a outra pelo lado de trás, de
forma mais segura e, diríamos antropomorficamente, mais inteligente
(JACKSON, POLLARD, LI & FIJN 2002). (Outros estudos sobre aspectos cognitivos do comportamento de aranhas: MORSE 2000; PUNZO
& LUDWIG 2002, PUNZO & PRESHKAR 2002).
As aranhas aceitam prontamente mais e mais presas, parecem
não sofrer saciação. Sua prontidão para caçar rapidamente, indo às
vezes além da capacidade ingestiva imediata, é que dá essa impressão.
Tendo que se defrontar com longos períodos de carência alimentar, as
aranhas estão adaptadas a tirar o máximo proveito, quando as presas
aparecem, maximizando a captura. Mas elas sofrem, como a maioria
dos animais, os efeitos motivacionais da privação e da saciação. Punzo
(1989) mostrou que caranguejeiras Dugesiella echina tornavam-se mais
rápidas e mais eficientes, na captura, quanto maior fosse a sua privação de
alimento. A distância à qual reagiam aos grilos com resposta predatória
aumentava de 2 a 7 centímetros (indicando maior sensibilidade); crescia
a sua tendência em aceitar presas sucessivas, e elas tinham um tempo
significativamente menor de ingestão quando famintas. Em aranhas
orbitelas, a freqüência de caças e ingestões afeta a própria construção
da teia. Você provavelmente acredita que, quanto mais alimentada for
uma aranha, maior a teia que constrói. Não é bem isso. Em um estudo
experimental de campo, Sherman (1994) proporcionou a um grupo de
aranhas Larinioides cornutus uma suplementação alimentar equivalente
a mais ou menos 300 mg de libélulas e de outros insetos. As teias
produzidas depois da ingestão tinham uma área menor de captura e
utilizavam um comprimento menor de fio, quando comparadas às de
aranhas tomadas como controle. A fome faz com que aranhas investem
no forrageamento, ampliando sua teia para ter uma chance maior de
recuperar o recurso. É evidente que, se a carência alimentar for muita,
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as teias começarão a diminuir em tamanho, por absoluta falta da
proteína que constitui sua matéria-prima. Mas é provável que a aranha
não espere tanto assim e que, quando prolongada a carência, se mude
em busca de sítios com maior abundância de insetos. Assim, aranhas
Argiope keyserlingi que não receberam um suplemento alimentar se
afastam mais do local original de construção da teia do que as outras
(CHMIEL, HERBERSTEIN & ELGAR 2000).
O comportamento social, quando se manifesta, merece atenção
especial, por serem as aranhas geralmente animais solitários. Nem
mesmo no acasalamento estão os machos a salvo: têm muitas vezes
de se aproximar com cautela da fêmea para não serem canibalizados.
Nem sempre escapam, até durante a cópula podem ser mordidos e
ingeridos. A ocorrência de um comportamento tão extremo levanta
a questão de sua função biológica. O macho da aranha australiana
Latrodectus hasselti (Theridiidae) coloca o seu abdômen em contato
direto com a região bucal da fêmea, durante a cópula, aumentando o
risco de canibalismo. Este aparente sacrifício poderia ser adaptativo,
do ponto de vista do macho, na medida em que elevasse o número
eventual de seus filhotes (fêmeas bem nutridas produzem mais ovos).
Andrade (1998) verificou, em um estudo de campo, que fêmeas de L.
hasselti reconhecem o macho enquanto macho, não sendo, portanto,
válida a hipótese de que os ataques decorrem de uma confusão com a
presa. Também não seria o canibalismo um caso (drástico!) de seleção
sexual, uma vez que não houve diferenças entre machos canibalizados
e os outros quanto aos caracteres fenotípicos. O fator relevante era
a carência alimentar: fêmeas famintas eram significativamente mais
propensas a atacar e ingerir o macho.
A hipótese do investimento paterno não recebeu ainda uma
confirmação inequívoca. Não é muito difícil de ser testada: basta com-
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parar a aptidão (em termos do tamanho da prole) de fêmeas que canibalizaram com a de fêmeas que pouparam o macho. Foi o esquema
usado por Frommhage, Uhr e Schneider (2003) com Argiope bruennichi,
entre as quais a fêmea é extremamente agressiva em relação aos machos (aproximadamente 80% dos machos são atacados, independentemente de ser a fêmea virgem ou não). Frommhage et al. (2003) não
encontraram diferenças significativas –seja no número de desovas,
seja no tamanho das desovas, seja na viabilidade dos filhotes– entre
fêmeas que tinham recebido um ou dois machos para ingerir, durante
a cópula (ou nenhum), o que desmente a hipótese do investimento
paterno. Como, contudo, as cópulas com canibalismo tendiam a prolongar-se mais do que as outras, supõem os autores que esteja ali um
fator que justificaria, evolutivamente, o sacrifício dos machos.
Os filhotes da tarântula Scaptocosa raptoria, quando liberados da
ooteca, sobem no abdômen da mãe e utilizam o corpo desta como base
segura, sobrevivendo sem caçar, às custas de suas reservas nutritivas.
Quando eu trabalhava com essa espécie de aranha, estranhava ver os
filhotes locomovendo-se sobre a região bucal da mãe, sem que esta tentasse abocanhá-los. Talvez a fêmea deixasse de atacar pelo fato de estar
em condição materna: outras tarântulas, como Schizocosa ocreata (WAGNER 1995), reduzem a sua predação de filhotes quando estão carregando uma ooteca. Será que, além do estado motivacional, estaria em jogo o
reconhecimento do parentesco? Em que medida vigoraria a inibição de
canibalismo no caso de filhotes alheios? Essas perguntas, relacionadas
com a questão da seleção de parentesco, têm grande relevância para a
ecologia comportamental das aranhas. Anthony (2003) pareou filhotes
de Lycosa milvina (recolhidos no primeiro dia depois da dispersão) com
um dos seguintes adultos: um macho, uma fêmea virgem, uma fêmea
carregando uma ooteca, sua própria mãe, uma mãe alheia. Confirman-
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do resultados anteriores, as fêmeas que carregavam uma ooteca predavam menos os filhotes do que fêmeas virgens. Mais espetacular foi a
verificação de que mães predavam menos os próprios filhotes do que
filhotes alheios de mesma idade, um resultado que sugere que existe,
nessas aranhas, uma capacidade para reconhecer a própria prole (seja
por cópia fenotípica ou por experiência de contato).
Whitehouse e Lubin (2005) propõem que, para melhor entender
a sociabilidade em aranhas, se tome como ponto de partida a “função”
do social. Distinguem três motivos adaptativos básicos pelos quais
aranhas formam grupos sociabilidade –capazes, é claro, de coexistir
e mesclar-se: a função reprodutiva, a defensiva e a de forrageamento.
Protestam essas autoras contra a idéia de que as aranhas, em matéria
de sociabilidade, seriam “primas pobres” dos insetos com suas magníficas sociedades. Segundo elas, o princípio organizador é que diferenciaria esses grupos de animais: se, nos himenópteros, a sociedade
serve basicamente à função reprodutiva, ela tende a servir ao forrageamento, entre as aranhas. Uma pesquisa antiga que chamou muito
minha atenção e que sugere claramente essa vantagem da associação,
no momento do forrageamento, é a de Fowler e Gobbi (1986) a respeito de Parawixia bistriata, a aranha à qual já me referi, que se associa em
teias orbiculares, presas umas às outras em extensos lençóis. Como
as teias de P. bistriata, em sua fase colonial, se articulam entre si, sinais gerados por um inseto captado em uma delas podem se propagar
às teias vizinhas, atraindo as aranhas. Fowler e Gobbi (1986) notaram
que, no caso de presas relativamente pequenas, as aranhas tendiam a
rechaçar intrusas e a proceder sozinhas à captura e à ingestão. Quando
a presa tinha um tamanho razoável e quando, provavelmente, seria
mais arriscada uma captura efetuada solitariamente, as aranhas as atacavam e dela se alimentavam juntas.
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Referi-me, anteriormente, à origem muito remota da seda. Os
comportamentos não deixam, habitualmente, fósseis (em formigas,
contudo, espécimes conservados em âmbar podem revelar, milhões
de anos depois, o que estavam fazendo alguns indivíduos, no momento exato em que a seiva os aprisionou). Ilustra muito bem esse caso
o jogo paleoetológico proposto por Wagensberg, Brandão e Urbani
(1996, 1997). Contudo, é possível abordar a questão fascinante da origem filogenética dos grupos de aranhas por meio da análise comparativa do comportamento em espécies vivas. Esta abordagem parte do
pressuposto de que categorias comportamentais típicas (a maneira de
morder a presa, de lançar seda sobre ela, o movimento pelo qual uma
aranha orbitela gruda o fio viscoso sobre cada raio e outros) são tão informativas (às vezes mais) a respeito da genética dos indivíduos e de
seu parentesco evolutivo quanto caracteres morfológicos ou dados de
DNA (WENZELL & NOLL no prelo, SLIKAS 1998). O insight a respeito da possibilidade de inferir trajetos filogenéticos, comparativamente, a partir dos “padrões fixos de resposta”, remonta ao pensamento
pioneiro de Lorenz e Tinbergen e tenho certeza que estava implícito
no de Darwin. Não só comportamentos elementares é que servem
para estimar a distância entre espécies: desempenhos mais complexos
e plásticos em termos fenotípicos também são preciosos. Por meio deles, torna-se possível vislumbrar a evolução da própria plasticidade
comportamental.
Um mistério evolutivo é a origem da teia orbicular, que é construída por aranhas com (Uloboridae, Deinopidae) ou sem (Araneidae,
Tetragnathidae) cribelo. A semelhança na estrutura e nas seqüências
de atos por meio dos quais ela é obtida, em um em outro grupo de
aranhas, foi interpretada como produto de convergência evolutiva.
As aranhas teriam “descoberto” independentemente o valor de teias
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geométricas como engenhos para a captura de insetos (KULLMAN
1972). Essa interpretação em termos de homoplasia sempre me deixou
intrigado (e descontente): parecia-me bastante improvável que um padrão tão complexo quanto a feitura de uma teia pudesse replicar-se
por meio de ensaios-e-erros independentes. Convencem mais as demonstrações de que a teia orbicular é homóloga nos vários grupos de
aranhas em que aparece (GRISWOLD, CODDINGTON, HORMIGA &
SCHARFF 1998, CODDINGTON 1986).
Há, além disso, indicações de que das teias orbiculares se originaram teias em lençol e destas as teias mais irregulares das Theridiidae
(GRISWOLD et al. 1998). É interessante, então, especular a respeito das
mudanças evolutivas no comportamento de captura que se deram,
paralelamente às mudanças de construção da teia. É essa a pergunta
que Hilton Japyassú e Eduardo Jotta (2005) colocam, em um estudo
que descreve o comportamento do teridídeo Achaearanea cinnabarina.
Vamos seguir o procedimento experimental usado. As aranhas eram
alojadas em caixas de acrílico e a sua caça de uma larva de tenébrio e
de uma saúva filmadas com câmera digital contra um fundo escuro.
As condições eram mantidas homogêneas: as aranhas eram filmadas
na mesma hora do dia, com o mesmo grau de privação de alimento,
com o mesmo tempo prévio de construção de teia e diante de uma presa aproximadamente do tamanho delas. As gravações digitais eram
transcritas por meio do uso do programa Observer (Noldus), que permite obter freqüências, durações e ordens seqüenciais das categorias
comportamentais. Seqüências de duas categorias eram analisadas em
tabelas de dupla entrada, seqüências de um número maior de categorias, por meio de um programa especial, EthoSeq, capaz de indicar
as rotinas comportamentais existentes e agrupá-las em forma de uma
“árvore” probabilística. O grau de estereotipia (ou seja, a semelhança
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de seqüências de caça dadas diante do mesmo estímulo) foi calculado.
Esses detalhes são importantes para que você conheça algumas das
técnicas usadas para se ter uma descrição e análise precisa do comportamento de aranhas. Um dos aspectos interessantes dos resultados
foi a variabilidade das seqüências de comportamento. “Para ambas as
presas”, escrevem Japyassú e Jotta, “há uma enorme quantidade de
rotinas pouco estereotipadas, ou seja, rotinas realizadas por poucas
aranhas (menos de 25% da amostra). Se nos concentrarmos agora nas
rotinas...realizadas por mais de 50% da amostra, veremos que este número é muito pequeno: são poucas as rotinas que foram realizadas por
várias das aranhas amostradas” (p. 10). As rotinas estereotipadas foram, contudo, encontradas mais freqüentemente na caça de tenébrios
do que na de formigas. Parece claro, no caso de A. cinnabarina como
de muitas outras aranhas, que não pode ser aplicado às seqüências
de captura o conceito lorenziano de “padrão fixo de ação” (uma concatenação rígida de elementos comportamentais): as seqüências são
geradas de forma combinatória, pelo agrupamento e seqüenciação de
elementos de ação, eles próprios muitas vezes fixos ou praticamente
fixos, dentro de um princípio de leitura constante do ambiente e de
rastreamento (o que eu chamei “responder até que”).
Tal variabilidade das rotinas comportamentais as torna, como reconhecem Japyassú e Jotta, caracteres “com nível reduzido de informação taxonômica”. Mas a verificação de que A. cinnabarina, como outros
teridídeos, sempre inicia a imobilização da presa lançando seda sobre
ela, nunca mordendo-a de imediato, pode ter relevância para a compreensão da evolução de seu comportamento. Esse resultado sugere “que a
transformação da teia orbicular em teia de lençol com sapatas adesivas,
típica dos teridídeos, levou a uma simplificação do repertório de caça
nestas aranhas, que perderam a capacidade, por exemplo, de capturar
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uma presa através da seqüência morde-enrola. Achaearanea cinnabarina se utiliza sempre da estratégia enrola-morde, uma estratégia que
em orbitelas é utilizada frente a presas que oferecem risco à aranha.
A adoção indiscriminada de uma estratégia para presas perigosas foi
provavelmente selecionada pelo aumento na proporção deste tipo de
presas (formigas), que por sua vez decorre de alterações evolutivas na
estrutura da armadilha e na seleção de micro-hábitat” (p. 11).
Neste texto, minha idéia foi dar uma idéia a respeito da
pesquisa comportamental com aranhas. Deixei de apresentar casos
tão relevantes quanto os aqui relatados, por que o material era muito
e porque era preciso escolher. Você mesmo poderá ir em busca de
temas. Você os encontrará nos artigos de revistas especializadas como
Journal of Arachnology, Journal of the British Arachnological Society, ou das
revistas Behaviour, Animal Behaviour, Ethology, Behavioral Ecology
que são mais gerais e que focalizam mais os processos subjacentes do
que os táxons, ou mesmo de uma revista como Animal Cognition que
se ocupa com processos mais complexos de ação e representação. As
aranhas não são somente instinto! Bases de dados (Biological Abstracts,
Animal Behavior Abstracts, Scholar Google) dispõem um grande número
de resumos e a home page http://www.arachnology.be/Arachnology.
html apresenta fontes interessantes. Cuidado para não se perder na
montanha de informações.
Sua curiosidade poderá prender-se ao modo como se comporta uma espécie pouco conhecida: você poderá montar um etograma
geral ou se dedicar à história natural da espécie. Você também poderá examinar um sistema comportamental específico ―caça, construção da teia ou do refúgio, seleção sexual e reprodução, defesa contra predadores, interação social, comportamento agonístico e outros,
ou partir de perguntas ecológicas em que variáveis comportamentais
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ganham sentido em função dos determinantes ambientais. Processos
como memória, habituação, aprendizagem, ritmicidade e motivação,
você também poderá investigar lançando-se mão de uma metodologia adaptada à espécie que escolher. A comparação entre espécies lhe
proporcionará informações relevantes sobre taxonomia e filogênese.
Qual a função do ornamento (stabilimentum) cujas aranhas
orbitelas botam no centro de sua teia, defensiva ou de atração dos insetos
(BLACKLEDGE 1998, TSO 1998)? Por que a teia de Nephila clavipes
é branca, em certos sítios, e amarela em outros (CRAIG, WEBER E
BERNARD 1996)? Em que medida a abundância de presas influencia a
escolha do micro-hábitat pelas aranhas? Será que as presas que o macho
de Pisaura mirabilis oferece à fêmea aumentam o número de filhotes que
ele terá ou simplesmente apaziguam a fêmea? Será que a presença de
aranhas (Thomisiidae) beneficia as plantas sobre as quais permanecem
(ROMERO E VASCONCELLOS-NETO 2004)? Como é que se dá a
corte entre aranhas (Costa 1998, FISCHER & VASCONCELLOS-NETO,
2000)? Que características são usadas pelas fêmeas na seleção do parceiro
reprodutivo (HUBER 2005)? Será que os comportamentos de predação e
defensivo de Nephilengys cruentata mudam, quando sua teia orbicular se
transforma, ao longo da ontogênese, em teia semi-orbicular (JAPYASSÚ
& ADES, 1995)? Quais são os estímulos que provocam, na armadeira, seu
característico comportamento defensivo, em que as pernas dianteiras são
levantadas e agitadas de um lado a outro? Qual a função desta exibição?
Você vai querer a indicação de um livro básico. Tenho dois para
indicar. Em primeiro lugar, o livro clássico de Rainer Foelix, Biology
of Spiders (1996), uma boa introdução ao jeito das aranhas. Em segundo lugar, o livro Ecologia e comportamento de aranhas, organizado
por Marcelo O. Gonzaga, Adalberto J. Santos e Hilton F. Japyassú (no
prelo), um livro excelente que expressa o amadurecimento da aracno-
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logia em nosso meio.
A pesquisa com mamíferos, especialmente com os primatas, gera
interesse imediato no público leigo e na comunidade científica, por prometer informações relevantes para a compreensão do comportamento
humano: entende-se que as pessoas queiram conhecer-se por analogia
com espécies não-humanas. E as aranhas? Elas se situam a uma distância filogenética razoável de nós e não há como generalizar diretamente aspectos de seu comportamento para o nosso. Não construímos
teias, e elas não têm cultura e não falam. Mas são essas generalizações
o critério essencial da relevância científica? Há mais do que a busca de
compreensão do ser humano, na curiosidade etológica. O que eu quis
mostrar aqui é que as aranhas constituem um modelo privilegiado, pela
sua abundância e pela variedade de seus tipos e de seus hábitos, para
estudar a contribuição do comportamento aos processos ecológicos.
Além disso, apresentam, em forma que lhes é típica, todos os processos
comportamentais básicos, do reflexo, da resposta balística à memória
e à motivação. Os aspectos exóticos e curiosos do comportamento das
aranhas inserem-se no esquema comparativo amplo que é o cerne da
Etologia: vale duplamente a pena estudar as aranhas.
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1.7 COMPORTAMENTO DE INSETOS HERBÍVOROS
Wilson Réu
Vanessa Stefani Sul Moreira
Jonas Byk

Entender as relações existentes na natureza é de extrema importância para o estudo do comportamento animal. Assim, a relação entre
as plantas e os insetos que se alimentam dessas é um assunto dentro
da biologia que nos possibilita entender processos causais, funcionais
e evolutivos do comportamento. Os herbívoros são organismos que
consomem plantas vivas ou partes delas, por exemplo, pastadores,
devoradores de brotos, fitófagos, granívoros, frutívoros, parasitos.
Muitas vezes, os herbívoros podem servir como vetores para algumas
doenças nas plantas. A importância do estudo dos herbívoros em comunidades naturais é extrema, principalmente para o entendimento
do equilíbrio desse ecossistema, pois aproximadamente 10% da produtividade anual das plantas em comunidades naturais são consumidas por esses animais.

Figura 1. Coleópteros
mastigadores predando
estruturas florais de uma
Bignoniaceae na vegetação de
cerrado. A ação desses herbívoros
pode diminuir o sucesso
reprodutivo da planta.

Foto: Wilson Réu

115

Comportamento Animal CS3.indd 115

19/1/2008 09:57:39

De todas as espécies animais atuais, os insetos somam 72%, sendo que 26% deles correspondem a insetos parasitos e predadores de
plantas. Das 29 ordens de insetos, somente nove se alimentam de vegetais superiores: Collembola, Orthoptera, Thysanoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Phasmatodea e Lepidoptera,
por ordem cronológica de registros fósseis. Como vocês podem ver,
somos privilegiados, se fizerem uma visita ao cerrado, por exemplo,
com olhos atentos, entenderão o que estamos dizendo.
E a pergunta é: “Como começar um estudo sobre o comportamento de insetos herbívoros?”
Primeiro: é preciso conhecer as ordens e famílias –espécies,
quando possível– dos insetos, suas características anatômicas –principalmente tipos de aparelho bucal– e seus hábitos alimentares. Para a
identificação, o Museu de Zoologia da USP (MZUSP), em São Paulo e
a coleção da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, são
referências internacionais.
Segundo: saber o que os insetos estão fazendo sobre a planta, em
que parte foram vistos e qual é a espécie vegetal em questão.
Para saber a espécie vegetal, devemos coletar a planta –um ramo
sadio é suficiente– contendo folhas, flores e até frutos. Para preparar a
espécie vegetal para posterior identificação, é preciso montar uma exsicata e enviá-la para um pesquisador botânico ou utilizar amostras em
herbário, por comparação com outras exsicatas, você mesmo pode identificar a espécie em questão. Sabendo qual é a planta e a(s) ordem(ns)
do(s) possível(is) herbívoro(s), faz-se um levantamento bibliográfico pela
Internet, nas bibliotecas e mesmo com os professores do seu curso que
trabalhem com esse assunto ou que conheçam uma bibliografia básica
para o ingresso de jovens pesquisadores no ramo. Uma dica é prestar
atenção às referências bibliográficas contidas nesses primeiros trabalhos
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que vocês conseguirem, pois elas representam um levantamento prévio
dos trabalhos clássicos e de maior relevância nessa área.
Depois de ter pesquisado sobre os objetos do estudo, chegou a
hora de irmos ao campo e fazermos observações da ação dos insetos
sobre a planta eleita. A partir disso, você formulará perguntas sobre
o que viu na natureza; tais perguntas geram mais levantamentos e,
por conseguinte, mais leitura, até a organização de hipóteses. Pronto! Temos, com clareza, os objetivos de nosso trabalho. Então, mãos à
obra e não se esqueçam de ler, pois a leitura é o principal instrumento
motivador da pesquisa.
Vamos, agora, apresentar para vocês um pouco de teorias básicas e polêmicas sobre a interação planta-herbívoro. Admitimos, usualmente, que os primeiros insetos, cujos registros fósseis mais antigos
começam na metade do Carbonífero, não eram comedores de plantas,
mas sim saprófagos (que se alimentam de matéria orgânica morta). A
capacidade de digerir tecidos vegetais vivos evoluiu mais tarde. Com
o surgimento de plantas terrestres no Ordoviciano Superior, novos
nichos possibilitaram a adaptação de insetos predadores de vegetais
a esse novo ambiente. A primeira ordem de insetos, da qual se tem
registro fóssil, foi Collembola, composta por espécies que até hoje se
alimentam de tecidos vegetais, isso há 378 milhões de anos. Alimentar-se de tecidos vegetais pode ter causado aos grupos predados uma
necessidade de defesa. Por meio de pressões e danos dos seus tecidos,
os vegetais desenvolveram defesas por meio de mecanismos químicos
e/ou físicos para tentar repelir seus predadores. As plantas fornecem
para os insetos herbívoros abrigo, proteção, alimento e local para reprodução, sendo assim de fundamental importância para a sobrevivência desses animais.
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Figura 2. Coleóptero Latridiidae,
que nos meses chuvosos é visto
facilmente alimentando-se de
folhas de Byrsonima intermedia
(Malpighiaceae), na vegetação de
cerrado.

Foto: Wilson Réu.

Herbívoros provocam impactos em comunidades vegetais causando mortalidade ou perda de tecidos, afetando a taxa de crescimento de
algumas populações vegetais. Podem causar heterogeneidade espacial
ou temporal no ambiente, criando hábitats ou micro-hábitats variados.
Precisam enfrentar vários obstáculos, entre eles, a localização da planta
hospedeira dentre uma ampla diversidade de espécies, a exposição a
temperatura, umidade ou dessecação, a penetração da superfície, que
pode ser altamente cerosa, pilosa ou possuir espinhos e a digestão do
material vegetal que pode ser sub-ótimo ou inadequado em termos de
nutrição. Podemos, então, observar diferentes mecanismos de defesa
das plantas contra a ação dos herbívoros: defesas químicas –pela ação
de compostos secundários– e defesas físicas: presença de espinhos, tricomas, dureza foliar, depósitos cuticulares nas folhas etc.
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É importante ressaltar que os herbívoros são altamente especializados e podem adaptar-se bioquímica e fisiologicamente, chegando
a desenvolver novos hábitos alimentares e novas preferências, indo à
procura de novos alimentos. Também possuem a capacidade de desenvolver mecanismos de desintoxicação, neutralizando as toxinas
mediante modificações químicas in vivo ou, ainda, armazenando-as
em tecidos especiais dentro do organismo, utilizando-as na sua própria defesa contra seus predadores.
O encontro e o reconhecimento do hospedeiro são processos
comportamentais distintos. A detecção do estímulo “correto” durante
o processo de reconhecimento que se segue a abordagem do vegetal,
geralmente, reduz o deslocamento e movimentação dos herbívoros.
Dos dois processos, o reconhecimento da planta hospedeira é o mais
fácil de ser simulado no laboratório e fornece a maioria das evidências
experimentais dos efeitos positivos das substâncias secundárias.
Tais percepções descritas acima ressaltam a importância da literatura básica e, no caso, o estudo comportamental nos fornece ferramentas para análises dos herbívoros e de suas plantas.
Diversas perguntas precisam ser respondidas e muitas metodologias podem ser usadas neste campo, pois a ação de milhares de herbívoros em suas plantas hospedeiras não foi sequer descrita e muitas
vezes, nem observada.
Em trabalhos realizados no cerrado, muitos insetos herbívoros
apresentaram papel importante na redução de área fotossintetizante,
danos em órgãos reprodutivos e conseqüente diminuição na produção de frutos e sementes. Esses fatores são alguns dos principais danos que um herbívoro pode acarretar às plantas. Muitas metodologias
podem ser usadas para quantificar e qualificar a ação desses animais,
sempre antecedendo perguntas já formuladas: será que o comportamen-
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to dos animais envolvidos nestas relações de protocooperação entre um herbívoro e um predador poderiam gerar benefício para a planta hospedeira? Um
predador pode beneficiar seu hospedeiro?
Para sabermos se existe vantagem dessa interação na planta, foram selecionadas plantas de Solanum lycocarpum (Solanaceae) onde
ocorre a presença do herbívoro Enchenopa brasiliensis (Hemiptera:
Membracidae), o qual é atendido por formigas. As plantas possuíam
(1-2 metros de altura) apresentando aparentemente o mesmo estado
fenológico, idade, número de folhas, todas infestadas pelo hemíptero E. brasiliensis (ninfas de 1o e 2o instar). Essas plantas sofreram duas
diferentes manipulações. No primeiro grupo, denominado tratamento, o caule de cada planta foi revestido com fita adesiva e aplicada
sobre essa fita uma resina atóxica e inócua às plantas, “Tanglefoot”
(The Tanglefoot® Company, Grand Rapids, Michigan) para impedir o
acesso das formigas aos hemípteros. Foram retiradas manualmente todas as formigas que estavam presentes. Semanalmente, durante todo
o experimento, as plantas tratamento foram inspecionadas quanto à
integridade da barreira da resina, sendo removidos todos os galhos
secos, folhas, ramos de gramíneas que pudessem servir como acesso
para formigas. O segundo grupo, denominado controle, foi mantido
em seu estado natural, sem nenhuma manipulação, com presença de
formigas. Foram coletadas de cada planta nove folhas (três da região
apical, três medianas e três basais) e com o auxílio de uma grade milimetrada, foram quantificadas as porcentagens da área foliar que sofreu danos por herbívoros (herbivoria). Esse procedimento foi realizado em duas etapas, no primeiro e último mês de coletas (quatro meses
de intervalo).
Os resultados mostraram que houve uma diferença significativa
no aumento da herbivoria em plantas que não possuíam a presença de

120

Comportamento Animal CS3.indd 120

19/1/2008 09:57:42

formigas quando comparado com plantas com formigas. É importante
salientar que as formigas protegem os hemípteros contra qualquer inimigo natural, por exemplo, hemípteros predadores e aranhas, em contrapartida qualquer que seja o invasor que estiver na planta hospedeira,
ele será tratado como uma ameaça aos agrupamentos de hemípteros,
sendo retirado ou afastado da planta hospedeira. Assim, a associação
formiga-hemíptero pode indiretamente beneficiar a planta hospedeira.

Figura 3. A presença da formiga
associada aos hemípteros podem
beneficiar a planta hospedeira,
pois ela retira insetos tanto
herbívoros como predadores.
Essa foto ilustra uma formiga
Pachycondyla sp. retirando da
planta Solanum lycocarpum
um coleóptero Staphylinidae,
Uberlândia, Minas Gerais.

Foto: Kleber Del-Claro.

Para o estudo do comportamento de herbívoros, sugerimos sempre iniciar escolhendo uma espécie vegetal, um endereço fixo, onde se
pode achar o animal mais facilmente. A partir daí, as várias perguntas
podem ser formuladas. Tais hipóteses foram testadas de acordo com
seus objetivos e cada uma com sua metodologia. Por exemplo, para saber o que os insetos estão fazendo sobre a planta, é necessário observálo e, posteriormente, identificá-lo.
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Após a observação, identificamos se ele é um herbívoro; qual tipo
de herbívoro: sugador, mastigador, minador etc.; se for a fase adulta
ou larval que é herbívora; quanto tempo dura a fase larval; qual o
comportamento da larva e de qual região vegetal ela se alimenta; em
que época do ano ele aparece na planta; entre outras. Essas questões
básicas podem ser respondidas diretamente com a observação dessas
plantas e seus herbívoros, acompanhadas da literatura. Em contrapartida, a literatura pode nos fornecer dados sobre tais perguntas, pois algum pesquisador, provavelmente, já tentou respondê-las, com a mesma espécie vegetal e até com o mesmo herbívoro. Daí a importância
do levantamento bibliográfico. Vejamos um outro exemplo de estudo
envolvendo os herbívoros. Será que outros fatores, como o fogo, também
interferem no comportamento dos insetos herbívoros?
Um estudo realizado entre 2004 e 2005 em uma área de Cerrado,
verificou a possível interferência do fogo no comportamento alimentar dos herbívoros. As pressões sofridas por eles e pelas plantas –no
caso Ouratea spectabilis, Ochnaceae– são diferentes, pois dependem
da presença de formigas e variam de acordo com sua agressividade e
comportamento de nidificação. Já que elas, as formigas, são atraídas
para a planta pela presença de herbívoros –presas, fonte de proteína–
por exsudato de hemípteros e, principalmente, néctar extrafloral.
Foto: Jonas Byk

Figura 4. Formiga Camponotus
sp. atraída pelo o hemíptero
membracídeo em Ouratea spectabilis
(Ochnaceae) na vegetação de
cerrado. O inseto fitófago fornece
exsudato –alimento para as
formigas. Repare que ela antena a
região posterior do corpo do inseto
adulto, para a liberação do mesmo.
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Algumas formigas vivem no interior da planta –principalmente
em galhos secos e troncos ocos– e outras no solo. Mediante o fogo, as formigas arborícolas podem ser afetadas e a proteção contra os herbívoros
pode ficar comprometida, pois essas plantas brotam logo após a passagem do fogo e essas folhas jovens são alvo freqüente de herbívoros.
Quanto à reprodução, verificou-se que, em O. spectabilis, a pressão
dos herbívoros também é maior em inflorescências que não têm a visitação de formigas, formando menos frutos e sementes quando comparadas a ramos com a visitação de formigas. Ou seja, o comportamento dos
herbívoros é influenciado pela presença ou a ausência de formigas.
Vários métodos podem ser usados para o estudo do comportamento de insetos herbívoros. A rigor, nem sempre existem modelos
metodológicos pré-concebidos, o importante é saber usar, dentro dos
parâmetros científicos, sua criatividade. Se você quiser saber quanto é
o dano causado por um coleóptero, por exemplo, à determinada planta, então irá quantificar o número de órgãos reprodutivos danificados
na planta ou dentro de cada flor ou inflorescência, ou mesmo qual o
número de insetos predando a mesma planta. Como quantificar?
Contando mesmo! Se o inseto estiver na fase larval, não se locomovendo muito, pode-se isolar o ramo floral, com saquinhos de organza costurados e amarrados na extremidade: assim qualquer dano
do seu interior terá sido feito pelo herbívoro. É possível também saber
quanto ele come em x dias. Isso é um dado importante, pois podemos
concluir o dano vegetal causado por esse inseto. Muitas vezes, na fase
adulta, fica difícil isolá-lo num cativeiro de filó, pois geralmente os
insetos adultos apresentam dispersão constante e se ficarem presos
podem mudar o seu comportamento alimentar.
O interessante, nesses casos, é que a partir de um herbívoro, outros acabam sendo descobertos. Em um estudo realizado em 1995, o
objetivo era acompanhar o comportamento de insetos herbívoros de
folhas e flores, porém, como a planta possuía nectários extraflorais, tal
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característica chamou-nos a atenção e resolvemos estudá-los para qualificar e quantificar seus principais visitantes. Além de formigas e vespas,
observamos larvas de dípteros desenvolvendo-se sobre os nectários.
Na verdade, todos os trabalhos começam com observações no
campo. Em uma dessas visitas, observamos pequenas esferas de cor
marrom em regiões abaxiais das folhas localizadas fora e dentro das
inflorescências ou, então, na base do pedúnculo floral. Detectamos, na
literatura, que tais corpúsculos poderiam ser ovos de coleópteros de
grupos diferentes. Então, com sacos feitos de filó, os ramos infestados
foram isolados e o desenvolvimento desses foi acompanhado. Estávamos certos! Mas a qual grupo dos coleópteros tais larvas pertenciam?
A única coisa a fazer foi observar o comportamento das larvas.
Vimos que eclodiram pequenas larvas que confeccionavam um tipo
de casulo, composto pelo regurgito e fezes, em forma de chapéu –a
carapaça. De novo, diante da literatura, o único grupo que constrói
carapaças e se alimenta de botões florais são os Camptosomata, constituído por quatro tribos, sendo uma delas endêmica nas savanas do
mundo, a tribo Chlamisini. Acompanhamos o desenvolvimento dessas larvas até a diapausa e o surgimento dos adultos, os quais foram
enviados a uma taxonomista desse grupo e identificados. Estão vendo,
no final tudo se encaixa, temos é que ter métodos claros, leitura em dia
e criatividade para resolvermos problemas. Assim, perguntas sempre
irão surgir. Mas, para que construir uma carapaça?
Essa estrutura poderia ter diferentes funções! Seria uma defesa
contra predadores? Contra a dessecação?
As hipóteses foram testadas a partir da análise das carapaças encontradas sem larvas e do comportamento de possíveis predadores na
presença das larvas, com o método “animal focal”. Para sabermos se
as larvas sobreviviam sem a carapaça, ou seja, se ela era uma proteção
à dessecação, retiramos as carapaças de algumas e observamos que
elas perdem a mobilidade, então não conseguem se deslocar, pela pró-
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pria estrutura corporal, e, portanto, morrem com facilidade por perda
de água corpórea e abstinência alimentar. Concluímos que tal carapaça, construída pela própria larva é vital ao seu desenvolvimento, pois
serve de ponto de apoio para o deslocamento, de proteção a alguns
predadores e parasitos e, ainda, contra a perda de água.
Por meio das observações, foi detectado que a carapaça apresentava um crescimento contínuo e que os botões florais, portanto,
o tamanho da abertura da carapaça era proporcional ao tamanho do
botão floral. Na literatura consultada, foi visto que tal processo recebe
o nome de sincronismo, processo coevolutivo em que o predador, no
caso primário, reproduz-se no período de maior disponibilidade de
recurso alimentar no ambiente.
Quanto mais pesquisarmos relações entre plantas e herbívoros,
mais aprendemos sobre histórias de vida, sobre a biologia básica e
o comportamento dos organismos envolvidos. Essas ferramentas são
importantes para mais bem entenderemos a evolução dos comportamentos dos herbívoros e conseqüentemente sua importância para as
comunidades. Demonstradas as relações tróficas, seu impacto sobre
populações e comunidades locais e regionais, teremos provas cada
vez mais convincentes que justifiquem a conservação de insetos herbívoros, importantes estruturas das comunidades naturais.
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1.8 DA COLETA DE CONCHAS AO ESTUDO DO
COMPORTAMENTO DE MOLUSCOS
Elisabeth Cristina de Almeida Bessa
Flávia Oliveira Junqueira
Sthefane D’ávila

Moluscos: Caracterização e Importância
Os moluscos formam um dos grupos zoológicos mais dificilmente de serem definidos, graças à grande variação na forma, dimensões e
adaptações funcionais e ambientais apresentadas pelos seus representantes. Mostram uma grande diversidade ecológica, existindo poucos
lugares onde eles não podem ser encontrados (LEME 1995). Quanto ao
número de espécies conhecidas, podemos mencionar cientificamente
150.000 spp., as quais habitam a terra, a água doce e o mar.
Numa definição simples e etimológica, a palavra molusco tem
duas origens: do latim, molluscus: mole; do grego malachia: mala: mole
e chia: animal. Ainda temos konkhylion: concha.
Zoologicamente, os moluscos são animais celomados, bilatérios,
muitas vezes secundariamente alterados para uma condição assimétrica, com corpo mole, visualmente protegido por uma concha calcária, formada por uma ou mais peças, secretada pelo manto, membrana
que cobre a massa visceral e formador da concha. São providos de
rádula, órgão do sistema digestório, que no latim significa raspar, arranhar. Podemos dizer que o que caracteriza o grupo é a presença do
manto, rádula, corpo mole e concha.
É um grupo importante na antropologia e paleontologia (concha,
fósseis), artes (na Espanha e na Inglaterra ornamenta várias obras de
arquitetura). Na área da saúde, eles atuam como hospedeiros de para-
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sitos (esquistossomose) e servem como fontes de vitaminas A e D, sais
minerais como ferro, manganês e cobre. Descobriu-se, nas ostras, uma
substância de alto poder antiviral e antibactericida. Economicamente,
são considerados pragas agrícolas, que destroem hortas, pomares e
jardins. Na indústria, podemos citar, além da atuação dos moluscos
como alimento (helicicultura, escargot), eles também atuam como produtores de pérolas (ostreicultura) (OLIVEIRA & ALMEIDA 2000).

A Malacologia Brasileira
A malacologia brasileira teve início no século XIX. Nos séculos
XVII e XVIII, o Brasil foi apenas um campo de coletas por parte de
estrangeiros e o material coletado encontra-se hoje depositado em
Museus americanos e europeus. O início ocorreu, sem dúvida, com
as observações de Herman Von Ihering em 1897, em Viena. No Brasil, em 1908, Pirajá da Silva julgava ser esse molusco, o transmissor
da esquistossomose mansoni e, em 1918, Adolpho Lutz apresentou a
monografia sobre Planorbis. O marco atual da evolução malacológica
começa em 1938, com estudos de Frederico Lange De Morretes, que
publicou em 1949, o “Ensaio de Catálogo dos Moluscos do Brasil”. Em
1955, Eurico Santos publicou o livro “Os Moluscos Vida e Costumes”,
primeira menção à biologia, hábitos e costumes dos moluscos (OLIVEIRA & ALMEIDA 2000).
Percorrendo o Brasil e o tempo, podemos citar vários trabalhos
relatando a morfologia, a taxionomia e o início dos estudos biológicos
sobre moluscos. No Rio de Janeiro, Lobato-Paraense, Hugo Rezende,
Arnaldo Campos, Norma Campos Salgado, José Luiz de Barros Araújo e Pedro Juberg. No Rio Grande do Sul, Eliézer Carvalho Rios e José
Willibaldo Thomé. Em São Paulo, Walter Narchi e José Luiz Moreira
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Leme. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, Maury Pinto de Oliveira, estudando os moluscos pulmonados, a biologia da família Strophocheilidae e a sistemática do gênero Cyclodontina, fundou com esse núcleo de
malacologistas, em 1966, a Sociedade Brasileira de Malacologia.
Instaladas as coleções malacológicas, iniciou-se o interesse pelas
manifestações comportamentais dos moluscos. Como exemplos desses comportamentos podemos citar retração da massa cefalopodal na
concha, a saída da água, a entrada em buracos, manifestações exibidas
pelos moluscos como medidas de proteção contra moluscicidas (PIERI
& JURBERG 1981).
Jurberg et al. (1980, 1982 e 1987) publicaram vários trabalhos, os
quais estão reunidos em um “Catálogo comportamental de Biomphalaria glabrata (Say, 1818) (Gastropoda; Planorbidae), Caramujo Vetor da
Esquistossomose”, em que os autores descrevem, pela primeira vez,
no Brasil, o repertório comportamental dos moluscos dessa espécie,
em laboratório e no campo, pelas observações diretas e indiretas, registradas por fotografias e foto-cinematografia, abordando: movimentos da concha em relação à massa cefalopodal; posturas da concha em
relação à massa cefalopodal; movimentos e posturas da massa cefalopodal; deformações posturais da massa cefalopodal; tipos de deslocamentos; posturas e movimentos de partes do corpo.

Comportamento de moluscos terrestres: como lesmas
e caracóis se comportam?
Até agora, você já aprendeu a caracterizar o molusco e conheceu
um pouco da história do conhecimento dos moluscos no Brasil. Mas,
talvez você esteja fazendo a pergunta acima: como é o comportamento
desses animais? Assim como os demais animais, os moluscos apresen-
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tam um repertório comportamental característico, resta ter paciência e
disposição para observá-los.
Os moluscos terrestres têm, em sua maioria, hábito noturno. Eles
são encontrados em ambientes úmidos e sombreados, tornando-se ativos
nas horas em que a temperatura fica mais amena e a umidade relativa
do ar mais alta, após a chuva, ao amanhecer e ao entardecer. Assim, para
observar o comportamento desses animais, o melhor horário é o noturno.
O pesquisador precisa de muita determinação para ficar acordado à noite
ou utilizar artifícios, como câmera fotográfica ou de vídeo (que muitas
vezes não substitui o olhar direto do pesquisador). Entretanto, quais comportamentos podemos observar nos moluscos terrestres?
No Brasil, um dos primeiros trabalhos sobre a descrição do comportamento de moluscos terrestres foi realizado por Leahy (1984) sobre
o comportamento reprodutivo de Bradybaena similaris (FÉRUSSAC 1821).
Posteriormente, Jurberg et al. (1988) definiram categorias comportamentais para uma espécie de molusco e registraram o horário de atividade da
mesma. Mais recentemente, Junqueira et al. (2003, 2004) realizaram estudos sobre o etograma básico de duas espécies. A partir dos dois últimos
trabalhos citados, fizemos uma tabela com descrição das categorias comportamentais dos moluscos terrestres (Figura 1; Tabela I).
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Figura 1. Categorias comportamentais de Bradybaena similaris (Ferussac, 1821).
A e B: Locomover; C-E: repouso; F: emergir; G e H: contato com a concha.
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Figura 1 (continuação). Categorias comportamentais de Bradybaena similaris
(Ferussac, 1821). I-M: Interação entre indivíduos.
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Tabela I: Categorias comportamentais dos moluscos terrestres.

DESLOCAR: O animal locomove-se sobre o substrato ou na parede, movimentando
os tentáculos, por vezes, realizando movimentos laterais da cabeça.
ENTERRAR: O animal se enterra empurrando o substrato com a região anterior
do corpo; nesse momento, os tentáculos permanecem retraídos.
EMERGIR: Após repouso com o corpo enterrado no substrato, o animal empurra
o substrato que o recobria, alcançando a superfície.
EXPLORAR: Ao se deslocar ou em repouso, o animal ergue a região anterior
do corpo, exibindo movimentos laterais, ascendentes e descendentes e a
movimentação dos tentáculos.
ALIMENTAR: Ao se aproximar do alimento, o animal toca-o com os tentáculos
posteriores, ergue a cabeça e toca-o novamente com a superfície inferior da
cabeça e com os palpos orais, movimentando os tentáculos para cima e para
baixo; pega uma porção de alimento e depois ergue a cabeça e parte da sola,
apresentando intensa movimentação da boca e palpos orais e ingere o alimento
com o corpo nessa posição.
INTERAÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS: O animal toca com seus tentáculos, os
tentáculos, a concha ou o corpo de outros indivíduos, ou sobe na concha ou no
corpo de outro animal.
CÓPULA: Cada animal se dispõe em sentido contrário ao animal que lhe serve
de par, entrelaçando os órgãos copuladores; os tentáculos mantêm-se semicontraídos, realizando poucos movimentos.

Os moluscos terrestes podem ser estudados no laboratório ou
no campo. Nesses ambientes podemos estudar a influência dos fatores abióticos como temperatura, umidade, luminosidade, substrato
e as relações entre os indivíduos. Existem relações interessantes entre eles, por exemplo, os moluscos podem seguir a trilha de muco
deixada por outro coespecífico e/ou apresentar um comportamento
agregativo como estratégia para resistência à dessecação ou encontro
de parceiros sexuais.
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O estudo do comportamento de moluscos terrestres pode ser muito útil para o estabelecimento de estratégias de manejo e controle dos
mesmos. Os moluscos apresentam estratégias fisiológicas e comportamentais, tais como, a estivação, retração da massa cefalopodal no interior da concha e o enterramento, que garantem a sobrevivência durante
períodos desfavoráveis, com alta temperatura e baixa umidade relativa
do ar. Esses comportamentos que aumentam a capacidade de resistência em períodos de seca podem favorecer a sobrevivência dos moluscos
ao tratamento com substâncias moluscicidas. Por esse motivo, são necessários estudos que enfoquem a influência de aspectos comportamentais no controle dos moluscos terrestres (D`ÁVILA et al. 2003).
Uma vez que já se conhece que espécies de helmintos podem causar alterações comportamentais em seus hospedeiros intermediários,
outra sugestão de trabalho é comparar o comportamento de moluscos
infectados (muitas espécies são hospedeiros no ciclo de parasitos) com
os não infectados.
Apesar de todas as dificuldades encontradas no caminho (e existem muitas!), experimente. Tente! À primeira vista, esses animais podem parecer pouco atraentes, mas com certeza você vai se surpreender
com as descobertas que fará e aprenderá a admirar lesmas e caracóis.

Diferentes abordagens para o estudo do
comportamento de moluscos terrestres
Dois aspectos muito abordados nos estudos sobre comportamento de moluscos terrestres são o horário preferencial de atividade e
como os comportamentos que indicam atividade e repouso são distribuídos durante as 24 horas do dia.
O hábito noturno foi observado nas espécies Achatina achatina (Lin-
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naeus 1758) (HODASI 1979), Achatina fulica Bowdich, 1822 (PANJA 1995),
Arion intermedius Normand, 1852 (BOHAN et al. 2000), Arion lusitanicus
Mabille, 1868 (GRIMM & PAILL 2001), B. similaris (ALMEIDA & BESSA
2001, JUNQUEIRA 2004, JUNQUEIRA et al. 2003), Deroceras reticulatum
(Müller, 1774) (ROLLO 1991), Laevicaulis alte (Férrusac, 1822) (RAUT &
PANIGRAHI 1990, PANIGRAHI et al. 1992), Monacha cantiana (Montagu,
1803) (CHATIFIELD 1976), Sarassinula linguaeformis Semper, 1885 (JUNQUEIRA et al. 2004) e Subulina octona (Bruguiere, 1789) (BESSA & ARAÚJO 1995, PAULA 2003). Estar ativo durante a noite pode garantir a sobrevivência de animais de corpo mole e locomoção lenta. Durante a noite, a
radiação solar é menos intensa. A temperatura diminui, a umidade do ar
aumenta e por essa razão, as chances de dessecação são menores. Além
disso, a escuridão pode ajudá-los a se proteger contra predadores.
A atividade dos moluscos não é contínua. O padrão mais observado apresenta intervalos de atividade intercalados com intervalos de
repouso. Junqueira et al. (2003) verificaram que os moluscos jovens da
espécie B. similaris apresentaram quatro intervalos de atividade, durante 24 horas de observação, entre 21:00 e 22:00, 23:00 e 00:00, 03:00
e 04:00, 06:00 e 07:00. Os indivíduos adultos exibiram atividade entre
22:00 e 06:00, assim como entre 09:00 e 10:00. Do mesmo modo, Paula
(2003) observou que indivíduos jovens da espécie S. octona apresentaram três períodos de atividade, o primeiro correspondente ao intervalo entre 12:05 e 15:00, o segundo entre 17:00 e 02:20 e o terceiro entre
03:40 e 10:00. Os adultos apresentaram dois períodos de maior atividade, um entre 20:50 e 00:00, e outro entre 01:15 e 04:20. Junqueira et
al. (2004) observaram o comportamento de S. linguaeformis, durante 24
horas. Os moluscos mostraram-se ativos durante a noite e às primeiras
horas da manhã. O horário de maior atividade ocorreu entre 20:00 e
09:00 e os comportamentos mais freqüentes foram deslocar e alimen-
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tar. A maior parte dos indivíduos iniciou a atividade entre 18:00 e 20:00
e permaneceram em repouso entre 09:00 e 13:00. A lesma L. alte apresentou dois picos de atividade, um nas primeiras horas da noite, entre
18:05 e 21:30, e outro nas últimas horas, entre 02:00 e 06:28 (RAUT &
PANIGRAHI 1990). Achatina achatina não se encontra continuamente
ativa durante a noite, havendo picos de atividade intercalados com
comportamentos exploratórios ou repouso (HODASI 1979).
Uma questão sobre os padrões comportamentais de moluscos
terrestres que ainda não foi satisfatoriamente esclarecida diz respeito
à existência e funcionamento de um controle interno da atividade. Entretanto, existem algumas evidências dessa regulação endógena. Panigrahi et al. (1992) observaram que o padrão de atividade locomotora
e alimentar de L. alte relaciona-se a flutuações nos níveis de Norepinefrina (NE) e Epinefrina (EP), nos cérebros dos moluscos. Os autores observaram um aumento gradual da atividade, a partir das 18:00,
coincidentemente a um aumento nos níveis das duas substâncias. O
pico de atividade dos moluscos, às 03:00, também correspondeu ao
pico de liberação de NE e EP nos cérebros dos animais. O valor mais
baixo dos níveis dessas substâncias foi observado às 06:00, momento
em que as lesmas cessaram toda a atividade.
Os comportamentos mais realizados pelos moluscos terrestres
quando estão ativos são a alimentação, a locomoção, o comportamento
exploratório e os comportamentos relacionados à reprodução (PAULA 2003, JUNQUEIRA 2004, JUNQUEIRA et al. 2003, 2004). Cada uma
dessas categorias comportamentais pode ser analisada separadamente, quanto ao horário preferencial de realização, freqüência e distribuição, durante as 24 horas do dia.
Junqueira et al. (2003) verificaram que moluscos adultos da espécie B. similaris se alimentaram no período noturno, nos intervalos
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entre 18:18 e 20:20, 23:09 e 00:23, 03:00 e 09:00. Paula (2003) observou o
comportamento alimentar de indivíduos jovens e adultos de S. octona.
Os indivíduos jovens se alimentaram entre 12:05 e 14:40, 18:10 e 23:15
e 04:00 e 05:40, com dois picos dessa atividade às 20:05 e às 04:45. Os
indivíduos adultos se alimentaram entre 21:20 e 06:15. Ao contrário do
que foi observado para os indivíduos jovens, essa atividade foi quase
restrita à fase escura do dia e apresentou-se menos dispersa, com intervalos menos evidentes entre um período de alimentação e outro.
É provável que os padrões de atividade alimentar observados nos
estudos de Junqueira et al. (2003) e Paula (2003) sejam reflexo de estímulos endógenos, relacionados ao fotoperíodo, e que tais estímulos
atuem de maneira diferente em indivíduos jovens e adultos. Voss et al.
(1997) observaram que existem mudanças na sensibilidade química de
Helix pomatia L., 1758, durante as 24 horas do dia e que tais mudanças
relacionam-se ao fotoperíodo. A sensibilidade gustativa máxima ocorre
durante a fase escura do dia e talvez este seja um dos estímulos que levam a uma maior atividade alimentar dos moluscos durante a noite.
A locomoção tem potencialmente as funções de orientação para
um recurso, tal como alimento, parceiros para a reprodução e água,
orientação de volta a um refúgio e desprendimento do excesso de
água (COOK 2001). Essa atividade é grandemente influenciada pelas
condições ambientais, principalmente a umidade do substrato.
Paula (2003) observou a atividade locomotora de S. octona, durante 24 horas. Indivíduos jovens foram observados em deslocamento
durante todo o período de observação. Foram observados três períodos de atividade locomotora, um entre 12:05 e 14:50, outro entre 17:05
e 01:45, e o terceiro entre 04:25 e 10:20. A atividade locomotora dos
indivíduos adultos ocorreu durante o período entre 20:00 e 06:50, com
pico de atividade entre 22:45 e 00:00.
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Nos estudos realizados por Paula (2003), Junqueira (2004) e Junqueira et al. (2003, 2004), observou-se que, antes de iniciarem atividade
de deslocamento ou alimentação, os moluscos realizavam comportamentos exploratórios, erguendo a região anterior do corpo e realizando
movimentos laterais do corpo e tentáculos. É provável que esse comportamento relacione-se à percepção química do ambiente e à percepção da
temperatura e umidade. A quimiorrecepção em gastrópodes pulmonados terrestres é bem desenvolvida. Esses animais são capazes de perceber compostos químicos voláteis e não-voláteis por dois mecanismos
distintos: a percepção olfativa e gustativa, respectivamente (STEPHENSON 1979). Toda a superfície externa do corpo desses moluscos é provida de células neurossensoriais, que são muito abundantes ao longo das
margens do pé e na região anterior do corpo, incluindo os tentáculos
e as pregas orais. Entre os moluscos terrestres, a quimiorrecepção está
associada à percepção do ambiente, à comunicação entre indivíduos da
mesma espécie, ao comportamento de corte e cópula, à escolha e encontro de alimentos e ao comportamento agregativo. A agregação pode ser
estimulada por fatores químicos ou pelo contato físico entre indivíduos.
D’ávila et al. (2006) observaram a existência de comportamento agregativo em S. octona e obtiveram evidências comportamentais da mediação
química desse comportamento. Os autores observaram que, após 24,
48, 96, 120, 144 e 168 horas a partir do início do experimento, em todos
os grupos experimentais observados, houve a formação de agregados,
além de um aumento significativo do número de indivíduos por agregado e uma diminuição do número de indivíduos isolados com o passar do tempo.
Os fatores que favorecem a agregação incluem características do
ambiente, tais como diferenças no microclima, heterogeneidade do hábitat e distribuição em manchas de recursos; assim como fatores relacionados à reprodução e à sobrevivência dos moluscos, tais como a probabilidade de encontrar um parceiro sexual e o risco de dessecação.
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Considerações Finais
Neste capítulo, nós apresentamos algumas abordagens freqüentemente utilizadas no estudo do comportamento de moluscos terrestres.
No entanto, são inúmeras as possibilidades de estudo e as questões a
serem respondidas. O comportamento das espécies tropicais é praticamente desconhecido e esse fato propicia grande campo de trabalho aos
malacologistas brasileiros que queiram se aventurar na etologia.
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1.9 PUXANDO MAIS BRASA PARA NOSSA
SARDINHA: ESTUDAR COMPORTAMENTO DE PEIXES
É PRODUTIVO E DIVERTIDO
José Sabino
Lucélia Nobre Carvalho

Peixes que seguem macacos na mata ciliar? À primeira vista, mais
parece história de pescador. Mas não é! Esta curiosa relação foi estudada
nas águas cristalinas dos rios de Bonito, Mato Grosso do Sul (SABINO &
SAZIMA 1999). Em busca da primeira refeição do dia, bandos de macacosprego, Cebus cay, saltam entre as árvores que margeiam o rio Formoso. Os
primatas procuram por pequenos frutos, como ingás, goiabinhas e figos
silvestres. Agitados e com grande apetite, os macacos derrubam parte da
comida no rio. O barulho dos frutos caindo na água atrai a atenção das piraputangas, Brycon hilarii, peixes numerosos na região. Interessados nos
frutos que sobram, os peixes seguem os macacos enquanto estes se deslocam e forrageiam pela mata ripária. A surpreendente transparência das
águas de Bonito favorece esta inusitada relação entre peixes e mamíferos,
pois a visibilidade facilita a rápida localização dos frutos pelas piraputangas. Sorte dos peixes? Nem tanto. Distraídas com a comida farta, as piraputangas ficam expostas aos ataques dos dourados, Salminus brasiliensis,
um dos maiores predadores dos rios brasileiros (Figura 1).

Figura 1. Dourado,
Salminus brasiliensis,
predando piraputanga,
Brycon hilarii, em rio de
água cristalina, em Bonito,
Mato Grosso do Sul.

Foto: Luciana Paes de Andrade.

Comportamento Animal CS3.indd 143

19/1/2008 09:57:50

Agora imagine um peixe que paira na correnteza da água como
um beija-flor paira no ar! Esse curioso peixe da família Crenuchidae,
habitante de pequenos igarapés da Amazônia, vive associado a plantas submersas e tem a admirável capacidade de mudar de cor. Esse
“peixe camaleão” (Ammocryptocharax elegans; Figura 2-A) usa movimentos ondulatórios da sua nadadeira dorsal para pairar na coluna
de água enquanto cata pequenos invertebrados sobre a vegetação, e
esse comportamento parece ser único entre os Characiformes Neotropicais. A grande mobilidade da nadadeira dorsal está relacionada com
o arranjo de seus elementos basais (Figura 2-B e C). Em alguns casos, o
estudo do comportamento pode requerer o uso associado de técnicas
como a da diafanização, na qual um peixe preservado tem sua musculatura clareada e seus ossos e cartilagens tingidos por corantes. No
caso do peixe camaleão, a aplicação dessa técnica revelou uma das características que lhe permitem pairar na água em meio à correnteza.
Fotos: Jansen Zuanon

Figura 2. A. O peixe camaleão,
Ammocryptocharax elegans
(44 mm CP) apoiado com suas
nadadeiras peitorais, pélvicas
e anal numa folha de macrófita
em um riacho de forte correnteza.
B. Vista parcial de um exemplar

A

diafanizado de A. elegans. C.
Detalhe da nadadeira dorsal,
mostrando a estrutura que sustenta
a nadadeira e permite a realização
dos movimentos ondulatórios.

B

C
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Esses relatos mostram como o estudo do comportamento de peixes pode revelar relações e comportamentos inesperados, notadamente no Brasil, país que abriga a maior fauna de peixes do mundo, com
estimativas que variam entre 4.000 e 5.000 espécies de água doce e
aproximadamente 1.300 espécies marinhas (BUCKUP & MENEZES
2003, REIS et al. 2003, SABINO & PRADO 2006).
Grande parcela dessa riqueza de peixes é desconhecida sob os
mais diferentes aspectos, incluindo os comportamentais. Esse desconhecimento se deve, em parte, à grande dimensão dos sistemas aquáticos do Brasil e ao estado atual, ainda preliminar e incipiente, do
conhecimento de nossa ictiofauna, da qual ainda há muitas espécies,
gêneros e até mesmo famílias por serem descritas ou revisadas. Assim,
para quem trabalha com comportamento de peixes em nosso país, sobretudo em ambientes continentais, uma das dúvidas iniciais é saber
se aquela determinada espécie já está descrita pela Ciência. Descrita
ou não, um procedimento seguro é depositar espécimes-testemunho
em coleções de museus. Assim, em caso de revisões taxonômicas, com
eventuais mudanças na nomenclatura científica, os exemplares depositados poderão ser usados em comparações. Um bom começo para
saber se uma determinada espécie está descrita ou foi recentemente
revisada é conferir em duas fontes básicas: Reis et al. (2003 = CLOFFSCA) e Froese & Pauly (2007 = Fishbase).
O CLOFFSCA é um livro que lista as espécies de água doce da
América do Sul e Caribe. O Fishbase (www.fishbase.org) é um sistema
de informação on-line com dados sobre sistemática e biologia dos peixes catalogados, similar a uma enciclopédia, que compila informações
fornecidas por diferentes especialistas nos diversos grupos de peixes.
Estudos sistematizados de comportamento de peixes começaram
na primeira metade do século 20, com os pioneiros da Etologia como
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Niko Tinbergen. No Brasil, apenas no final da década de 1970 os estudos de Ivan Sazima foram precursores de toda uma linha de investigações comportamentais naturalísticas (e.g., SAZIMA 1977, 1986). Suas
descobertas inspiraram vários “discípulos”, que hoje trabalham tanto
em água doce – na Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica – como em
ambientes marinhos recifais.
O comportamento de peixes, como de todos os animais, é norteado por necessidades como encontrar alimento, achar parceiros para reprodução, localizar áreas de repouso ou empreender táticas para escapar de predadores (SCOTT 2005). Os peixes coletam informações de seu
ambiente usando órgãos dos sentidos, que incluem visão, audição, tato,
olfato e paladar. Entretanto, alguns peixes apresentam órgãos sensoriais
exclusivos, como barbilhões, típicos de bagres (Ordem Siluriformes), ou
sistemas de eletro-localização, presentes em tuviras e sarapós (Ordem
Gymnotiformes) (LOWE-McCONNELL 1999). Imagine isso! Há peixes
que geram um campo elétrico ao redor de seu corpo e percebem suas distorções para detectar alimento, comunicar-se, afugentar predadores e encontrar parceiros para reproduzir-se. No caso do poraquê, Electrophorus
electricus, os fortes pulsos elétricos, da ordem de 500 V, são utilizados até
mesmo para paralisar presas e afugentar predadores. Não é chocante?
Embora a maioria dos peixes apresente olhos, o desenvolvimento
desse órgão e sua sensibilidade à luz pode variar muito de uma espécie para outra, dependendo do ambiente, das condições de iluminação
e do período em que o animal é ativo. Por exemplo, peixes que vivem
em águas claras e têm hábitos diurnos tendem a ter olhos bem desenvolvidos. Por outro lado, peixes que vivem em ambientes escuros ou
são ativos à noite, podem ter olhos reduzidos ou ausentes, como é o
caso de peixes de cavernas (Figura 3-A). Trajano (2001) apresenta uma
ótima revisão sobre ecologia e história natural de peixes troglóbios.
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Ainda, em condições de pouca luminosidade, há peixes cujos olhos
são extremamente desenvolvidos. É o caso de certas espécies marinhas
da Família Holocentridae que, durante o dia, abrigam-se sob a sombra
de rochas e, à noite, usando seus olhos grandes (Figura 3-B), localizam
e capturam invertebrados marinhos, notadamente crustáceos.

Figura 3. A) O cascudo cavernícola,
Ancistrus formoso (Loricariidae),
não tem olhos, mas é capaz de
detectar e evitar claridade; no
escuro, orienta-se basicamente
por estímulos tácteis e químicos.

A

B) O fogueira, Myripristis jacobus
(Holocentridae), vive em águas
rasas, mas evita a luz direta;
apresenta olhos grandes, capazes
de localizar presas mesmo com
pouca luminosidade.

B
Fotos: José Sabino

Encontrar alimento é uma das tarefas mais importantes para
qualquer animal. Em peixes, claro, isso não é exceção. Para cada tipo
de alimento, diferentes espécies empregam táticas distintas. A busca
por alimento envolve etapas comportamentais que incluem a procura,
a detecção, a aproximação, a subjugação (para o caso de predadores) e
a ingestão (KEENLEYSIDE 1979, PITCHER 1986).
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Os peixes são marcadamente variados quanto à dieta: há espécies oportunistas, que alternam sua alimentação conforme a disponibilidade de recursos. Lambaris (Characidae, Tetragonopterinae) são
bons exemplos dessa plasticidade alimentar. Por outro lado, há aquelas espécies cuja dieta é baseada em poucos itens: são considerados
especialistas. Por exemplo, há peixes que ingerem exclusivamente algas, outros são especializados em detritos orgânicos, algumas espécies comem apenas corais, muco ou mesmo pedaços de nadadeiras
(GERKING 1994). Há até espécies de peixes cuja dieta é composta exclusivamente por escamas (SAZIMA 1983) ou mesmo sangue de outros peixes (ZUANON & SAZIMA 2004).
Durante a alimentação, peixes podem interagir com numerosos
outros organismos, sobretudo em ambientes recifais, sistemas naturais que abrigam fascinante riqueza de espécies e complexas interações (SALE, 1991). No Brasil, estudos recentes, liderados por Ivan
Sazima, mostram complexas interações em ambientes recifais, onde
se destacam simbioses de limpeza (SAZIMA et al. 1999; 2000; veja
CARVALHO et al., 2003, para exemplo em ambiente dulcícola). Em
geral, a atividade de limpeza é exercida por peixes especializados,
que retiram ectoparasitas de seus clientes (Figura 4). Em outro estudo, realizado em Fernando de Noronha, Sazima et al. (2003) mostram a inusitada associação de peixes que se alimentam de fezes de
golfinhos-rotadores (Figura 5).
O comportamento seguidor é outro tipo de associação comum
em ambientes recifais: ocorre quando uma espécie perturba o substrato (nuclear) e é acompanhada por uma ou mais espécies oportunistas
(seguidores), que apresam organismos não aproveitados pela nuclear
(SAZIMA et al. 2005; Figura 6). Em outra associação, peixes recifais
seguem e fazem limpeza em tartarugas marinhas durante o forragea-
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mento (SAZIMA et al. 2004). Nesse estudo, realizado em Fernando de
Noronha, a tartaruga-verde, Chelonia mydas, é seguida por peixes onívoros e herbívoros, como o sargentinho (Abudefduf saxatilis) e peixescirurgiões (Acanthurus chirurgus e A. coeruleus) (Figura 7).

Figura 4. O paru-preto Pomacanthus
paru realiza limpeza de
ectoparasitas na guarajuba Caranx
bartholomaei. Exemplo de simbiose
de limpeza estudada em Abrolhos
(IVAN SAZIMA et al. 1999).

Foto: Cristina Sazima

Figura 5. O cangulo-preto
Melichthys niger alimenta-se de
fezes do golfinho-rotador Stenella
longirostris. Associação de peixes
recifais com golfinhos-rotadores
estudada em Fernando de Noronha
(IVAN SAZIMA et al. 2003).

Foto: Ivan Sazima
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Figura 6. O bobó ou papagaiovermelho Sparisoma frondosum
forrageando e seguido pelo
budião-de-Noronha Thalassoma
noronhanum. Estudo de Cristina
Sazima et al. (2005) relata
comportamento versátil
desta última espécie

Foto: Cristina Sazima

Figura 7. A tartaruga-de-pente
Eretmochelys imbricata em simbiose
de limpeza com o sargentinho
Abudefduf saxatilis. Estudo sobre
limpeza de tartarugas por peixes
recifais realizado em Fernando de
Noronha; mesmo que as espécies
envolvidas sejam outras, a fotografia
ilustra bem a relação (CRISTINA
SAZIMA et al. 2004).

Foto: Ivan Sazima

150

Comportamento Animal CS3.indd 150

19/1/2008 09:57:54

A aquisição de alimento por peixes algívoros, como na maioria
das espécies de cascudos (Loricariidae), é feita por meio da tática de
pastejo, na qual o peixe raspa o substrato (principalmente rocha e madeira) onde crescem algas filamentosas ou unicelulares. O curimbatá,
Prochilodus lineatus (Prochilodontidae), alimenta-se essencialmente de
detritos orgânicos que encontra no leito de rios e lagos (Figura 8-A).
Há peixes filtradores, como as manjubas (e.g., Anchoviella brevirostris,
Engraulidae), que usam seus longos rastros branquiais para filtrar
plâncton em áreas costeiras (Figura 8-B). Outras espécies buscam alimento no leito inconsolidado de rios e mares. Por exemplo, as trilhas
(e.g., Pseudupeneus maculatus, Mullidae) usam barbilhões para especular o substrato de ambientes recifais, onde capturam invertebrados
detectados em manchas de recursos (Figura 8-C). De modo distinto,
em ambientes de água doce, várias espécies de acarás (e.g., Geophagus
brasiliensis, Satanoperca pappaterra, Cichlidae) investem aleatoriamente
no leito e abocam porções de sedimento, separando posteriormente na
boca os itens alimentares encontrados (Figura 8-D). Peixes cuja dieta
é baseada em insetos, como numerosas espécies de lambaris (Characidae, Tetragonopterinae), capturam alimento na superfície da água e
à deriva e mantêm grande dependência com os ambientes terrestres
circundantes aos rios e riachos em que vivem. Peixes carnívoros, cujas
presas apresentam mecanismos defensivos e até capacidade de retaliação, empreendem táticas sofisticadas de captura. Dependendo das
espécies, podem capturar suas presas usando táticas de tocaia, aproximação sorrateira, perseguição, ou mesmo caça em grupo. A cachara,
Pseudoplatystoma fasciatum, é um predador de atividade crepuscularnoturna, que vive próximo ao leito dos rios e usa principalmente os
barbilhões para detectar suas presas (Figura 8-E).
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Peixes apresentam também uma impressionante variedade de
estratégias reprodutivas, sem paralelo no mundo animal (PARRISH,
1999). A maioria das espécies apresenta fertilização externa, mas um
número importante de espécies tem fecundação interna. Há espécies
que fazem migrações reprodutivas, conhecidas no Brasil como piracema. Curimbatás, dourados e piraputangas, por exemplo, realizam
longos deslocamentos durante o período de chuvas e cada uma das
espécies desova sincronicamente, em cardumes numerosos. Barthem
& Goulding (1997) apresentam um excelente estudo sobre história
natural, reprodução e migração de grandes bagres na bacia amazônica (bagres balizadores). São as mais longas migrações conhecidas
de peixes em água doce do mundo, com deslocamentos de aproximadamente 4.000 km. Em geral, nas espécies migradoras, não há
cuidado parental. Milhares de gametas dessas espécies são lançados
nas águas, onde se encontram. Os ovos fecundados são levados pela
correnteza e atingem áreas alagadas marginais aos rios, apropriadas
ao desenvolvimento das larvas.
Por outro lado, há espécies que realizam extenso cuidado parental. Um exemplo marcante é dado pelos machos de cavalos-marinhos (gênero Hippocampus, Syngnathidae), que apresentam bolsa
incubadora, onde os filhotes ficam protegidos e se desenvolvem (Figura 9). Ciclídeos, como as joaninhas (gênero Crenicichla), constroem
ninhos, fazem um elaborado ritual de cortejamento. Na fase inicial
do desenvolvimento, sob pressão de predadores, as joaninhas ainda protegem os filhotes na boca e empreendem uma perseverante
guarda à prole (Figura 10). Elaborado ritual de cortejamento, cópula
e defesa de território reprodutivo é comum em peixes recifais, como
exemplificado por Labrisomus nuchipinnis, em costões do sudeste brasileiro (GIBRAN et al. 2004).
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Há também espécies de peixes nas quais ocorre mudança de
sexo ao longo da vida do animal. Por exemplo, Crenicara (Cichlidae)
na Amazônia e Amphiprion (Pomacentridae) no Indo-Pacífico mudam
de sexo ao longo de sua ontogenia.
Em momentos como os de crepúsculo, quando há rápidas mudanças nas condições de iluminação, várias espécies ficam vulneráveis
aos seus predadores. Momentos de intensa predação são observados
nestas circunstâncias (“twilight”), tanto em ambientes marinhos como
de água doce (PITCHER 1986).
Ao longo da evolução, contudo, numerosas táticas defensivas
foram adquiridas pelos peixes para evitar ou atenuar a ação de seus
predadores. Uma das mais comuns é fugir, em geral, protegendo-se
em locas, frestas ou em meio à vegetação. Uma das fugas mais sofisticadas é aquela empreendida pelos peixes-voadores (Exocoetidae): ao
serem perseguidos, saltam fora da água, estendem suas amplas nadadeiras peitorais e planam por dezenas de metros, desorientando seus
predadores. Outras espécies de peixes apresentam espinhos, que são
eriçados quando da aproximação dos predadores potenciais. Em muitas ocasiões, os predadores são dissuadidos de atacá-los.
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Fotos: José Sabino

Figura 8. A) O curimbatá, Prochilodus lineatus, forrageia basicamente no leito
de rios e lagos à procura de detritos. B) A manjuba, Anhoviella brevirostris, usa
longos rastros branquiais (seta) para filtrar plâncton. Repare que a morfologia
é importante aliada à expressão do comportamento. C) Indivíduos de trilha,
Pseudupeneus maculatus, especulam substrato inconsolidado de ambientes
recifais, usando barbilhões para localizar invertebrados enterrados. D) O acará,
Geophagus brasiliensis, investe aleatoriamente no leito e aboca sedimento,
separando posteriormente na boca os itens alimentares encontrados. E) A
cachara, Pseudoplatystoma fasciatum (Pimelodidae), é um dos maiores bagres da
bacia do Paraná-Paraguai. Emprega barbilhões para detectar presas, capturadas
na maioria das vezes com a tática de espreita, no crepúsculo ou à noite.
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Figura 9. Macho de cavalomarinho, Hippocampus reidi,
fotografado em aquário. Note
o marsúpio (seta) na região
ventral do animal, onde os
filhotes são incubados e os
juvenis se desenvolvem sob os
cuidados do pai.

Foto: José Sabino

Figura 10. Casal de Crenicichla
lepidota (macho à esquerda,
fêmea à direita), protegendo
prole em ninho de tronco
submerso. Note os juvenis (seta)
no entorno da fêmea. Quando
ameaçados, a fêmea abriga os
filhotes na boca.

Foto: José Sabino
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Além de defesas físicas, como espinhos, determinadas espécies
usam defesas químicas. Algumas espécies de peixes-papagaio (Scaridae), por exemplo, secretam um muco impalatável ao redor de seu corpo enquanto dormem em ambientes recifais, repletos de predadores.
Outra defesa amplamente difundida entre os peixes é a formação
de cardumes: perto de 50% das espécies formam cardumes quando
juvenis e aproximadamente 25% das espécies, quando adultos, se defendem desta forma (PARRISH 1999). Se por um lado, o tamanho de
um cardume facilita sua localização, por outro, o risco individual de
ser predado diminui, pelo fato de o predador ter dificuldade de individualizar uma presa. O movimento sincronizado e polarizado, com
grande repertório de mobilidade de peixes que se encardumam, torna
a tarefa de se fixar em uma presa muito difícil. Os movimentos de um
cardume lembram um verdadeiro balé. Porém, neste caso, errar o passo pode significar a morte.
Para estudar comportamento de peixes em ambientes naturais,
você pode utilizar basicamente dois métodos. A. O mergulho livre
que é o mais barato e simples (Figura 11). O material consiste em
uma máscara, respirador (“snorkel”), nadadeiras e cinto de lastro. Em
águas frias é indispensável a roupa de neoprene, que protege o mergulhador do risco de hipotermia e de lesões. A roupa de neoprene
deve ter preferencialmente cinco milímetros de espessura e ser escura para perturbar menos os peixes. As limitações deste método é que
você observa da superfície ou mergulha durante o tempo de apnéia,
por cerca de um minuto. B. No segundo método, o mergulho autônomo, usa-se o “scuba” (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus),
que permite ao mergulhador realizar observações mais prolongadas e
explorar ambientes de difícil acesso. Uma vantagem é que as observações podem ser feitas na mesma profundidade em que se encontram
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os peixes. Este método é mais caro e tem logística mais complicada.
Para a escolha do método mais adequado, deve-se considerar o tipo
de ambiente a ser estudado, a relação custo-benefício e a segurança;
para maiores detalhes veja Sabino (1999). Em qualquer das opções, é
fundamental fazer um curso de mergulho em escolas credenciadas e
nunca mergulhar sozinho.

Figura 11. Mergulhadores do
Projeto Peixes de Bonito observam
e fotografam comportamento de
componentes da ictiofauna da
nascente do Rio Sucuri, em Bonito,
Mato Grosso do Sul. O uso de
mergulho favorece o registro de
dados etológicos.

Foto: Luciana Paes de Andrade

No Brasil, grande parte dos peixes vive em ambientes de águas
escuras ou barrentas, o que dificulta a realização de estudos subaquáticos. Nesse caso, um caminho a seguir são os estudos realizados em
laboratório, estudando peixes em aquário ou tanques, que possibilitam
o maior controle de variáveis. Os peixes são organismos relativamente
fáceis para serem usados em manipulações experimentais, tanto em
campo como em laboratório (SABINO 1999). Permitem, ainda, testar
várias hipóteses, uma vez que a grande riqueza de espécies do grupo
possibilita encontrar bons modelos de fácil aclimatação e manutenção
em aquários e tanques.
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O estudo do comportamento de peixes em condições laboratoriais requer cuidados específicos, devido às observações serem realizadas em ambientes diferentes do natural. Não existem protocolos
padronizados como para ratos e camundongos de laboratório. Desse
modo, é preciso adaptar a metodologia de acordo com a espécie em
questão. Parte do sucesso consiste na adaptação do peixe ao cativeiro (aquário), sendo necessária a simulação das características físicas
e químicas de seu ambiente natural. Quanto mais similares forem o
aquário e a dieta às condições que o peixe encontrava na natureza,
mais fácil será sua aclimatação.
Após ajustar as condições de manutenção dos peixes em cativeiro, é necessário pensar nas observações. Elas devem ser feitas com o
mínimo de interferência no comportamento dos peixes. Para minimizar a interferência do observador, usamos um anteparo entre o aquário
e o observador. Não se esqueça de que as cores utilizadas no anteparo
devem ser próximas ao ambiente natural do seu objeto de estudo.
Como exemplo de estudo realizado em laboratório, mostraremos o seguinte: para verificar o efeito da pressão de predação por uma
ave piscívora no comportamento alimentar do mato-grosso, Hyphessobrycon eques (Characidae), foi usada uma ave taxidermizada. Os peixes
foram condicionados a se alimentar em um comedouro na superfície
do aquário, e foi verificado que a presença de um predador na superfície da água inibe o comportamento alimentar de H. eques (CARVALHO & DEL-CLARO 2004).
Como vimos nesses breves relatos, estudar comportamento de
peixes é realmente uma tarefa estimulante e de grande valor científico.
Conhecer melhor a ictiofauna brasileira é um caminho fundamental
para sua conservação. Peixes, ao contrário de mamíferos e aves, não
atraem tanto a opinião pública para aspectos de conservação. Enten-
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der o vigor da predação de um dourado, conhecer a complexidade e
delicadeza do comportamento reprodutivo de uma joaninha, o comportamento alimentar do mato-grosso na presença de seu predador e,
até mesmo, desmistificar as injustamente temidas piranhas podem ser
tarefas gratificantes e de grande valor social, ao divulgarmos aspectos
desse extraordinário patrimônio natural à sociedade brasileira.
Regiões como a da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul,
onde se localizam rios de água cristalina servem ainda como poderoso
instrumento de sensibilização das pessoas para mudar a concepção
sobre peixes e seus ambientes. Flutuar em rios como o Sucuri e o Olho
D´Água e é uma experiência fascinante. Em poucos lugares do mundo,
visitantes e animais têm a possibilidade de um contato tão próximo e
harmônico. Reina a cumplicidade. Respeito e destemor governam as
relações entre o homem e a natureza. Os peixes são as estrelas. Estudos
comportamentais desenvolvidos nessas áreas podem também nortear
com dados científicos o manejo e a conservação da ictiofauna, gerando
conhecimento necessário para manutenção ou recuperação da integridade dos ecossistemas aquáticos e dando ainda subsídios aos órgãos
de fiscalização e controle ambiental (e.g., Sabino & Andrade, 2003; Sabino et al., 2005). Ao ampliar o conhecimento acerca da história natural
das espécies de peixes, estudos comportamentais podem ainda servir
como indicadores de sustentabilidade para o ecoturismo ou alertar
quando ameaças colocam em risco a integridade de sistemas aquáticos
(Sabino & Andrade, 2003; Sabino et al., 2005). Por este prisma, estudos
de comportamento de peixes são ferramentas de conservação da biodiversidade, tal e qual proposto por Caro (1998).
O estudo do comportamento animal –incluindo os peixes– não
requer equipamentos sofisticados, como supercomputadores, métodos
mirabolantes, ou mesmo a genialidade que muitas pessoas supõem se-
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jam características dos cientistas. Entretanto, é fundamental dominar os
métodos de estudo e análise de dados etológicos, bem como as técnicas e o uso de equipamentos de mergulho. Além disso, estes estudos
fundamentam-se na compreensão de que um dado comportamento e
as estruturas morfológicas a ele associadas só tem significado por haver
permitido que um organismo sobrevivesse em determinadas condições.
Como exemplificamos, a presença de olhos grandes em peixes noturnos
pode ter sido a chave para aquela espécie encontrar alimento em condições de pouca luminosidade. Ao encontrar alimento, o peixe sobreviveu
e deixou descendentes de olhos grandes. Neste passado hipotético, seus
“parentes” de olhos menores não se alimentaram e, conseqüentemente, não deixaram descendentes. Ampliando esta linha de raciocínio, é
fundamental saber interpretar comportamentos e características morfológicas à luz de hipóteses filogenéticas. Uma boa iniciação à sistemática
filogenética é encontrada no livro de Amorim (2002).
Com esta introdução ao assunto, você já deve ter percebido que
com tanta diversidade de espécies, conseqüentemente, temos uma
grande variedade de comportamentos e muitos estudos futuros podem ser realizados, seja no campo ou em laboratório. Como não somos muitos, precisamos de mais aliados trabalhando nessa admirável
e promissora área de pesquisa. Então, o que você está esperando?
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1.10. COMPORTAMENTO DE ANFÍBIOS
Rogério P. Bastos

No Brasil podem ser encontradas cerca de 600 espécies de anfíbios (FROST 2002, SABINO & PRADO 2006), que são conhecidas popularmente como sapos, rãs e pererecas. Apesar dessa grande diversidade específica, as pessoas, em geral, expressam medo, repulsa e/ou
nojo por esses animais. Há publicações, direcionadas ao público em
geral, que esclarecem a importância dos anfíbios, informando que tais
animais fazem parte do nosso dia-a-dia (BOKERMANN & SAZIMA
1974, PASQUALI et al. 2003).
Os anfíbios, na época reprodutiva, reúnem-se em agregados (coros) com centenas de indivíduos e os machos vocalizam para atrair as
fêmeas com as quais se acasalarão. Assim, como diversas interações
estão ocorrendo no coro, é possível realizar estudos comportamentais
que enfoquem: (a) influência de fatores ambientais abióticos ou bióticos sobre a atividade de vocalização; (b) variação intra- e/ou interindividual no comportamento de vocalização; (c) interação predadorpresa; (d) comportamento territorial e agressividade ou (e) escolha
de parceiro(a). Também é possível realizar estudos comportamentais,
mesmo quando os anfíbios não estão nos coros, compreendendo: (a)
comportamento alimentar; (b) interação predador-presa ou (c) padrões de deslocamento.
Estudos com anfíbios são utilizados como exemplos em livrostextos de Comportamento Animal, tais como Alcock (1999), Dugatkin
(2001), Foster & Endler (1999), Hauser & Konish (1999), Krebs & Davies
(1997), Slater (1999). Assim, ao realizarmos estudos comportamentais de
anfíbios, estaremos também contribuindo com outras áreas, tais como:
seleção sexual, teoria da informação, sistemas de acasalamento.
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Há, no Brasil, pesquisadores que estudam o comportamento de
anfíbios (veja Tabela 1). Somente consideraram-se pesquisadores com
vínculo empregatício e que tenham publicado artigos em periódicos
especializados. De qualquer forma, a lista pode não estar completa.
Assim, peço desculpas por qualquer esquecimento.
Antes de iniciar um determinado estudo comportamental com
anfíbios, qualquer pesquisador deve ler as seguintes referências:
Duellmann & Trueb (1994), Gerhardt & Huber (2002), Haddad (1987),
Heatwole & Sullivan (1997), Martins (1990), MCDiarmid & Altig
(1999), Pombal (1992), Ryan (2001), Sazima (1975), Wells (1977). Devese lembrar que o mais importante para a sua pesquisa ser bem sucedida é ter claramente as perguntas que pretende responder (objetivos).
Dessa forma, poderá delinear sua pesquisa de maneira adequada: não
havendo excesso ou falta de esforço amostral, uso de equipamentos
sofisticados, se um mais simples bastaria; utilização de métodos estatísticos adequados. Por isso, leia muito e sempre!
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Tabela 1. Pesquisadores que realizam pesquisas comportamentais, com anfíbios
anuros, no Brasil.
Estado
AC
AM
BA
CE
DF
GO
MA
MG
MS
PA
PI
RJ
RN
RS
SP

Pesquisador (a)
Moisés Barbosa de Sousa (UFAC).
Albertina P. Lima (INPA), Marcelo Gordo (UFAM).
Flora A. Juncá (UEFS), Marcelo F. Napoli (UFBA), Maria Lúcia Del-Grande (UESB).
Diva Maria Borges-Nojosa (UFC).
Gaurino Colli (UnB).
Rogério P. Bastos (UFG).
Gilda V. Andrade (UFMA).
Ariovaldo Giaretta (UFU), Jaime Bertoluci (UFMG), Luciana B. Nascimento (PUC-MG),
Paula Eterovick (PUC-MG), Renato Feio (UFV).
Masao Uetanabaro (UFMS), Franco Leandro de Souza (UFMS).
Claudia Azevedo-Ramos (UFPA), Ulisses Gallati (MPEG).
Cristina Arzabe (EMBRAPA).
Ana Maria P.T. de Carvalho e Silva (UNIRIO), Carlos Alberto G. da Cruz (MN/UFRJ), Carlos F.D. Rocha (UERJ), José Perez Pombal Júnior (MN/UFRJ), Monique V. Sluys (UERJ),
Oswaldo L. Peixoto (UFRRJ), Sérgio P. de Carvalho e Silva (UFRJ)., Ulisses Caramaschi
(MN/UFRJ).
Eliza Maria Xavier Freire (UFRN).
Marco Di-Bernardo (PUC-RS).
Célio F. B. Haddad (UNESP), Denise de C. Rossa-Feres (UNESP), Itamar A. Martins (UNITAU), Ivan Sazima (UNICAMP), Luciano M. Castanho (PUC-SP), Márcio Martins (USP),
Paulo C.A. Garcia (UMC).

Os equipamentos básicos para realizar os estudos comportamentais de anfíbios são os seguintes: uma lanterna com luz branca e
outra com luz vermelha (utilize papel celofane vermelho na frente; a
luz vermelha incomoda menos os anuros); bota de borracha de cano
longo, sacos plásticos, termômetro, capa de chuva, caneta de marcação permanente, lápis e papel. Como o risco de chover durante as observações é alto, se puder, utilize um gravador de bolso.
Ao chegar ao local de estudos, registre a temperatura do ar e as
condições meteorológicas. Anote o horário do ocaso (pôr-do-sol) para
espécies noturnas e da aurora (nascer-do-sol) para espécies diurnas.
Registre o horário da primeira vocalização emitida pelos indivíduos
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da espécie que está estudando. Escolha alguns indivíduos para observar por cinco minutos (pode ser um período maior ou menor) e
registre tudo que ocorrer: tipo de vocalização, movimentação, deslocamentos ou quantas vezes vocalizou. Faça isso de 30 em 30 minutos,
sempre registrando os horários e a temperatura do ar (ou da água, se
o animal estiver na água).
Simule encontros agonísticos entre machos: retire dois machos
de seus sítios de canto e solte-os em outro local, espere retornarem a
vocalizar e observe se entram em combate físico, se um foge, se um
emite mais cantos que o outro. Colete os dois indivíduos e meça seus
comprimentos com auxílio de um paquímetro. Talvez, o maior ou que
vocalizou primeiro ou que mais vocalizou tenha vencido a disputa.
O registro das vocalizações pode ser realizado com um gravador comum. Todavia, nesse caso, talvez as gravações não fiquem boas,
pois podem saturar. Há sonogramas, publicados em artigos científicos,
confeccionados a partir de gravações obtidas com uso de gravadores
simples. Para gravações melhores, faz-se necessária utilização de gravadores, tais como: Nagra-E, Uher, Tascam DAP-1, Sony TCD-D100,
Marantz (que variam de US$ 500.00 a US$ 10.000,00) com microfones
direcionais (p. ex., Sennheiser - US$ 500.00). Essas gravações podem
ser digitalizadas em computador PC com placa de som. Os programas
computacionais de análise acústica (Cool Edit, Avisoft Sonagraph) possuem versões gratuitas na internet.
Observe as fêmeas e verifique como ocorre a formação de casais.
Coloque o casal para desovar em saco plástico com água e, posteriormente, conte o número de ovos. Meça o macho e a fêmea. Fotografe
todos os comportamentos e, se possível, filme-os, para analisá-los com
tranqüilidade em casa.
Também é possível realizar estudos comportamentais em condições
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experimentais (em laboratório ou no campo), tais como: (a) comportamento de defesa de girinos na presença de um predador; (b) agressividade de
machos em relação ao sinal acústico de vizinhos, utilizando playbacks de
cantos; (c) preferência (ou não) das fêmeas para determinados cantos.
Posteriormente, os dados obtidos deverão ser analisados estatisticamente. Para melhor compreensão dos métodos: (a) de amostragem
e de registro de comportamentos, veja Martin & Bateson (1986) e Lehner (1996) e (b) estatísticos, veja Sokal & Rohlf (1998) e Zar (1996).
A grande maioria dos estudos comportamentais com anfíbios
brasileiros compreende somente uma única população em uma estação reprodutiva. Isso impossibilita, muitas vezes, uma análise mais
consistente dos resultados. Assim, as futuras pesquisas comportamentais de anfíbios deverão focar principalmente:
a) como fatores sociais (densidade, proximidade de vizinhos) interferem no comportamento de vocalização de um indivíduo. As interações entre vocalização e fatores abióticos (temperatura) ou entre
vocalização e características individuais (peso ou comprimento) já são
bem conhecidas;
b) qual a flexibilidade que um indivíduo possui para alterar/
modificar um parâmetro acústico (duração do canto, freqüência dominante), isto é, a variação intra-individual;
c) como os fatores internos (hormônios) interagem com fatores
externos durante a vocalização;
d) no processo de formação de casal, enfatizando mecanismos de
competição intrasexual (competição entre machos) e intersexual (escolha realizada pelas fêmeas);
e) na realização de experimentos para explicitar as vantagens
adaptativas de determinados comportamentos (escolha de parceiros,
seleção de sítios de oviposição, agressividade);
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f) na realização de experimentos relacionados ao comportamento de vocalização e seleção de parceiros, que simulem a complexidade
das agregações reprodutivas;
g) a variabilidade de determinado comportamento (vocalização,
formação de casal, dieta, estratégias defensivas) em diferentes populações de determinada espécie ou, na mesma população, ao longo de
diversos anos;
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1.11 COMPORTAMENTO DE RÉPTEIS
Carlos Frederico D. Rocha
Monique Van Sluys

Os répteis são vertebrados terrestres caracterizados pela presença de escamas impermeáveis à água ao longo de todo o corpo e por
terem a reprodução totalmente independente do meio aquático, uma
vez que os ovos são envolvidos por uma casca também impermeável.
Eles são os primeiros vertebrados tetrápodos (de quatro membros) totalmente adaptados a uma existência exclusivamente terrestre. Essa
conquista de um ambiente totalmente novo permitiu o surgimento de
muitas novas espécies com histórias de vida variadas. Os répteis incluem os lagartos, as serpentes, os crocodilianos (jacarés e crocodilos),
os quelônios (tartarugas, jabutis e cágados), os anfisbenídeos (cobrascegas) e o tuatara (um gênero de réptil primitivo que é endêmico da
Nova Zelândia e só possui duas espécies vivas).
Durante muito tempo, os répteis foram considerados animais
“inferiores” e a sua inteligência e capacidade de aprendizagem foram
freqüentemente questionadas. O estudo dos répteis, juntamente com
o de anfíbios, é chamado de Herpetologia (herpeton é um termo grego
que significa “coisa rastejante”). Até hoje, serpentes, jacarés e lagartos
são animais que causam repulsa para muitos. No entanto, a característica biológica de serem menos dependentes de manter sua temperatura corpórea constante (como as aves e os mamíferos) propicia que os
répteis vivam em ambientes considerados inóspitos tais como desertos
ou com baixa disponibilidade de alimento. À diversidade de padrões
comportamentais acompanha a grande diversidade morfológica e fisiológica observada entre os répteis.
O cientista sueco Carolus Linnaeus que, no século XVIII, estabe-
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leceu os fundamentos da nomenclatura científica, descreveu os répteis
e os anfíbios como sendo “criaturas sujas, feias e repugnantes”. No
entanto, os répteis são animais interessantes, relativamente fáceis de
estudar e têm sido objeto de estudos de comportamento há bastante tempo. Em termos gerais, há um claro desvio em que os padrões
comportamentais de lagartos e quelônios sejam mais conhecidos do
que os dos outros répteis. Isso se deve à sua maior facilidade de encontro e estudo do que à ausência de comportamentos por parte dos
outros grupos de répteis. As cobras-cegas ou anfisbenídeos são animais fossórios (vivem enterrados) e, portanto, são difíceis de serem
encontrados e praticamente nada se sabe sobre os seus comportamentos. Serpentes são geralmente solitárias, o que dificulta seu encontro e,
conseqüentemente, o estudo de seu comportamento. Com relação ao
tuatara, por ser de um grupo de répteis com poucas espécies, vários de
seus comportamentos são conhecidos.
Estudos abordando a capacidade de aprendizagem datam do
início do século XX, quando foi observado que, ao contrário do que se
pensava, os répteis não são animais ‘estúpidos’, mas sim são capazes
de aprender de acordo com experiências específicas. Os répteis, principalmente os quelônios, foram usados em muitos estudos de comportamento envolvendo a aprendizagem, desde o início do século XX.
Na Europa, os estudos sobre aprendizagem em répteis começaram na
década de 1930, abordando principalmente lagartos. Para os outros
grupos de répteis, há proporcionalmente menos informação disponível sobre a aprendizagem.
Na década de 1940, dois artigos publicados mudaram um conceito vigente sobre os répteis. Antes da década de 1920, os répteis eram
considerados “animais de sangue frio” em oposição aos de “sangue
quente” (aves e mamíferos). Posteriormente, a denominação mudou
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para animais pecilotérmicos, significando que as temperaturas corpóreas variam de acordo com o ambiente. Esses conceitos eram dogmas
estabelecidos, apesar de haver evidências acumuladas paralelamente mostrando que essas generalizações eram inadequadas. Os artigos
publicados por Charles Bogert e Robert Cowles (COWLES & BOGERT
1944, BOGERT 1949), com base em estudos empíricos e experimentos
naturais, apresentam os répteis, principalmente lagartos, como possuindo um controle ativo de sua temperatura corpórea. Esse controle
ativo ocorre não só por meios fisiológicos, mas também, comportamentais. Os comportamentos de regulação da temperatura adotados
por lagartos incluem deslocamentos entre locais insolados e sombreados e entre micro-hábitats mais frios ou mais quentes, mudanças de
posturas e posições, alterando a exposição a fontes de calor e regulando os horários de atividade.
Carpenter e Ferguson (1977), com base em extensa revisão da
literatura, compilaram a informação disponível até a época sobre os
padrões comportamentais relacionados a encontros agonísticos, corte
e cópula exibidos por répteis. Eles consideraram apenas aqueles comportamentos estereotipados, isto é, aqueles cuja ‘performance’ consiste de padrões motores invariáveis. Essa foi uma das primeiras catalogações e permitiu que comparações pudessem ser efetuadas entre os
grupos de répteis. Por exemplo, lagartos, entre os répteis, são que têm
os repertórios visuais mais evoluídos enquanto serpentes e quelônios
dependem mais de comunicação olfativa e tátil apesar de também exibirem vários sinais visuais. Crocodilianos e o tuatara aparentemente
dependem mais da comunicação olfativa, auditiva e tátil.
As primeiras revisões sobre as relações espaciais dos répteis
abordando os padrões de espaçamento, áreas de vida e territorialidade, avaliando a existência ou não de padrões nessas relações datam
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do final da década de 1950/início da década de 1960 e são fortemente
desviadas para lagartos (STAMPS 1977). Para outros grupos de répteis
(por ex. quelônios, serpentes e crocodilianos), essas relações espaciais
e os comportamentos envolvidos continuam com dados insuficientes.
Esse desvio deve-se principalmente à facilidade de encontro, observação e manipulação experimental dos lagartos em relação aos outros
répteis. O acúmulo de informações decorrentes dos estudos sobre territorialidade em répteis, principalmente para lagartos, permite a identificação de padrões. Por exemplo, lagartos da Sub-ordem Iguania e
crocodilianos, de modo geral, são considerados territoriais, enquanto
serpentes e quelônios aparentemente não defendem território.
O comportamento social foi menos estudado em répteis do que
em qualquer outro grupo de vertebrados. Os estudos existentes limitam-se basicamente a estudos de territorialidade em lagartos e cuidado parental em crocodilianos. A partir da década de 1960, vários estudos foram desenvolvidos, a maioria em situações de cativeiro, com
comportamento social em serpentes. Esses estudos mostram que os
comportamentos de corte e cópula para esses répteis são mais elaborados do que se pensava inicialmente, com base nas evidências de que
serpentes são animais solitários.
Mais recentemente, a percepção de que a distribuição de semelhanças ou diferenças em comportamentos em um grupo de espécies tende a ser correlacionado com as relações filogenéticas dentro
do grupo chegou até os répteis. Essa percepção abriu todo um novo
campo de possibilidades de testes de hipóteses sobre a evolução de
diferentes comportamentos e representou um importante avanço no
conhecimento dos padrões comportamentais exibidos pelos répteis.
Por exemplo, Martins (1994) avalia sob o ponto de vista filogenético a
evolução da territorialidade em lagartos. O padrão geral encontrado
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por essa autora foi de que famílias filogeneticamente próximas eram
territoriais. No entanto, há enorme variação entre espécies no comportamento territorial exibido. Por exemplo, lagartos podem diferir no
tipo de área sendo defendida e no tipo de comportamento agressivo
adotado e também exibir variação espacial e sazonal nesses fatores.
O Brasil é um dos poucos países do planeta que apresenta megadiversidade. Contudo, frente à riqueza de organismos que ocorrem
em seus biomas, podemos considerar que o conhecimento sobre os diversos aspectos da biologia desses organismos ainda é relativamente
incipiente. Isso mostra que há muito que ser estudado e compreendido em diferentes áreas, incluindo a de Comportamento. Os estudos
sobre comportamento de répteis no Brasil são um campo aberto e há
muita coisa a ser estudada. Considerando a elevada diversidade de
espécies que o país possui, os estudos com comportamento são proporcionalmente poucos. Vários estudos foram feitos no Brasil sobre
comportamento de répteis, principalmente com lagartos, serpentes e
quelônios (esses últimos, principalmente no Jardim Zoológico de São
Paulo e pelo projeto TAMAR). Com serpentes, podemos citar os estudos desenvolvidos por Ivan Sazima (UNICAMP) e Márcio Martins
(USP). Em termos gerais, os estudos sobre comportamento de serpentes brasileiras abordaram basicamente mecanismos defensivos e comportamento de forrageamento.
Os répteis são um grupo de organismos interessantes para estudos comportamentais. Além disso, várias características da biologia ou
a história de vida desses organismos facilitam esses estudos. Muitos
répteis (especialmente os lagartos) são em geral abundantes, de fácil visualização e observação (muitos são comportamentalmente evidentes
–conspícuos– na natureza), fáceis de se capturar (quando manipulações
e marcações são necessárias), de fácil manuseio (exceção para algumas
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serpentes peçonhentas e crocodilianos) e a sua taxonomia é relativamente conhecida. Esses aspectos facilitam que estudos comportamentais sejam eficientemente desenvolvidos permitindo o estabelecimento
de estudos experimentais, tanto no campo como em laboratório, que
tragam um bom retorno de informação por unidade de tempo de observação. Independente desse conjunto de aspectos, no Brasil, os estudos
desenvolvidos a partir da década de oitenta que envolveram comportamentos de répteis foram basicamente de natureza descritiva, faltando
mais estudos experimentais. Os relativos poucos estudos sobre aspectos
do comportamento dos répteis no Brasil foram realizados, em sua maioria, no campo. Martins (1996) apresenta uma revisão sobre comportamentos defensivos em lagartos e serpentes e argumenta que estudos de
campo e de laboratório são importantes e necessários para se compreender a evolução de estratégias defensivas em répteis.
Como o Brasil possui uma fauna de répteis bastante rica (entre os
lagartos é uma das mais ricas existentes), material para ser estudado
é o que não falta. Além disso, várias formações vegetais brasileiras
tais como restingas, campos rupestres, cerrado e caatinga, por serem
relativamente abertas, propiciam que observações de comportamento sejam feitos de modo direto. Estudos realizados em situações de
cativeiro são quase sempre desviados por causa da artificialidade da
situação. No entanto, em muitos casos, é a única forma de se aprender
algo sobre o comportamento da espécie (Por exemplo, há vários estudos feitos sobre comportamento reprodutivo de quelônios que foram
conduzidos no Zoológico de São Paulo por Flavio Molina).
Uma lacuna existente no Brasil e com grande potencial é o desenvolvimento de estudos experimentais, com manipulação dos organismos a serem estudados. Estudos experimentais são ótimos para
testes de hipóteses, partindo de um conhecimento prévio. Da mesma
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maneira que para as observações diretas, as formações vegetais abertas são apropriadas para esses estudos e possibilitam a abertura de um
campo de novas possibilidades.
A necessidade do desenvolvimento de estudos de campo e de
laboratório para avaliar comportamentos defensivos (MARTINS 1996)
pode e deve ser estendida para outros comportamentos também, já
que muito pouco se sabe sobre os padrões comportamentais exibidos
pelas espécies de répteis brasileiros.
Um aspecto importante a ser considerado em estudos de comportamento é que a observação deve preceder à experimentação/
manipulação. Isso significa que deve haver conhecimento prévio do
organismo a ser estudado e dos seus comportamentos antes de se realizarem experimentos de manipulação. O primeiro passo para iniciar
um estudo sobre uma determinada espécie focal de réptil é conhecer
ao menos em parte sua biologia e ecologia na natureza e na literatura.
É importante que aqueles interessados na investigação do comportamento devotem uma parte do seu tempo para observar e aprender um
pouco sobre a espécie a que se pretende estudar o comportamento.
Assim, boas horas de leitura sobre a biologia da espécie (e espécies
afins) e um bom tempo no campo, se familiarizando em como a espécie se comporta na natureza, trazem uma valiosa bagagem para os
passos seguintes do estudo pretendido. A base desse conhecimento
é fundamental para gerar questões interessantes ou hipóteses a serem
investigadas. Embora não haja muitos estudos no Brasil sobre comportamento de répteis, um conjunto de estudos realizados, por exemplo, com lagartos, pode ser encontrado em revisões sobre a biologia/
ecologia de espécies brasileiras em que aspectos do comportamento
são abordados. Os capítulos sobre “Introdução à ecologia de lagartos no Brasil” (ROCHA 1994), o de “Táticas defensivas em lagartos e
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serpentes” (MARTINS 1996) e o de “Ecofisiologia de répteis de restinga” (ROCHA et al. 2000), respectivamente nos livros “Herpetologia no
Brasil I”, nos “Anais de Etologia” e no “Ecologia de restingas e lagoas
costeiras”, sumarizam o conhecimento sobre aspectos da ecologia e
do comportamento de diferentes espécies de répteis brasileiras. Outros textos relevantes a serem lidos e consultados são os artigos do Dr.
Ivan Sazima sobre comportamento de serpentes, o volume 7 (“Ecology and Behavior”) (GANS & TINKLE 1977) da obra “Biology of the
Reptilia”, em que vários aspectos do comportamento de répteis são
tratados e o capítulo de Greene (1988) no Volume 16 da mesma série
(“Biology of the Reptilia”), onde o autor faz uma importante e extensa revisão sobre as diversas estratégias defensivas dos répteis contra
predadores. Para aqueles interessados em displays comportamentais
de répteis, é importante consultar o “Inventário dos displays comportamentais” de Carpenter (1986) que exaustivamente lista os trabalhos
publicados nesse tema até aquela data, constituindo uma importante
fonte de busca bibliográfica sobre o tema.
Uma sugestão para os interessados em iniciar estudos sobre o
comportamento dos répteis é a de que busquem entrar em contato
com profissionais que estejam trabalhando na área de Herpetologia,
desenvolvendo estudos que abordem aspectos do comportamento.
Isso é um passo fundamental para a troca de informações e discussão
sobre espécies e estudos potenciais a serem realizados sobre comportamento. Um bom ponto de partida para localizar profissionais atuando na área de comportamento de répteis no Brasil e conhecer o tipo
de estudo que vêm realizando é a Plataforma Lattes do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (www.
cnpq.br/lattes). A Plataforma Lattes é seguramente a melhor fonte de
busca sobre diversos aspectos da Ciência brasileira. Nela, essas infor-
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mações estão congregadas no Currículo Lattes dos pesquisadores, que
pode ser consultado on-line ou, por meio do Diretório de Grupos de
Pesquisa no Brasil (GrPesq/CNPq), no qual pode ser feita uma busca
temática (por área do conhecimento, por assunto, por palavra-chave
ou por pesquisador) sobre grupos de pesquisa que atuam na área de
comportamento de répteis. Para que se possa ter uma idéia de algumas formas de abordagem em estudos de comportamento de répteis,
a seguir mostramos quatro exemplos de diferentes aspectos comportamentais com espécies da nossa fauna. Dois exemplos são experimentais, um no campo e um em laboratório.

Escapando de predadores
Um exemplo de área potencial de estudo de comportamento dos
répteis é como eles se comportam para se defenderem de predadores.
Entre os répteis existe uma considerável diversidade de mecanismos
de defesa, incluindo defesas primárias (as que funcionam independente da presença do predador) e defesas secundárias (aquelas que
são utilizadas após a presa ser detectada pelo predador). O estudo de
Greene (1988) mostra que mais de 50 diferentes tipos de mecanismos
de defesa contra predadores são encontrados entre as espécies deste
grupo de vertebrados. Um estudo de defesas contra predadores com
espécie de réptil brasileira foi feito com o lagarto tropidurídeo Liolaemus lutzae (ROCHA 1993). Esse estudo mostra o conjunto de defesas
morfológicas (camuflagem, coloração e marcas disruptivas) e comportamentais (autotomia caudal, comportamento deimático – Figura 1,
tanatose, escape locomotor) desse lagarto e inclui a freqüência com
que os diferentes comportamentos defensivos são realizados. Além
disso, um ponto muito importante do estudo é que ele mostra que,
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do conjunto de defesas do lagarto, as diferentes defesas não atuam
isoladamente, mas, sim conjuntamente, aumentando a chance de escape pela presa. A eficácia de uma determinada estratégia de defesa
está relacionada ao fato das outras defesas estarem também operando
naquele momento. Com a riqueza de espécies de répteis que ocorre
no Brasil, fica fácil imaginar a multiplicidade de comportamentos defensivos que podem ser estudados.

Figura 1. Seqüência (de cima
para baixo) de posturas
corporais do lagarto
tropidurídeo Liolaemus
lutzae durante exibição de
comportamento deimático.

Fotos: C. F. D. Rocha
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Regulando a temperatura corpórea
pelo comportamento
Conforme já citamos, os répteis podem controlar sua temperatura corpórea por meio de comportamentos específicos. Um exemplo
brasileiro de como um réptil regula finamente sua temperatura corpórea pelo comportamento foi mostrado com o lagarto tropidurídeo
Tropidurus oreadicus na região amazônica (ROCHA & BERGALLO
1990). Ao longo do dia, esse lagarto altera sua postura, o ângulo e a
orientação do seu corpo no substrato onde se encontra com relação à
altitude e à direção do sol na abóbada celeste. Na medida em que o
sol ascende em relação ao horizonte e realiza sua trajetória, os lagartos
mudam entre substratos de diferentes inclinações de maneira a posicionarem seus corpos em direção oposta à do sol e com uma inclinação
estritamente perpendicular a ele, de forma a que seus corpos interceptem os raios solares o mais perpendicularmente possível (Figura
2). Essas posturas ocorrem especialmente de manhã cedo, quando os
lagartos precisam rapidamente ganhar calor para que possam realizar
com eficiência suas diferentes atividades. Já nos momentos do dia em
que o lagarto já atingiu a temperatura apropriada e não mais interessa
continuar a ganhar calor (pois isso constituiria riscos de superaquecimento), o comportamento muda e os indivíduos passam a se posicionar sobre o substrato com uma orientação e direção do corpo que
interceptem o mínimo possível os raios solares (Figura 2).
Esse comportamento é realizado em conjunto com mudanças
sucessivas entre áreas sombreadas e áreas insoladas do hábitat, garantindo a manutenção da temperatura corpórea dentro de uma faixa
apropriada para as várias funções ecofisiológicas. Assim, o lagarto
controla o ganho e a perda de calor pelo comportamento. Um outro
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exemplo similar a esse descrito para T. oreadicus da Amazônia foi demonstrado para o cogenérico T. torquatus em área de restinga da costa do Estado do Espírito Santo (GANDOLFI & ROCHA 1998). Esses
exemplos mostram que as diferentes estratégias de répteis brasileiros
para termorregular constituem uma vasta, porém pouco explorada,
área de investigação.

Quando o predador encontra a presa
Um exemplo de um estudo bem conduzido com comportamento
de serpente é o de Sazima (1989) sobre o comportamento alimentar da
jararaca (Bothrops jararaca) na natureza. De acordo com o autor, observações de predação na natureza em geral são fortuitas e um recurso
para aumentar a chance de uma observação e aprender sobre respostas potenciais é o de provocar os encontros entre o predador e a presa
na natureza. Nesse estudo, Sazima ofereceu roedores à jararaca em
uma área de mata, em Campinas, e descreveu os comportamentos da
serpente antes, durante e depois da ingestão da presa. Os encontros
provocados ocorreram de dia e à noite, quando ele encontrava um
indivíduo de jararaca. Em um primeiro grupo de experimentos, os
roedores (camundongos e ratos) eram presos a um uma linha e caniço
para que ficassem restritos, mas podendo se deslocar.
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Figura 2. Orientação do corpo em relação ao deslocamento do sol adotado pelo
lagarto tropidurídeo Tropidurus oreadicus em diferentes momentos do dia, em
região amazônica. Baseado em Rocha & Bergallo (1990).

Em outro grupo de experimentos, os roedores eram deixados
próximo à serpente, de modo a tornar o procedimento mais semelhante a um encontro natural. Sazima descreve sete fases principais
do comportamento observado das jararacas em relação às suas presas:
orientação, aproximação, bote (mordendo e largando a presa), rastreamento, inspeção, abocamento e ingestão. Em cada fase dessas, as serpentes exibiam padrões comportamentais específicos. Por ex., a orientação é estimulada primariamente por movimentos da presa e nessa
fase, a serpente pode exteriorizar a língua em movimentos de dardejar
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(“tongue flicking”). Já o bote é uma seqüência comportamental fugaz,
cujos detalhes dos elementos da seqüência são de difícil percepção à
visão humana (Sazima examinou o bote por meio de decomposição de
filmagens). A partir da análise do filme em velocidade controlada, ele
observou que o bote da jararaca era dirigido principalmente ao flanco
do roedor e que logo após o bote, a serpente solta a presa.
Esse comportamento de soltar a presa é conhecido para outras
serpentes da mesma família –Viperidae– e acredita-se que esteja associado a um grau qualquer de periculosidade da presa que, com isso,
poderia causar alguma retaliação desvantajosa para o predador. Após
o bote, vem a fase de rastreamento, em que a serpente sai em busca da
presa que envenenou com movimentos corporais estereotipados. A
deglutição da presa caracteriza a fase de ingestão e ocorre com movimentos alternados dos lados opostos da maxila. Assim, com um estudo feito no campo experimentalmente pode-se aprender sobre vários
aspectos do comportamento como foi visto com a jararaca.

Dominância de lado por serpentes constrictoras
Um exemplo de estudo em laboratório foi feito com as serpentes boídeas neotropicais Boa constrictor e Epicrates cenchria (LOPES et
al. 1991). Essas serpentes matam as suas presas (pequenos mamíferos) pela constricção. A questão investigada pelos autores era se as
serpentes possuíam, individualmente ou especificamente, uma dominância de lado do corpo com o qual realizariam a constricção da presa.
Em outras palavras, essas serpentes seriam, analogamente aos humanos, destras ou canhotas? Durante o estudo, em ambiente controlado
em laboratório, roedores foram repetidamente oferecidos a diferentes
serpentes das duas espécies, sendo registrado o lado do corpo da ser-

186

Comportamento Animal CS3.indd 186

19/1/2008 09:58:06

pente com que cada uma constrictava a presa. Os resultados obtidos
sugeriram não haver uma tendência de lado de constricção em nível
específico, embora essa tendência possa ocorrer em nível individual
para as duas espécies de serpentes estudadas.
Em síntese quando consideramos a área de Comportamento de
répteis podemos concluir que, no Brasil este campo de estudos pode
ser considerado incipiente, tendo um elevado potencial, não apenas
pela ainda insuficiência de estudos, mas, sobretudo pela riqueza existente da fauna desse grupo de vertebrados. Adicionalmente, o fato de
no Brasil ainda existirem algumas formações vegetais relativamente
pouco perturbadas permite que estudos em condições naturais tanto
descritivos quanto experimentais possam ser realizados.
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1.12 AVES, DO LATIM AVIS
Oswaldo Marçal Júnior
Alexandre Gabriel Franchin

Introdução
Não é de hoje que as aves ocupam um lugar de destaque entre
nós. Elas são presença constante nas mais diversas religiões, culturas
e civilizações. Os exemplos simbólicos são muitos e por isso destacamos apenas alguns: No antigo Egito, o deus Hórus era personificado
como um homem com cabeça de falcão. Na Grécia Antiga, uma coruja
representava a sabedoria. As legiões romanas ostentavam a sua frente
um estandarte com a figura de uma águia-dourada, símbolo de força e
de poder. Uma ave trouxe ao patriarca Noé a certeza de que as águas
do dilúvio haviam finalmente abaixado. Em termos concretos, aves
provavelmente sejam utilizadas com fins ornamentais e alimentares
desde os primórdios da humanidade. E isso ainda pode ser visto nas
comunidades primitivas da atualidade. Também são essenciais para
o funcionamento de vários ecossistemas, atuando como predadoras,
dispersoras, polinizadoras, entre outros papéis.
Mas afinal, o que são aves? Aves constituem um grupo animal consideravelmente homogêneo que surgiu há mais ou menos 180 milhões de
anos, a partir de ancestrais répteis. São reconhecidos como os únicos seres
viventes a apresentar postura bípede, membros anteriores modificados
em asas, bicos (sem dentes) e corpo revestido por penas. A maioria das
aves é ativa durante o dia e pode ser encontrada em ilhas e montanhas,
nos desertos e nas regiões polares, em águas interiores e nos oceanos.
Solitárias ou em grupos, exploram ambientes e recursos muitas vezes
inacessíveis a outros animais. Atualmente são conhecidas cerca de 9.700
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espécies de aves no mundo (29 ordens, 187 famílias e mais de 2.000 gêneros), o que representa mais do que o dobro das espécies de mamíferos. O
Brasil possui aproximadamente 1.700 espécies de aves, incluindo muitas
espécies endêmicas. De fato, a avifauna brasileira é a terceira mais rica
do mundo, ficando atrás somente das registradas na Colômbia e no Peru
(ANDRADE 1997, GILL 1995, SICK 1997).
Aves são extraordinárias e mesmo que você não tenha qualquer conhecimento sobre ornitologia (estudo das aves), certamente poderá admirar a exuberância de suas plumagens, a melodia de seus cantos e sua
habilidade de voar. É bem verdade que nem todas as aves voam (e.g.
avestruzes, emas e pingüins), mas essa foi a principal pressão exercida sobre o grupo no curso da evolução, o que se reflete na sua morfologia, anatomia, fisiologia e comportamento. Nas próximas seções deste capítulo,
abordaremos aspectos do comportamento das aves, procurando mostrar
como estrutura e fisiologia se integram na sua expressão.

Comportamentos
Os comportamentos das aves podem ser entendidos como expressões das respostas integradas aos diferentes estímulos do meio,
incluindo: movimentos (posições e posturas), atividades e hábitos. Assim, para compreendermos esses comportamentos precisamos conhecer a estrutura de uma ave, especialmente a do seu cérebro. Trata-se de
um órgão grande e bem desenvolvido, responsável por comportamentos instintivos complexos, instruções, integração sensorial e aprendizagem (cérebro anterior), regulação da visão, coordenação muscular,
balanço, controle fisiológico e secreção de hormônios (cérebro médio),
e pela ligação do cordão espinal e do sistema nervoso periférico com
os maiores centros controladores (cérebro posterior/medula). Funcio-
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nalmente, analisa estímulos, integrando-os com experiências passadas
e canalizando-os por interruptores neurais para ativar instruções motoras. Nos mamíferos, estímulos captados por órgãos sensoriais periféricos são conduzidos diretamente ao cérebro. Nas aves, esses sinais
passam por seus respectivos centros controladores (e.g., informações
visuais são encaminhadas aos lobos óticos do cérebro médio) antes de
chegarem aos centros de integração principais, o que permite reagir
instantaneamente a dados estímulos (GILL 1995, SICK 1997).
Como seria de se esperar, os sentidos das aves são muito especializados. Como animais altamente visuais, aves possuem olhos
grandes, com boa capacidade de resolução (cerca de três vezes maior
do que a humana) e visão em cores. Os sinais sonoros são captados
pelos ouvidos de modo mais simples do que nos mamíferos, mas a
audição é igualmente eficiente. Algumas partes do corpo das aves
(e.g. corpúsculos de Merkel na pele, língua e bico) são extremamente
sensíveis à estimulação mecânica (tato). Elas também têm paladar,
embora este pareça ser o menos apurado dos seus sentidos. O olfato pode ser bastante desenvolvido em algumas espécies (e.g. kiwi,
urubus). O equilíbrio é promovido pelos canais semicirculares, localizados nos ouvidos e pelo conjunto de células sensoriais associadas. Além disso, aves percebem mudanças de pressão barométrica e
de magnetismo da Terra. Imagine isso! Até parece ficção científica,
mas as aves podem fazê-lo (ANDRADE 1997, GILL 1995). Quanto
a sua inteligência, elas também podem surpreender. Corvos conseguem contar até sete! De fato, aprender por meio da observação e da
imitação é uma característica comum no grupo (GILL 1995). Se você
conhece algum papagaio (Figura 1), não tem como duvidar dessa
capacidade. Até o uso de ferramentas já foi documentado em muitas
famílias (SICK 1997).
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Figura 1. Papagaio-verdadeiro
(Amazona aestiva).

Foto: Alexandre Gabriel Franchin, EPDA Galheiro (CEMIG) - Perdizes (MG)

Comunicação visual
O colorido das aves já deve ter chamado a sua atenção. Essas cores se devem a pigmentos depositados nas penas –cores pigmentares
(e.g. amarelo brilhante, laranja, vermelho e alguns tons de azul e de
verde); a efeitos especiais relacionados com a incidência de luz –cores
estruturais (e.g. cores iridescentes e a maioria dos tons de azul) ou a
associação de ambas. Muitas têm coloração críptica, o que permite ao
animal se confundir com o ambiente (camuflagem). Caprimulgiformes (urutaus, bacuraus e curiangos) são exímios nessa arte. O urutau
(Nyctibius griseus) tem coloração semelhante à casca de uma árvore e,
ao se empoleirar em um tronco, o faz de modo absolutamente ereto e
estático, transformando-se em uma extensão do meio. A camuflagem
perfeita demonstra a importância das cores e do comportamento nas
táticas defensivas. Os urutaus possuem pálpebras superiores providas
de incisões (“olhos-mágicos”) que permitem ver mesmo estando de
olhos fechados (SICK 1997).
Mas as aves não enxergam tão bem à toa. A comunicação visual
é um meio vital de transferência de informações para o grupo. Logo, a
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percepção de formas e de cores é fundamental. Ao expor sua cauda, um
pavão informa seu interesse pelas fêmeas que corteja. Em cada exibição
há uma mensagem com significado bem definido. Esses mecanismos,
conhecidos como “displays”, servem para identificar individualmente
uma ave (intra e interespecificamente), como também sinalizar a predisposição do emissor da mensagem em situações de enfrentamento –
comportamento agonístico (sinais de ataque, de escape ou neutros); o
desejo de acasalamento (atração sexual) e a disposição em defender um
território. Além disso, por meio da orientação visual que a maioria delas
encontra e seleciona seus alimentos (GILL 1995).

Comunicação acústica
Sons podem ser produzidos por uma ave de várias maneiras.
Elas podem bater os pés no chão, estalar os bicos, agitar as penas, mas
os sons se originam principalmente de um órgão especializado, a siringe (ausentes nos avestruzes e nos urubus). Trata-se de uma estrutura anatômica análoga (mesma função e origem distinta) às nossas
cordas vocais. Podem ser simples ou complexas, ter músculos e membranas ou não, sendo que em todas os sons são produzidos pela passagem de ar proveniente dos pulmões. As vocalizações proporcionam
informações essenciais para defesa de território, escolha de parceiro,
reconhecimento de indivíduos, localização de presas (incluindo ecolocalização), navegação, entre outros. Entre as vozes mais peculiares
estão as das arapongas (Procnias spp.), consideradas as mais fortes do
mundo (SICK 1997).
Canto é a emissão de uma série de notas diferentes, como faz o
sabiá (Muscicapidae), e pode ser inato ou “aprendido” (SICK 1997).
Muitas espécies podem ficar parte do ano sem emitir seus cantos mais

193

Comportamento Animal CS3.indd 193

19/1/2008 09:58:08

característicos, voltando a fazê-lo no período reprodutivo. Esse comportamento gera a falsa impressão de que algumas aves desaparecem
de um local em determinadas épocas. Todo canto pode ser definido
funcionalmente como um meio de comunicação sonora de reconhecimento específico, motivo pelo qual tem grande importância na identificação, na classificação e nos estudos comportamentais (Figura 2).

Figura 2. Vanellus chilensis,
conhecido como quero-quero, em
função do seu canto onomatopéico.

Foto: Alexandre Gabriel Franchin, UHE Jaguara (CEMIG) – Sacramento (MG)

Várias aves aprendem a imitar as vocalizações de outras espécies, valendo-se disso no seu dia-a-dia. A esse artifício dá-se o nome
de mimetismo vocal. O sabiá-do-campo-poliglota (Mimus polyglottos)
possui em seu repertório vocal mais de 150 cantos, podendo ainda
aprender outros ao longo da sua vida (GILL 1995). Na ave-lira da Austrália (Menuridae), o macho imita o maior número possível de sons
ouvidos a sua volta, já que a fêmea escolhe machos que possuem repertórios mais variados. O sabiá-poca (Turdus amaurochalinus) emite
sons semelhantes ao miado de um gato. A gralha-picaça (Cyanocorax
chrysops) pode imitar perfeitamente a voz do gavião-carijó (Rupornis
magnirostris) (SICK 1997).

194

Comportamento Animal CS3.indd 194

19/1/2008 09:58:08

Comportamento alimentar
A alimentação das aves é um dos principais produtos seletivos
em resposta às altas demandas energéticas associadas à endotermia
e à intensa atividade (GILL 1995). Assim, elas podem se alimentar
de: carne - carnívoras (e.g. Falconiformes – águias, gaviões e falcões),
de peixes – piscívoras (e.g. ardeídeos – garças, socós e alcedinídeos –
martins-pescadores), de insetos – insetívoras (e.g. tyranídeos – papamoscas e dendrocolaptídeos – arapaçus), de frutos - frugívoras (e.g.
piprídeos – tangarás, soldadinho e cotingídeos – arapongas, anambés), de grãos – granívoras (e.g. emberizíneos – tico-ticos, papa-capins
e cardelíneos – trinca-ferros, azulões), de néctar - nectarívoras (e.g.
trochilídeos – beija-flores e coerebíneo – caga-sebo), de moluscos –
malacófagas (e.g. Rostrhamus sociabilis - gavião-caramujeiro), de itens
alimentares diversos – onívoras (e.g. turdíneos - sabiás e ictiríneos –
japus, pássaros-pretos) e até de animais mortos - necrófagas (e.g. catartídeos - urubus). Veja que a dieta das aves é bastante diversificada.
E olhe que há gosto para tudo. Você imagina qual é um dos pratos
favoritos da garça-vaqueira (Bubulcus ibis)? Uma dica: é o mesmo do
gavião-carrapateiro (Milvago chimachima). É importante lembrar que
todo hábito alimentar está associado a adaptações estruturais e funcionais (de bico, de pés, de asas, de penas, do tubo digestivo etc.) e a
comportamentos específicos (ANDRADE 1997, SICK 1997).
Martins-pescadores têm bicos fortes e longos, adaptados à pesca,
e capturam suas presas mergulhando. As águias-carecas (Haliaetus leucocephalus), por sua vez, vasculham o ambiente com sua visão aguçada
e, uma vez localizada a presa, alçam vôo, sobrevoando a superfície da
água até que, num golpe rápido, pescam seu alimento. Já o gavião-peneira (Elanus leucurus) sobrevoa áreas terrestres abertas, pairando no
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ar à procura de sua presa (“peneirando”) e investindo sobre ela assim
que a localiza. Adaptações e estratégias distintas para um mesmo fim:
subjugar presas.
Diversas técnicas são utilizadas pelas aves insetívoras para caçar. Insetos podem ser capturados em vôo e você talvez já tenha visto
algum bem-te-vi ou siriri predando dessa maneira. Mas a predação
também pode ocorrer no chão (e.g. Crotophaginae - anus) ou em troncos (e.g. arapaçus). Formicariídeos, como o próprio nome indica, são
especializados na captura de formigas ou de outros insetos que sejam
espantados pelas formigas de correição. Além disso, alguns insetívoros, especialmente Tyrannidae e Caprimulgiformes, possuem penas
modificadas com função sensorial (penas rictais ou vibrissas) em volta
da narina, dos olhos ou na base do bico, o que aumenta a capacidade de percepção do meio e eficiência na predação. Segundo Andrade
(1997), um casal de andorinhas-de-bando (Hirundo rustica) e seus filhotes podem consumir quase 290 mil insetos em um único ano.
As aves frugívoras são importantíssimas na dispersão de sementes, particularmente na região Neotropical. Esse processo, conhecido
como ornitocoria, representa uma interação na qual aves e plantas estabeleceram vantagens recíprocas ao longo da evolução (coevolução).
Frutos são uma fonte altamente nutritiva, sendo, geralmente, carnosos
ou arilados. Os vermelhos, azuis e pretos são os mais atrativos para
as aves. Já as sementes podem ser levadas por distâncias que jamais
alcançariam sem ajuda.
Mais de 600 espécies de aves em todo o mundo se alimentam
predominantemente de néctar e, juntamente com insetos e morcegos,
são os principais grupos polinizadores de plantas (ANDRADE 1997).
A polinização por aves é conhecida por ornitofilia, sendo um mecanismo vital para a reprodução de inúmeras espécies vegetais. Os poli-
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nizadores mais conhecidos são os beija-flores (Trochilidae), com mais
de 300 espécies e ocorrência restrita ao Novo Mundo. Porém, existem
outras aves que cumprem o mesmo papel e com igual eficiência, como
os nectarinídeos (cerca de 120 espécies), encontrados em regiões tropicais do Velho Mundo (GILL 1995, SICK 1997).

Comportamento de limpeza e mudas
As penas são estruturas de origem epidérmica, queratinizadas
e que têm múltiplas funções: isolamento térmico, força aerodinâmica
para o vôo; proteção; produção de sons; percepção tátil; comunicação;
camuflagem, entre outras. Seu conjunto compõe a plumagem. Com
exceção de avestruzes, pingüins e algumas outras aves completamente cobertas por penas, essas estruturas crescem apenas em certas áreas
da pele (ptérilas), entre as quais há espaços vazios (aptérios). Aves
canoras têm cerca de 2.000 a 4.000 penas (30 a 40% na cabeça e no pescoço). Achou muito? O que dizer então do cisne-da-tundra (Cygnus
columbianus) que tem cerca de 25.000 penas! Com tantas penas assim,
é óbvio que o cuidado diário com a plumagem é essencial. Por essa razão, elas apresentam um comportamento de limpeza, no qual cuidam
regularmente da plumagem, limpando e reorganizando suas penas
com o bico. A maioria também lubrifica as penas com uma substância
oleosa produzida pela glândula uropigial, um acessório importante
nesse cuidado diário (CORRAL 1989, GILL 1995, SICK 1997).
Penas totalmente formadas são inertes e não têm um sistema interno de nutrição e manutenção, o que faz com as aves troquem periodicamente sua plumagem. Na primeira muda, a plumagem juvenil é
substituída pela adulta. A partir de então, algumas espécies mudam
apenas uma vez por ano, enquanto outras têm uma série complexa
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de mudas sazonais extras, o que ocorre principalmente em ambientes
altamente abrasivos (e.g. nos desertos). Você já deve estar imaginando
um monte de frangos depenados andando por ai, não é mesmo? Ocorre que as mudas, na maioria das aves, seguem uma seqüência regular,
de modo que não vemos espaços nus no corpo delas durante esse processo. As penas diretamente envolvidas na sustentação do vôo - penas
das asas (rêmiges) e da cauda (retrizes), por exemplo, são trocadas em
pares simétricos para que o mesmo não seja prejudicado. Algumas
aves (e.g. Anseriformes - patos), no entanto, mudam todas as penas
das asas de uma só vez, o que implica comportamentos específicos,
como o de se esconder em meio à vegetação até que a capacidade de
vôo seja readquirida (SICK 1997).

Comportamento reprodutivo
Aves são tipicamente monogâmicas (cerca de 90% das espécies)
e um dos seus comportamentos mais fascinantes é a escolha do parceiro. Muitas realizam cerimônias complexas, a fim de encontrar sua
“cara metade”. Entre as aves-do-paraíso, os machos se reúnem em
locais conhecidos como arenas para exibirem suas plumagens e, assim, poderem ser escolhidos pelas fêmeas. Outro caso notável é o dos
tangarás-dançarinos (Chiroxiphia caudata), em que um macho adulto
(macho alfa) e machos jovens exibem-se em um poleiro para a fêmea
(GILL 1995). Esse comportamento, conhecido como “lek”, também é
muito comum entre beija-flores (PIZO 1996). Estratégias ainda mais
elaboradas podem ser observadas, por exemplo, a dos “bower birds” ‘aves-vitrines’ (Ptilonorhynchidae) que constroem verdadeiros palcos,
utilizando-se de folhas, galhos, botões e outros objetos humanos para
atrair as fêmeas (GILL 1995).
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O cuidado com a prole é uma das características mais marcantes
da reprodução das aves. Todas se reproduzem por ovos que requerem um período de incubação. É por isso que elas, de modo geral, os
chocam. As únicas exceções são representadas pelos perus-construtores-de-montes (megapodídeos australianos), que enterram os ovos no
solo, utilizando-se da radiação solar, da energia vulcânica ou da decomposição de material vegetal para incubação. Esse substrato orgânico, ao se decompor, gera o calor necessário para o desenvolvimento
dos ovos. Os machos avaliam regularmente a temperatura do ninho
com o bico e retiram ou aumentam a quantidade de substrato, com intuito de manter a temperatura ideal de incubação, entre 32 e 35o C. Habitualmente, os ovos são chocados em ninhos, mas há casos extremos,
como o do pinguim-imperador (Aptenodytes forsteri), no qual o ovo
permanece sobre os pés durante todo o seu desenvolvimento, evitando seu congelamento pelo toque com o solo. Dependendo da espécie,
os filhotes podem nascer de olhos fechados e pelados, permanecendo
mais tempo nos ninhos - nidícolas (e.g., Columbiformes), ou de olhos
abertos e providos de plumas – nidífugos (e.g., Charadriiformes), o
que exige maiores ou menores cuidados, da mãe, do pai ou de ambos.
É bom lembrar que aves não produzem leite para alimentar seus filhotes e, portanto, precisam providenciar e trazer comida regularmente
até o ninho (Figura 3) (CORRAL 1989, GILL 1995, SICK 1997).
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Figura 3. Maria-cavaleira
(Myiarchus tyrannulus) levando
alimento para a prole no ninho.

Foto: Alexandre G. Franchin, Uberlândia (MG)

A construção de ninhos é considerada “uma extensão do cuidado
parental” (Figura 4) (CORRAL 1989). Podem ser de cavidades ou abertos. Buracos construídos em árvores são o tipo mais comum de ninho
em cavidade (e.g. Picidae - pica-paus). Outras espécies podem utilizar
cavidades prontas (e.g. calaus – bucerotídeos) ou ainda cavar buracos
na areia ou em barrancos (e.g. juruvas, udus - momotídeos). A corujaburaqueira (Speotyto cunicularia) pode escavar um ninho no chão, mas,
freqüentemente, usa buracos abandonados. Esses ninhos oferecem proteção para os pais, ovos e filhotes, além de estarem menos sujeitos a
variações ambientais. Com essas vantagens, seria de se esperar que fossem os mais comuns, mas ocorrem em número limitado. O tipo mais
familiar de ninho aberto é o em taça, usado pela maioria das aves que
nidificam em árvores. Muitas vezes repousam nas pontas de galhos ou
estão suspensos em ramos das árvores. Podem ser feitos de fibras vegetais (e.g., tico-tico - Zonotrichia capensis) ou de barro (e.g., joão-de barro
- Funarius rufus) (CORRAL 1989, GILL 1995, SICK 1997).
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Figura 4. João-graveto
(Phacellodomus
rufifrons) em processo
de construção do ninho.

Foto: Alexandre G. Franchin, EPDA Galheiro (CEMIG) - Perdizes (MG)

Quase todas as aves constroem seus ninhos, apresentando padrões comportamentais bastante elaborados nessa tarefa. Invariavelmente, a fêmea participa dessa construção, sozinha ou com ajuda do
macho. Entre as muitas exceções está a corruíra (Troglodytes aedon), em
que o macho constrói o ninho sem auxílio da parceira (CORRAL 1989).
Existem também espécies oportunistas que depositam seus ovos em
ninhos confeccionados por outras aves, comportamento conhecido
como parasitismo de ninho ou nidoparasitismo (e.g. cucus – Chrysococcyx spp. e alguns icteríneos). Um caso extremo é o do nidoparasitismo obrigatório, em que, no curso da evolução, uma espécie “perde”
a capacidade de cuidar da sua prole, passando a delegar essa tarefa a
aves em cujos ninhos deposita os seus ovos (hospedeiras). O Chopim
(Molothrus bonariensis), por exemplo, põe seus ovos em ninhos de mais
de uma dezena de espécies, sendo o tico-tico, seu hospedeiro mais
comum (GILL 1995, SICK 1997).
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Comportamento social: a vida em grupo
Muitas espécies de aves vivem em bandos. A vida em grupo
aumenta a possibilidade de encontrar alimento, na medida em que,
quanto mais indivíduos estiverem à sua procura, maiores serão as
chances de encontrá-lo. Outra vantagem está na melhor defesa contra
predadores. A vigilância permite que um indivíduo gaste mais tempo
na alimentação, já que ele conta com a atenção dos outros. Algumas
aves desenvolveram, inclusive, um comportamento no qual um indivíduo do bando, conhecido como sentinela, se posiciona em um ponto
estratégico que lhe permita visualizar o grupo e seu entorno, avisando
sobre a aproximação de qualquer perigo potencial, o que faz emitindo
um grito de alerta. Bandos mistos (formados por diferentes espécies)
também utilizam essa estratégia.
Em grupos sociais, como os formados pelos anus (anu-branco –
Guira guira e anu-preto – Crotophaga ani), observam-se comportamentos
reprodutivos altamente elaborados, que envolvem ninhos comunitários, nos quais alguns indivíduos, geralmente jovens, cuidam da prole
de outros membros do grupo. Essas aves, conhecidas como ajudantes
de ninhos ou “helpers”, mostram um comportamento que, à primeira
vista, não faz muito sentido. Afinal, para que cuidar dos filhotes de
outra ave e não dos seus? A resposta está associada a fatores seletivos
e genéticos (seleção de parentesco), uma vez que um indivíduo que
cuida de um irmão e garante a sua sobrevivência está assegurando
que, probabilisticamente, 50% dos seus próprios genes se perpetuem.
Curiosamente, essa é a mesma proporção de genes passados por um
genitor aos seus filhos (KREBS & DAVIES 1996).
Certos bandos podem ter hierarquia entre seus membros, o que
se reflete em padrões de dominância, muitas vezes distinguidos por
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diferenças na plumagem. Um exemplo é o do pardal-de-Harris (Zonotrichia querula), no qual a plumagem do pescoço do macho dominante
é mais bem pronunciada do que nos outros machos do bando (KREBS
& DAVIES 1996).

Outros comportamentos
Comportamentos de defesa também são muito interessantes.
Um deles é a deimatose, algo que pode ser definido como “parece
mas não é”. Existem espécies de aves que abrem suas asas em leque e
eriçam as penas para parecerem maiores do que realmente são para,
assim, dissuadir um possível agressor de atacá-las. Corujas, como a
suindara (Tyto alba), usam muito esse comportamento. O comportamento da “asa quebrada” é outro que merece registro. Nele, a ave finge estar ferida, arrastando-se no chão com a asa aparentemente deslocada. Quando o predador se aproxima da “presa fácil”, ela alça vôo,
escapando do ataque. O incrível é que esse comportamento é exibido
principalmente por aves que estejam cuidando da prole e dessa forma,
todos os seus movimentos são executados com intuito de afastar o
predador do ninho (GILL 1995, SICK 1997).

Comportamento e identificação de aves
Para identificarmos uma ave, podemos utilizar diversos elementos. A distribuição geográfica é um dos mais gerais. A chance de você
“dar de cara” com um casuar (Casuariidae) no quintal da sua casa é
quase nula, uma vez que essa espécie tem distribuição restrita à Região Australiana (só não descartamos totalmente a possibilidade porque você pode morar em algum Zoológico...). Outro aspecto básico é o
tamanho. Você dificilmente irá confundir uma avestruz (Struthio spp.)
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de 2 metros de altura e perto de 130 Kg de peso com um beija-flor de
menos de 6 cm e cerca de 3 gramas (SICK 1997). Se isso acontecer será
melhor procurar um oftalmologista... A silhueta ou “jeitão do bicho”
também pode permitir a identificação, pelo menos em nível de ordem.
Procure notar como as formas do corpo das pombas são semelhantes.
Pois é, todas estão incluídas em uma única ordem (Columbiformes).
Essa tendência vale para outros grupos e facilita bastante a nossa vida.
Há ainda formas características de asas, de caudas, de bicos e de pés,
cada qual adaptada a um fim específico e a grupos particulares. A coloração é outro elemento essencial na identificação de uma ave, uma
vez que o padrão de cores é um meio de reconhecimento específico.
O mesmo pode-se dizer do canto, pois muitas vocalizações são distintivas, como a do bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), do siriri (Tyrannus
melancholicus), do fogo-apagou (Scardafella squammata). Não é à toa que
muitos dos nomes populares de aves são onomatopéicos. Lembre-se
ainda que aves têm preferências por determinados ambientes (hábitats), o que também facilita a identificação. Obviamente, uma ave
aquática não vai ser encontrada em um deserto...
Porém, o mais interessante é que o comportamento também
pode representar uma importante ferramenta na identificação. O sabiá-do-campo (Mimus saturninus) costuma levantar a cauda ao pousar,
movimento que permite reconhecê-lo mais facilmente. E esse é só um
exemplo. Além disso, o comportamento de uma ave pode “denunciála”. Assim, conhecer o comportamento das aves oferece maiores chances de identificá-las no campo. Algumas espécies e famílias são mais
fáceis de serem vistas; porém, existem alguns grupos que são ou crípticos ou muito ariscos, o que dificulta sua observação. Ralídeos (saracuras), por exemplo, costumam cantar bem próximos ao observador,
sem serem vistas. Sabendo disso, podemos nos preparar melhor (e
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com muita paciência) para esperar o momento certo de aproximação e
de identificação. Se quisermos observá-los devemos ficar praticamente imóveis, a ponto de não espantá-los, deixando-os mais à vontade e
permitindo que o animal se movimente próximo a você. Isso permitirá
uma visualização segura para auxiliar na identificação.

Como pesquisar o comportamento de aves
Todos os comportamentos de uma ave, dos mais simples aos mais
complexos, constituem-se em excelentes objetos de estudo e com uma
grande vantagem: praticamente todas as técnicas de observação e registro de comportamentos podem ser empregadas na investigação desses
animais. Nos trabalhos mais simples, bastará levar para o campo uma
caderneta de anotações e um lápis para registrar suas observações. Você
logo perceberá, entretanto, que binóculos são quase indispensáveis e
que um bom guia de identificação de campo também pode ser bastante
útil, por exemplo: “Todas as Aves do Brasil” (SOUZA 1998); “Birds of
Southern South American and Antarctica” (PEÑA & RUMBOLL 2001)
e “The South American Birds” (DUNNING 1987). Nas pesquisas mais
elaboradas, você poderá empregar gravadores, câmeras fotográficas, filmadoras e um verdadeiro arsenal de equipamentos. A definição sobre
os tipos de instrumentos a serem utilizados estará na dependência dos
objetivos do seu trabalho e das condições técnicas e financeiras de que
dispuser. Mas uma coisa é certa: você não precisará ganhar na loteria
para começar a estudar o comportamento das aves.
O comportamento alimentar está entre os temas mais investigados, abordando principalmente as estratégias de forrageamento
(como as aves se alimentam, os tipos de dieta, a eficiência na obtenção de itens alimentares etc.) e as interações entre espécies. Pode-se,
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por exemplo, procurar determinar a eficiência de aves frugívoras na
dispersão de sementes, observando-se o modo como a ave consome
o fruto, se foi engolido diretamente ou mastigado (macerado), se ao
engolir ela libera (regurgita) posteriormente a semente, se carrega o
fruto para outro local, se defeca ou se o deixa cair, o tempo que a ave
permanece na planta, quantos frutos consome em um determinado
intervalo de tempo e se existem encontros agonísticos (agressivos) entre as espécies que se alimentam sobre a mesma planta. Similarmente,
em aves nectarívoras, podemos registrar aspectos como o número de
visitas, o número de flores e de espécies vegetais visitadas, tempo de
permanência em cada planta e em cada flor, além de outras variáveis.
Imagine então registrar toda uma seqüência de predação por parte de
uma águia-pescadora? Fantástico.
Pesquisas que enfocam comunicação acústica também têm sido
bastante difundidas. Com o uso de gravadores (os digitais são os
mais recomendados) e microfones direcionais podemos registrar vocalizações e efetuar playbacks que nos permitam avaliar as respostas
comportamentais dos animais pesquisados. É interessante notar que
algumas espécies respondem mais efetivamente aos playbacks, como
representantes das famílias Strigidae (corujas), Furnariidae (joão-debarro, crispim, entre outros), Formicariidae (chocas), Troglodytidae
(corruíras) e Tyrannidae (papa-moscas).
Outra linha de trabalho é representada pelo estudo do comportamento associado à parasitoses (ectoparasitoses e endoparasitoses).
Em todos eles é importante conhecer o comportamento do hospedeiro, uma vez que isso determina os níveis de exposição às fontes de infecção/infestação. Para aves isso não é diferente. Nas ectoparasitoses,
por exemplo, como as infestações por carrapatos, o comportamento da
ave pode definir se ela estará mais exposta ou não. Se a espécie hospe-
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deira se alimenta (forrageia) mais próxima ao chão, em pequenos arbustos ou gramíneas, ela poderá ter maiores chances de ser infestada,
do que aquela que só utiliza estratos superiores da vegetação.
Podemos ainda qualificar e/ou quantificar numerosos aspectos da
comunicação visual, do cuidado com a prole, da seleção sexual, da cooperação, da defesa contra predadores, do cuidado com a plumagem e de
tantos outros comportamentos. Essas pesquisas podem ser realizadas em
condições naturais ou em laboratório ou, ainda associar as duas. Se as
suas observações forem bem feitas, você poderá obter registros suficientes para construção de repertórios comportamentais e etogramas.

Bibliografia e outras fontes de informação
Existem várias fontes de informação abordando o comportamento das aves. Os livros “Ornithology” (GILL 1995) e “Ornitologia Brasileira” (SICK 1997) deverão estar na sua cabeceira daqui
para frente. Outras obras que julgamos importantes são: “A vida
das Aves” (ANDRADE 1997); “Introdução à Ecologia Comportamental” (KREBS & DAVIES 1996). Também será interessante ter
acesso a periódicos científicos como “The Condor”, “Íbis”, “Wilson
Bulletin”, “The Auk”, “Biotropica”, “Revista de Etologia” (Revista
da Sociedade Brasileira de Etologia – SBEt) e “Ararajuba” (Revista
da Sociedade Brasileira de Ornitologia – SBO).
A SBO é uma
das principais bases de apoio para estudos ornitológicos no país
(comportamentais ou não). Recomendamos também a SBEt, o Centro de Pesquisas para a Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE), o Centro de Estudos Ornitológicos e Preservação das Aves
(CEO), os Clubes de Observadores de Aves (COAS), além do nosso
Laboratório de Ornitologia e Bioacústica (LORB).
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Considerações finais
Aves são fascinantes. Sentir a sua presença e não observá-las é
como ver e não enxergar, ouvir e não escutar. Não é por acaso que
elas vêm sendo tão importantes no desenvolvimento da Etologia (LORENZ 1969) e da Ecologia Comportamental (KREBS & DAVIES 1996).
Embora muito já se conheça sobre elas, ainda há um campo aberto e
fecundo para estudá-las, em função da sua diversidade, complexidade
e importância para os ecossistemas. E, como procuramos mostrar, são
muitas as possibilidades de investigação do comportamento das aves,
não tendo sido nossa pretensão esgotá-las neste espaço. Lembre-se de
que uma boa parte dos conhecimentos sobre esse grupo originou-se
de observações criteriosas feitas por leigos e não por pesquisadores.
Então, feche (ou melhor, abra) os olhos e dê asas à sua imaginação.
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1.13 COMPORTAMENTO DE PRIMATAS
Stephen F. Ferrari

Poucos grupos de animais têm despertado o interesse dos etólogos como a ordem Primates, cuja espécie de destaque, obviamente, é
o ser humano, Homo sapiens. Essa espécie apresenta alguns caracteres
tão distintos que os primatológos se referem sistematicamente às demais (macacos, lêmures e outros prossímios) como os primatas “nãohumanos”. Isto pode ser visto como reflexo da tradição antropocêntrica de Alfred Wallace, um dos pais do pensamento evolutivo moderno,
embora o propósito é de simplificar a discussão de padrões gerais, em
que H. sapiens é quase sempre uma exceção por causa de seu conjunto
único de caracteres.
Entre os vertebrados, os primatas se destacam por causa de duas
tendências evolutivas: a manutenção de uma morfologia relativamente primitiva, e o aumento no tamanho e complexidade do cérebro. Essas tendências se complementam no sentido de habilitar uma flexibilidade comportamental expressiva, característica de todos os primatas.
Nesse sentido, H. sapiens é um primata mais do que típico. Apesar
das modificações relacionadas com a locomoção bípede, a anatomia
humana apresenta apenas diferenças de forma em comparação com
os demais primatas, enquanto a tendência para o crescimento do cérebro tem sido levada ao extremo. As pequenas diferenças anatômicas
–principalmente a liberação das mãos pela postura vertical– têm implicações profundas em relação às características ecológicas e comportamentais da espécie humana.
Nesse contexto geral, é claro que o estudo do comportamento
dos primatas não-humanos pode fornecer insights valiosos sobre os
processos evolutivos que moldaram o comportamento de H. sapiens
e seus ancestrais recentes. De fato, a primatologia de campo moderna

211

Comportamento Animal CS3.indd 211

19/1/2008 09:58:13

cresceu inicialmente do interesse por parte dos antropólogos em ter
uma base mais sistemática para a interpretação dos padrões ecológicos
e comportamentais de primatas fósseis. A tradição moderna se iniciou
em meados da década de 1960. Os estudos mais bem conhecidos dessa
época foram realizados por Jane Goodall e Dian Fossey, com chimpanzés (Pan troglodytes) e gorilas (Gorilla gorilla), respectivamente.
Esses estudos, e outros da época, estabeleceram a tradição metodológica que é tão relevante hoje em dia como há quarenta anos. A grande
vantagem para o estudo etológico dos primatas, em comparação com a
maioria dos outros vertebrados, é a capacidade de esses animais se habituarem à presença de observadores humanos. Com paciência –geralmente o processo de habituação de primatas silvestres demora de um a
três meses– é possível conviver com os sujeitos praticamente como um
membro da família. Isto possibilita a coleta de dados muito detalhados e
confiáveis sobre todos os aspectos da vida dos animais.
Um estudo de campo padrão consiste no monitoramento contínuo de um grupo social de primatas ao longo de pelo menos um
ciclo anual, geralmente dividido em amostras mensais. É importante
amostrar todo o ciclo anual porque padrões comportamentais podem
variar significativamente ao longo do ano, de acordo com flutuações
sazonais na abundância e distribuição de recursos no ambiente. Estudos mais curtos podem ser valiosos, entretanto, desde que a possível
influência da variação sazonal seja abordada de forma adequada.
Considerando isto, a maioria dos estudos inclui algum tipo de monitoramento paralelo da disponibilidade de recursos alimentares (frutos, folhas ou artrópodes, dependendo do primata), que pode também
variar significativamente ao longo do ano. Analisando o padrão de variação no comportamento dos sujeitos no contexto de flutuações na disponibilidade de recursos, é possível verificar as estratégias comportamentais adotadas, principalmente em resposta à escassez de recursos.
Uma resposta básica é a exploração de recursos alternativos, que
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será refletida na composição da dieta, e em outros aspectos do comportamento. Um primata frugívoro que explora folhas na época de
escassez pode ficar mais sedentário, por exemplo, em resposta não somente à necessidade de uma digestão mais demorada como também à
menor qualidade do alimento, que fornece menos energia.
A distribuição de recursos pode até influenciar a organização
social do grupo. Para manter sua dieta frugívora durante a época de
escassez, os grupos de macacos-aranha (Ateles spp.) se dividem em
unidades menores, que variam de tamanho de acordo com o tamanho
e distribuição de fontes alimentares, em um padrão de organização
conhecido como “fissão-fusão”. Um padrão praticamente idêntico é
encontrado nos chimpanzés, que chegaram à mesma solução comportamental para este problema de forrageio, em um bom exemplo de
convergência evolutiva.
O comportamento sócio-sexual é um componente integral das
estratégias de forrageio dos primatas, e padrões de agrupamento e de
acasalamento variam sistematicamente de acordo com as características ecológicas da espécie e o contexto ambiental específico (FERRARI
1996). A organização social e até mesmo o sistema de acasalamento de
um grupo podem variar ao longo do tempo, refletindo a flexibilidade
comportamental inerente a todos os primatas.
Estudos em longo prazo –idealmente de décadas, considerando
a longevidade destes animais– podem fornecer perspectivas valiosas sobre a flexibilidade ecológica e as estratégias comportamentais
de uma espécie, embora são relativamente raros, especialmente no
Brasil. Uma pioneira nesse sentido é a Karen Strier (1992), que vem
monitorando o comportamento dos monos-carvoeiros (Brachyteles hypoxanthus) da Estação Biológica de Caratinga (atualmente a Reserva
Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdalla) em Minas
Gerais, desde 1983.
Além de registrar variação surpreendente em muitos aspectos
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do comportamento dos sujeitos ao longo dos anos, o projeto tem possibilitado o desenvolvimento de uma série de estudos complementares, sobre aspectos específicos do comportamento da espécie, desde
seus repertório vocal até as minúcias de suas relações sociais e sexuais.
A maioria desses projetos foram desenvolvidos por alunos de pósgraduação, como trabalhos de monografia. O Projeto Mico-Leão-Dourado, no Estado do Rio de Janeiro, é um caso semelhante (KLEIMAN
& RYLANDS 2002).
O Brasil abriga a maior variedade de primatas de qualquer país
do Mundo, com quase uma centena de espécies. Muitas dessas espécies
são endêmicas, incluindo quase todas da Mata Atlântica, e várias que
ocorrem na parte meridional da Floresta Amazônica. Macacos podem
ser encontrados na natureza em todos os Estados brasileiros, mesmo
na região Sul, onde o clima é pouco favorável a esses animais, de distribuição essencialmente tropical. Nessas latitudes, apenas dois primatas resistentes são encontrados: o macaco-prego, Cebus spp., e o bugio,
Alouatta spp. (conhecido como guariba ou barbado em outros Estados).
Já na Amazônia ocidental, podem ser encontradas as comunidades de
primatas mais ricas do mundo, com até quatorze espécies.
Em muitos lugares, é possível observar primatas silvestres até em
ambientes urbanizados. O sagüi-comum (Callithrix jacchus), por exemplo, é facilmente observado em jardins e quintais em praticamente
todo o Nordeste, além de estar presente em cidades de outras regiões,
como Rio de Janeiro e Florianópolis, onde a espécie foi introduzida
pelo homem. Além de sagüis (espécies dos gêneros Mico e Saguinus na
Amazônia, e de Callithrix nas demais regiões), macacos-prego e bugios
são comuns em áreas arborizadas, até mesmo em campi universitários.
Em muitos casos, os animais já estão bem acostumados com a presença de seres humanos, o que pode facilitar o processo de habituação.
Para o “amador” interessado, basta localizar uma área habitada
por uma população de macacos e, onde necessário, obter a permissão
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do proprietário ou administrador para a realização de observações. O
trabalho de campo não exige equipamentos ou infra-estrutura especializados, embora pode ser necessário abrir trilhas de acesso em áreas
de vegetação densa. Com um pouco de paciência, e uma bússola (ou
GPS), um binóculo (recomendam-se os modelos de 7 × 30 ou 8 × 40) e
um caderno de campo, é possível coletar bons dados.
A paciência é fundamental. No início, os animais ficarão ariscos,
podem fugir, e o único jeito é correr atrás. Ao contrário da abordagem
de estudo para muitos outros animais, o observador não deve tentar
se esconder, mas manter uma presença discreta que os sujeitos acabam aceitando. Assim que o sujeito entender que o observador não
apresenta perigo, passa a tratá-lo com indiferença, e, eventualmente,
pode tolerar uma proximidade surpreendente, às vezes, até o contato
físico (embora isto não seja recomendado).
Uma boa base teórica pode ser obtida a partir do ensaio metodológico da Eleonore Setz (1991). Etogramas básicos para todos os
gêneros de primatas neotropicais são disponíveis em Mittermeier &
Coimbra-Filho (1981) e Mittermeier et al. (1988). Apesar da relativa
abundância de literatura mais recente, o livro de John Terborgh (1983)
permanece como um trabalho ecológico clássico da primatologia neotropical, recomendado para todo iniciante. Strier (2000) é um texto
mais geral e mais teórico, mas bastante acessível para o iniciante, de
graduação ou pós-graduação.
A Primatologia brasileira está em plena ascensão, e pesquisadores podem ser encontrados em instituições de ensino e pesquisa
de praticamente todos os Estados da União. Informações valiosas e
contatos locais podem ser adquiridos por meio do site da Sociedade
Brasileira de Primatologia (SBPr) <http://paginas.terra.com.br/educacao/SBPR>. Além das possibilidades para a troca de experiências,
informações e literatura, o contato com pesquisadores pode revelar
oportunidades de participação em projetos de pesquisa.
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Apesar do número crescente de pesquisadores brasileiros – o
congresso mais recente da SBPr teve aproximadamente quatrocentos
participantes – a literatura brasileira ainda é escassa. Uma exceção
importante é a série de anais dos congressos da SBPr (por exemplo,
ALONSO & LANGGUTH 2000, CHIARELLO & MENDES 2004). Outra fonte essencial é a revista Neotropical Primates, que pode ser encontrado em formato eletrônico (PDF) no site www.biodiversityscience.
org/xp/CABS/publications/periodicals. Essa publicação fornece
notícias bem atualizadas sobre projetos, eventos e publicações, além
de artigos sobre primatas do Novo Mundo, muitos em português ou
espanhol. Existem ainda cinco revistas internacionais especializadas
em primatas (American Journal of Primatology, Folia Primatologica, International Journal of Primatology, Primate Conservation e Primates), com
conteúdo etológico expressivo, embora somente em inglês.
Os primatas são bons indicadores ecológicos para a avaliação de
impactos antrópicos, como a caça e a extração de madeira, e são entre
os animais mais populares para o público, o que lhes confere um status
especial como espécies “bandeira” para o desenvolvimento de campanhas de conscientização ambiental. O mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), por exemplo, é um dos maiores símbolos do movimento conservacionista brasileiro. Perante essa realidade, um número
crescente de projetos de pesquisa envolve algum enfoque ambiental e,
com isto, têm conseguido recursos de agências de fomento nacionais
e internacionais.
Outra área especialmente relevante aos primatas não-humanos é
a da pesquisa biomédica. Por sua proximidade ao ser humano, é claro
que esses animais constituem os melhores modelos para o desenvolvimento e a avaliação de tratamentos de saúde. As espécies neotropicais
mais usadas nesse tipo de pesquisa são o macaco-prego, o mão-deouro (Saimiri sciureus), o macaco-da-noite (Aotus spp.) e sagüis, principalmente Callithrix.
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O conhecimento dos padrões comportamentais de cada espécie
é fundamental aqui, não somente para o desenvolvimento sistemático
dos projetos de pesquisa em si, como também para o aperfeiçoamento
de técnicas de manejo de populações em cativeiro. Dados de campo
são importantes para a definição de variáveis como a organização social, sistema de acasalamento e a composição da dieta. Cada táxon
apresenta características próprias, que podem ser mais ou menos relevantes a um dado tipo de pesquisa. Os macacos-da-noite são os melhores modelos para o estudo da malária, por exemplo, e a biologia
reprodutiva complexa dos sagüis tem estimulado um número expressivo de estudos eto-endocrinológicos.
A criação em cativeiro é uma necessidade não somente para a
pesquisa biomédica, como também para a conservação das espécies
ameaçadas de extinção. Em qualquer dos casos, informações confiáveis sobre o comportamento da espécie em seu ambiente natural são
extremamente importantes para o desenvolvimento de técnicas adequadas de manejo. A reprodução em cativeiro é especialmente problemática –pelo menos para algumas espécies– e estudos etológicos, no
campo ou em cativeiro, podem fornecer dicas valiosas sobre variáveis
como o comportamento de acasalamento, cuidado parental, e até a
compatibilidade de parceiros.
Um campo de pesquisa mais específico e aplicado nesse sentido
é o enriquecimento ambiental, que visa a reduzir o estresse do cativeiro e seus efeitos sobre a saúde dos animais, garantindo assim sua
longevidade e sucesso reprodutivo. A abordagem básica é de reduzir
a ociosidade comportamental por meio da apresentação de estímulos
como variações na estrutura do ambiente e de aparelhos que desafiam
a capacidade cognitiva do animal. Mais uma vez, o aperfeiçoamento
de procedimentos apropriados a cada espécie depende do conhecimento de seu repertório comportamental.
A Primatologia brasileira parece ter um futuro promissor, inclu-
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sive porque o número de espécies de primatas brasileiros não pára de
crescer. Ao longo dos últimos quinze anos, uma dezena de espécies
–todas endêmicas do Brasil– foram descobertas na natureza, e várias
outras foram identificadas a partir de novas pesquisas filogenéticas.
Cada espécie é única por definição, e o conhecimento de suas características comportamentais tem objetivos teóricos e aplicados.
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1.14 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE
MAMÍFEROS MARINHOS
Artur Andriolo
Paulo César Simões-Lopes

Quem são e por que é interessante
trabalhar com esse grupo?
Os mamíferos marinhos são animais carismáticos, que costumam
provocar admiração, curiosidade e várias outras emoções em todos
nós, mas, principalmente, participam da intrincada e complexa rede
da vida sendo tão fortes e tão frágeis como qualquer outro organismo.
Compõem um grupo heterogêneo com cerca de 118 espécies agrupadas em três Ordens. A Ordem Carnivora abriga as lontras (Mustelidae:
Lutrinae), e os ditos pinípedes, que na América do Sul estão representados tanto pelas focas e elefantes-marinhos (Phocidae), quanto pelos
lobos-marinhos (Otariidae). O termo pinípede deriva do Latim pinna,
que significa “nadadeira”, “asas” ou “pena” e pedis, que significa “pé”,
então, pinípedes são animais com pés em forma de nadadeiras.
Os peixes-boi ou manatis da Ordem Sirenia possuem comportamento discreto, expondo-se muito pouco na superfície. Na proximidade de manguezais e estuários podem utilizar águas turvas, o que os
torna ainda menos conspícuos e difíceis de observar.
As baleias e golfinhos (Ordem Cetacea) são animais exclusivamente aquáticos e compõem o grupo mais modificado. Foram considerados “impossíveis de pesquisar” em ambiente natural até a década
de 1960, já que a desenvoltura dos seres humanos no meio aquático é
bastante limitada. O eminente cetólogo David K. Caldwell chegou a
dizer que era como seguir “rastros na água”. Como estudar o compor-
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tamento de animais em boa parte oceânicos e que podem viajar distâncias tão longas? Como seguir espécies tão velozes e que se expõem
tão pouco acima da superfície?

Brevíssimo Histórico
Aristóteles, o filósofo grego, costuma ser lembrado como o pai da
Zoologia, mas foi também o primeiro a estudar, meticulosamente, o comportamento dos mamíferos marinhos. Suas observações sobre o golfinho
comum do Mediterrâneo, Delphinus delphis, foram tão completas que
pouco pode ser acrescentado hoje. Trezentos anos depois, o romano Plínio também apresentou alguns relatos interessantes, mas isso foi tudo. O
que se seguiu foi uma impressionante lacuna. Salvo umas poucas descrições acuradas de alguns baleeiros do século 19, como as do próprio Herman Melville, autor do clássico Moby-Dick, nada mais foi feito. Somente
a partir da década de 1940, iniciaram os primeiros estudos em cativeiro e
a partir de 1950 ou 1960 alguns tímidos esforços em liberdade.
Na América do Sul começamos tardiamente, mas este histórico não
ficaria completo sem mencionar o nome do legendário professor Raul
Vaz Ferreira, que desembarcou com sua mala de couro, chapéu e gravataborboleta nas colônias insulares de lobos-marinhos do Uruguai. Conta-se
que, certa vez, sua mala caiu no mar e os lobos espalharam seus pertences
por centenas de metros, mas Raul continuou e abriu um horizonte inteiramente novo para a etologia dos mamíferos marinhos.

O que é fundamental conhecer?
Alguns estudantes nos procuram dizendo que gostariam de trabalhar com mamíferos marinhos. Uma aluna disse gostar muito de química e que só deixaria a química para trabalhar com cetáceos. Reco-

220

Comportamento Animal CS3.indd 220

19/1/2008 09:58:15

mendamos a ela que procurasse, então, unir as duas coisas, o que não é
nada difícil. O conhecimento de técnicas pode ser plenamente colocado
a serviço dos estudos de mamíferos marinhos. Portanto, conhecer os
métodos de estudo do comportamento permite que se possa entender
um pouco do que os animais estão fazendo. Para isso, apresentamos a
seguir algumas formas para estudar mamíferos marinhos.

Categorias de comportamento
O ponto de partida de boa parte dos estudos de comportamento
está em estabelecer e reconhecer padrões gerais. Altmann (1974), em
seu estudo clássico, propôs que esses padrões fossem categorizados
em “eventos” e “estados”. Os eventos são aqueles comportamentos
instantâneos e que podem ser contados e os estados aqueles com duração apreciável no tempo.
A catalogação e a contagem dos eventos comportamentais têm
produzido pouco sucesso nos estudos de campo com cetáceos e levado a dois problemas básicos bastante sérios. Existem eventos notáveis, como saltos de corpo inteiro, que fazem um enorme estardalhaço, e outros tão sutis, como uma batida de nadadeira peitoral
na superfície. Mesmo um observador desatento detectaria o salto
de uma baleia de 40 toneladas, mas até um observador treinado e
confiável poderia perder uma suave batida com a nadadeira na superfície. Isso acaba supervalorizando alguns comportamentos e subvalorizando outros. Pelo contrário, o reconhecimento de estados de
comportamento tem produzido mais sucesso nos estudos em liberdade. Estudos com baleias e golfinhos costumam reconhecer tanto
estados puros de comportamento como mistos. Entre os primeiros
podemos listar deslocamentos, alimentação, descanso e socializa-
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ção. Deslocamento é um estado de comportamento definido como
um movimento persistente em uma única direção. O deslocamento
pode ser lento ou até mesmo muito veloz e aos saltos (Figura 1). A
alimentação é também um padrão relativamente fácil de reconhecer
em campo e inclui as fases que vão do momento em que a presa é
detectada, cercada e encurralada, até as investidas e perseguições.
Muitas vezes, a presença de presas pode ser registrada diretamente por observadores humanos. A categoria de alimentação também
pode ser confirmada quando os golfinhos realizam repetidos mergulhos em uma mesma área. Grupos de golfinhos que se alimentam de
peixes costumam percutir a superfície da água com fortes golpes de
cauda, agrupando os cardumes para maximizar o sucesso do ataque.
O descanso nos cetáceos é um padrão bem mais enigmático. Alguns
autores consideram que nos cetáceos, o descanso ocorra durante períodos breves e descontínuos e fica muito difícil separar esse padrão
dos outros. O padrão de socialização implica contatos corporais de
todo tipo, onde podem estar ocorrendo saltos, ameaças, comportamentos de conotação sexual e mesmo brincadeiras. No entanto, essa
categoria costuma ser subvalorizada nos estudos de comportamento
dos cetáceos já que a interação social ocorre também durante outros
estados de comportamento como a própria alimentação.
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Figura 1. Comportamento de deslocamento de golfinhos, momento de
salto sincronizado de elementos do grupo. Foto: Enrico Marone. Projeto
Monitoramento de Baleias por Satélite.

No caso das colônias de lobos-marinhos e focas, a situação fica
facilitada e, tanto eventos, como estados, podem ser computados. A
maior parte desses pinípedes é territorial durante a reprodução e sua
mobilidade fica, logicamente, limitada nessa época.

Identificando indivíduos e definindo “grupos”
Reconhecer indivíduos e compreender a composição de grupos
parece uma tarefa mais objetiva quando estamos tratando de colônias
reprodutivas de pinípedes, mas quando pretendemos seguir um grupo de golfinhos ou de baleias as coisas tornam-se bem mais subjetivas. Grupos geralmente estão engajados em uma mesma atividade e
seus indivíduos estão suficientemente próximos (Figura 2). Os grupos
dividem-se ou fundem-se, exigindo que o pesquisador tome decisões
imediatas e nem sempre fáceis.
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Figura 2. Grupo
de dois indivíduos
de baleia Minke
Antártica.

Foto: Inácio B. Moreno. Projeto Baleia Minke

A identificação individual permite a realização de uma gama
enorme de estudos nos quais esse elemento passa a ser uma informação
essencial. Baleias francas possuem calosidades brancas na cabeça, cujo
padrão é imutável ao longo de suas vidas. O mesmo pode ser dito das zonas claras e escuras e o formato da cauda das baleias-jubarte. Golfinhos
possuem variações na silhueta da nadadeira dorsal resultado de marcas
de contato social, como arranhões superficiais ou cortes profundos. Tais
marcas podem permanecer por dias e semanas ou mesmo anos. Zonas
despigmentadas por infecções fúngicas e acidentes também incorporam
marcas que podem ser registradas em um catálogo fotográfico ou de
imagens de vídeo. A nadadeira dorsal é o alvo principal dessas imagens
armazenadas, mas o tempo de permanência das marcas exige que esse
catálogo seja renovado continuamente. A dificuldade principal está nos
“falsos-positivos”, isto é, naqueles indivíduos que foram identificados
como “novos”, mas em verdade perderam suas marcas antigas ou simplesmente adquiriram novas. Isto deve estar sempre presente na mente
de quem se dedicar a esta tarefa.
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No caso das marcas naturais não permitirem a identificação, alguns pesquisadores lançam mão de técnicas artificiais. Etiquetas de
plástico e outras formas artificiais são usadas para marcação de golfinhos, porém para que isso seja viável é necessária a captura do animal
o que geralmente é difícil. Algumas dessas marcações têm durabilidade bastante reduzida. No caso de pinípedes podem ser usadas tintas
de cores diversas ou descolorantes de pêlo e etiquetas que são aplicadas nas nadadeiras peitorais.
Os estudos genéticos, por meio de biologia molecular, permitem
a identificação individual por amostragem de tecido de pele propiciando vários estudos, como os de migração, variabilidade genética e
estratégias reprodutivas.

Métodos de Observação
Observações de ponto fixo são aquelas feitas de uma localidade
em terra suficientemente elevada que permite a observação dos animais a uma certa distância, fazendo uso de acessórios ópticos como
binóculos, lunetas e teodolito, que permitem um cálculo da distância
que o animal se encontra, além de outros detalhes.
Usualmente, os métodos já estabelecidos para o estudo do comportamento de maneira geral podem ser adaptados para estudo dos mamíferos marinhos. Dos métodos de amostragem, o Ad libitum é recomendado
nos estudos preliminares e exploratórios, permitindo o registro de eventos raros, mas significantes, e consiste na observação contínua de todas
as ocorrências comportamentais, mostra-se útil também na confecção de
etogramas. A amostragem Animal-focal é utilizada quando o interesse
está voltado à observação de um indivíduo ou par, por um período de
tempo. Utilizando essa técnica podemos entender como uma fêmea de
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foca cuida que seu filhote, observando o comportamento direcionado ao
filhote por um período de tempo. Já na amostragem seqüencial observase a ordem em que os eventos de um dado comportamento acontecem,
por exemplo, a descrição das atividades de superfície de um golfinho durante o momento de pesca. A amostragem instantânea, chamada também de scan, aplica-se bem a comportamentos que têm duração longa.
Por exemplo, a descrição dos comportamentos de atividade/repouso dos
animais em uma colônia de lobos-marinhos.
Esses métodos podem sofrer adaptações às condições particulares de cada estudo, permitindo que tragam de maneira clara as respostas buscadas.

Fazendo as Pazes com a Tecnologia
Observações comportamentais são bastante difíceis e exigem condições muito especiais. Na tentativa de superar essas dificuldades é que
o desenvolvimento metodológico e tecnológico vem dar sua contribuição. Os estudos bioacústicos, utilizando sistemas de gravação dos sons
emitidos pelos mamíferos marinhos, têm o intuito de desvendar vários
aspectos da comunicação social e da ecolocalização. Hidrofones acoplados a gravadores de alta sensibilidade são capazes de gravar uma ampla
faixa de freqüências. Dessa maneira, captam sutilezas das emissões sonoras dos animais que, posteriormente, serão analisadas em detalhe. Por
sua ocorrência próximo à costa, em áreas estuarino-lagunares, e em rios,
os tucuxis e botos-cinza são as espécies mais estudadas no Brasil com respeito ao seu repertório comportamental e bioacústico.
Os sistemas de telemetria foram desenvolvidos para monitoramento animal a distância, fornecendo informações sobre movimentos,
comportamentos e até mesmo sobre dados fisiológicos, podendo co-
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letar simultaneamente informações ambientais como temperatura, salinidade, pressão e outros. Sistemas de registradores de tempo e profundidade de mergulho permitem estudos refinados do que o animal
realiza embaixo da água, como profundidade de mergulho e também
estudos de ritmos biológicos. Esses equipamentos são fixados nos animais e depois precisam ser recuperados para que se possam recolher
as informações, o que encarece os procedimentos, e causa um estresse
adicional pela captura do animal uma segunda vez.
O sistema eletrônico mais atual é o que envolve telemetria satelital,
que se baseia na coleta e no registro de dados por meio de um sistema eletrônico fixado no animal e o envio dessas informações via satélite para uma
base na terra. Porém, a fixação desse tipo de equipamento ainda é bastante
dificultosa em cetáceos, estando bem estabelecida no caso dos pinípedes.
Esse tipo de equipamento também foi utilizado no estudo do comportamento de ida para o gelo e retorno para a água em focas antárticas. A grande vantagem é permitir estudos de longo prazo em ambientes inóspitos
onde a presença do homem é limitada. Como a fixação desses equipamentos é mais fácil em pinípedes, os estudos já vêm sendo realizados há vários
anos. No caso de cetáceos, contudo, os estudos são muito mais recentes,
dada à dificuldade para a colocação dos equipamentos, principalmente nas
grandes baleias. Um grupo de pesquisadores vem aplicando essa técnica
em baleias-jubartes no Brasil a fim de determinar suas rotas migratórias e o
local de alimentação desse animas na Antártica.
Lá se vão os bons tempos de contemplação dos animas. Os sistemas eletrônicos passam a ser os olhos do observador. Porém, não
acreditamos que esses novos elementos venham substituir o observador. Eles simplesmente irão ajudar na fascinante e paciente tarefa
da observação dos organismos na natureza, pois é justamente aí que
reside o coração das coisas.
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O conhecimento dos mamíferos marinhos, nos mais diferentes
aspectos, pode ser considerado como uma janela que nos revela as
complexas relações dinâmicas dos ecossistemas que eles habitam. O
estudo do comportamento pode: identificar os problemas de conservação; prover princípios científicos para a conservação; estabelecer
os procedimentos corretivos por meio do manejo ou monitoramento
ambiental, tornando o estudo do comportamento uma ponte entre a
investigação e as técnicas de manejo.
Muito ainda há de se fazer no estudo dos mamíferos marinhos
brasileiros. A aplicação dos resultados das pesquisas para a conservação dos mamíferos marinhos e dos oceanos mostra-se como a principal justificativa para esses animais serem cada vez mais estudados.
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1.15 COMPORTAMENTO DE MORCEGOS NO BRASIL:
PERSPECTIVAS E LINHAS DE PESQUISAS
Wilson Uieda

Interesse por Morcegos
O grupo dos morcegos (Classe Mammalia, Ordem Chiroptera)
é o segundo maior entre os mamíferos, só perde para o dos roedores
(Ordem Rodentia). Atualmente são reconhecidas cerca de 1.000 espécies, das quais aproximadamente 150 ocorrem em território brasileiro.
Essa diversidade de espécies se reflete também na riqueza de adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Muitas adaptações são facilmente observáveis nos animais, como os membros anteriores transformados em asas (adaptação ao vôo), formato das asas
(tipo de vôo), número, tipos e formato dos dentes (adaptação aos diferentes hábitos alimentares), tamanho das orelhas, da membrana interfemural (adaptação às estratégias alimentares) e outros. Considero
os morcegos como um modelo de animal para cursos de morfologia,
comportamento, ecologia e conservação. Além disso, com certa facilidade é possível observá-los e/ou capturá-los em qualquer parte do
Brasil. Mesmo em noites mais frias, podemos observá-los em atividade alimentar visitando plantas, caçando insetos ou sangrando animais. Além desses aspectos, há ainda o lado do fascínio, do medo e
da ansiedade de encontrar um morcego vivo que, no Brasil, é quase
sempre mostrado como animal nocivo e perigoso pelos meios de comunicação e entretenimento (filmes e documentários). Por outro lado,
em nossas atividades de educação ambiental com alunos da 1a a 4a séries do Ensino Fundamental, as crianças quase sempre demonstravam
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euforia, interesse, admiração e carinho pelos morcegos. Assim, temos
bons motivos para estudá-los, não somente pela importância científica e acadêmica que representam, mas também pela necessidade de
divulgar e quebrar as barreiras da falta de informação e do medo.

Por que Estudar Comportamento dos Morcegos
Uma vez interessado no grupo dos morcegos, o estudo de seu
comportamento é uma das áreas mais fascinantes. Dificilmente saímos ao campo e não conseguimos observá-los em atividade, seja observando-os em seus abrigos diurnos (cavernas, plantas e edificações),
ou perto das fontes de alimento (árvores com flores ou frutos, postes
de iluminação, currais e galinheiros). Essa facilidade de encontro na
natureza permite que se possam escolher diversos aspectos do seu
comportamento para incluir em nossos estudos. Nossa escolha pode
ter motivos puramente etológico e científico, como pode ter também
interesses aplicados na saúde pública, no manejo ou na conservação.
Seguem alguns exemplos nos quais o conhecimento do comportamento dos morcegos foi importante para seu manejo e conservação.
Há cerca de 10 anos foram iniciados estudos sobre variantes virais no Brasil e o vírus rábico tem sido um dos mais estudados. A variante 3 foi descoberta inicialmente no morcego hematófago Desmodus
rotundus e sua presença tem sido confirmada em praticamente todos
os exemplares positivos dessa espécie, nos herbívoros domésticos e
nas pessoas que morreram nos surtos de raiva no Brasil. A variante 3
foi identificada nos três surtos de raiva humana em Portel, Viseu (em
2004) e Augusto Correia (em 2005), Estado do Pará. Essa variante é até
identificada pelos técnicos da saúde como variante de Desmodus. Tudo
ia bem até ser encontrada também e com freqüência no morcego fru-
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gívoro Artibeus lituratus do Estado de São Paulo, principalmente em
exemplares provenientes de áreas urbanas. Como explicar essa descoberta? A explicação mais direta e simples era atribuir ao contato físico
com D. rotundus. Os pesquisadores e técnicos da saúde queriam saber
como D. rotundus poderia ter transmitido esse vírus a A. lituratus. Contudo, para quem conhece os hábitos e o comportamento das duas espécies não consegue imaginar como e quando esse contato físico possa
ter ocorrido. Durante o dia, A. lituratus se abriga em folhagem verde
(abrigo externo), enquanto que D. rotundus se abriga no interior de cavernas, de ocos de árvore, de bueiros e de casas desabitadas (abrigos
internos). Ambas as espécies formam agrupamentos isolados, não se
misturando ou mantendo contato corporal com indivíduos de outras
espécies. Durante a noite, A. lituratus voa ao redor de árvores à procura de seu alimento, enquanto que D. rotundus voa ao redor de currais,
pocilgas e galinheiros onde procura suas vítimas para se alimentar.
Uma vez fui questionado para tentar responder como um exemplar de Tadarida brasiliensis encontrado na Avenida Paulista, na cidade
de São Paulo, poderia estar contaminado também com a variante 3. Eu
disse que era impossível, uma vez que a primeira espécie é insetívora,
forrageia alto, se abriga em ambientes secos e vive em área urbana, ao
passo que a segunda é hematófaga, forrageia perto do chão, se abriga
em ambientes úmidos e vive em área rural. Questionaram se eu não
poderia estar errado e disse que sim; contudo, as chances eram remotas. Perguntei a eles se a identificação da variante não poderia estar
errada e me disseram que não. Essa descoberta nunca foi publicada e
não tem sido mais comentada e divulgada.
Os métodos de controle das populações de Desmodus rotundus,
amplamente utilizados na América Latina, estão baseados nos estudos do seu comportamento social e alimentar. Esse controle tem sido
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necessário por causa dos prejuízos econômicos e de saúde pública que
esse aumento populacional tem provocado. Sabe-se que D. rotundus
foi altamente beneficiada pela introdução de animais domésticos no
continente americano. O hábito social de se lamber mutuamente e de
formar colônias compactas, com contato corporal, permitiram desenvolver uma pasta vampiricida de uso no dorso de indivíduos dessa
colônia. Um indivíduo assim tratado manteria, em média, contato
com 20 outros parceiros da mesma colônia, que então morreriam com
aquele tratado. Contudo, esse método, introduzido no Brasil na década de 1970, vem sofrendo modificações e adaptações que, a meu ver,
diminuíram seu sucesso e desse modo a raiva dos herbívoros continua
trazendo grandes prejuízos econômicos ao país.
Outros estudos comportamentais mostraram que indivíduos de D.
rotundus retornam ao mesmo ferimento de sua presa, em noites consecutivas. Esse conhecimento permitiu o desenvolvimento da pasta vampiricida de uso nos ferimentos das presas. Desse modo, quando o morcego
retornar, entrará em contato com a pasta, se contaminará e morrerá intoxicada. Considero esse método mais ecologicamente correto, uma vez
que elimina apenas os indivíduos que se alimentam de animais domésticos, preservando aqueles que ainda interagem com a fauna silvestre.
No início da década de 1990, fui procurado por técnicos do Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros do Estado de São Paulo
que acreditavam que essa pasta vampiricida não estava mais funcionando, pois as colônias tratadas de D. rotundus não estavam morrendo. Após uma investigação, verificamos que isso não era verdadeiro
e que, na verdade, os abrigos estavam sendo rapidamente recolonizados por agrupamento de machos solteiros. Por esse motivo, sempre
havia morcegos nos abrigos trabalhados (bueiros). Verificamos que
60% dos abrigos diurnos de D. rotundus na região de Sorocaba, Estado
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de São Paulo, abrigavam somente machos solteiros. Posteriormente,
outros pesquisadores também encontraram resultados semelhantes.
Onde estão as fêmeas de D. rotundus? Na época, me lembrei dos estudos etológicos desenvolvidos por volta de 1985 pelo pesquisador
americano Gerald Wilkinson na Costa Rica. Ele verificou que a maior
parte das lambeduras entre dois indivíduos de mesma colônia tinha
finalidade social e hierárquica e ocorria basicamente entre duas fêmeas, não envolvendo indivíduos machos adultos. Além disso, as
colônias compactas envolviam principalmente fêmeas e seus filhotes
e os machos subalternos encontravam-se distantes das fêmeas e sem
contato corporal entre si. Isso me fez supor que, se as lambeduras entre dois indivíduos e o contato corporal nos agrupamentos ocorriam
basicamente entre fêmeas, a pasta vampiricida deveria contaminar e
matar mais indivíduos fêmeas do que machos. Esses últimos escapariam do controle por se manterem isolados um do outro. Isso poderia
explicar a grande quantidade de agrupamento de machos de D. rotundus que vem sendo encontrados em diversas regiões do Brasil. Como
testar a hipótese de que a pasta vampiricida estaria eliminando mais
indivíduos fêmeas do que machos? Em 2001, um aluno de mestrado
(Murilo Gomes) testou essa hipótese e encontrou diferenças significativas quando se tratavam com a pasta vampiricida indivíduos machos
e fêmeas. Assim, o conhecimento de um comportamento está agora
questionando os resultados da pasta vampiricida em controlar a raiva dos herbívoros transmitida pelos morcegos hematófagos. Suspeito que indivíduos machos de D. rotundus estão espalhando raiva dos
herbívoros mais rapidamente do que no período anterior a introdução
do controle químico (uso de pastas vampiricidas) de suas populações.
Acredito que a eliminação sistemática das fêmeas, pelo uso da pasta
vampiricida no seu dorso, tem obrigado os indivíduos machos a se
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dispersarem e procurarem abrigos contendo fêmeas em outras áreas.
Isto deve estar acontecendo principalmente na região Sudeste do Brasil onde os programas estaduais de controle da raiva dos herbívoros
insistem em utilizar intensamente essa pasta vampiricida.
O comportamento de defesa de suas fontes de alimento (aves)
e seu modo de explorá-las me fez sugerir medidas de proteção para
a espécie hematófaga Diaemus youngi. Além disso, sugeri que fosse
mantido esse binômio, ao invés de Desmodus youngi, como queriam alguns pesquisadores, também como forma de sua proteção, pois ainda
há grandes chances de ser confundida com D. rotundus pelos técnicos,
menos preparados, responsáveis pelo controle da raiva dos herbívoros. Seu comportamento predatório tem relevado que uma ave não
é sangrada mais de uma vez na mesma noite nem em duas consecutivas. Essa estratégia alimentar permite que as aves tenham tempo
de se recuperar da sangria praticada por D. youngi. Recentemente, no
Estado do Pará, um técnico da saúde disse que orientava seus subordinados a sacrificar os exemplares de D. youngi, pois dizia que as galinhas morriam por causa de seus ataques. A única prova apresentada
era a captura de um ou dois exemplares em rede armada defronte ao
galinheiro. Apesar de eu ter dito que D. rotundus no Pará se alimentava tanto em mamíferos quanto em aves e que a morte destas poderia
estar sendo provocada por essa espécie, sua orientação aparentemente
não mudou. Não se pode condenar uma espécie pelo seu hábito alimentar e por ter sido flagrada na “cena do crime”. É necessário provar
que ela é a assassina. Seus antecedentes falam em seu favor. Por que
uma espécie rara e especializada em um tipo de presa eliminaria sua
fonte de alimento? Por causa de sua raridade e ainda de certa confusão
com D. rotundus, D. youngi é hoje considerada como uma espécie sob
ameaça de extinção nos estados do Rio de Janeiro e do Paraná.
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Comportamento de se abrigar e horário de atividade noturna
permitem determinar o grupo de morcegos que ocorre em edificações
urbanas. Assim, morcegos em forro de casas e saindo ao entardecer
são indicações claras da presença de molossídeos naquele local. Além
dessas características, se os molossídeos estiverem se abrigando em
prédios elevados e em grandes colônias na região Sul do Brasil, muito
provavelmente é Tadarida brasiliensis. Se for na região Centro-Oeste ou
Nordeste, deve ser Nyctinomops laticaudatus.
Comportamento e estratégias de visita aos frutos de chapéu-desol (Terminalia catappa), seu porte e período de frutificação permitem
identificar as espécies de morcegos (Artibeus lituratus ou A. planirostris)
que fazem essas visitas. Recentemente, mais duas espécies de Artibeus
(A. fimbriatus e A. obscurus) são reconhecidas nas áreas urbanas, o que
certamente tem dificultado os estudos do comportamento desses morcegos, sob condições naturais. Portanto, mais estudos etológicos são necessários para auxiliar no reconhecimento dessas espécies em campo.

Obstáculos aos Estudos de Morcegos
Vários obstáculos têm dificultado os estudos sobre comportamento dos morcegos e a maioria está relacionada com a saída ao campo. Vejamos alguns deles a seguir:
Os morcegos são animais noturnos e nós somos diurnos. Isto nos
leva a utilizar percepções diferentes do ambiente, como a visão no homem e a ecolocalização nos morcegos. Nossa percepção noturna é limitada e precisa ser desenvolvida, se realmente quisermos observar os
morcegos em sua atividade noturna. Sempre oriento alunos para utilizar com moderação lanternas de luz branca. Esse instrumento é muito
útil, mas limita nosso campo visual, uma vez que só vemos aquilo que

235

Comportamento Animal CS3.indd 235

19/1/2008 09:58:20

se encontra no campo de iluminação do facho de luz. Quando desligamos a lanterna, somos capazes de perceber, após o tempo de acomodação da visão, o vulto dos morcegos voando, muitas vezes é possível
identificá-los, ao menos ao nível taxonômico de família.
A maior parte dos estudos sobre comportamento de morcegos é
realizada no período noturno, quando então é mais difícil conseguir
infra-estrutura oficial (transporte, motorista e técnicos de campo) nas
universidades. A falta dessa infra-estrutura obriga os alunos a solicitarem a colaboração de colegas para acompanhar nas saídas ao campo e,
logicamente, de um meio de transporte. Não recomendo saídas noturnas solitárias ao campo por causa dos perigos inerentes. Além disso,
em casos de acidentes é mais difícil conseguir ajuda.
Finalmente, pelo fato de serem mamíferos silvestres, de utilizarem mordeduras como mecanismos de defesa e de poderem transmitir
raiva, é necessário cuidado na manipulação dos morcegos. Recomendo
fortemente a vacinação anti-rábica pré-exposição e um controle anual de sua imunidade. A raiva é uma encefalite viral, transmitida pela
saliva do animal doente e não tem cura. Incentivo os alunos interessados em estudar mamíferos a fazerem o mesmo. Já passei por situações
em que fui mordido por morcego no meio de um trabalho em local
isolado e de difícil acesso e a tranqüilidade em continuar trabalhando
nesses locais vinha do fato de já estar adequadamente imunizado. A
maioria dos postos de saúde é capaz de dar uma boa orientação a esse
respeito, porém se informe da eficiência dos postos em áreas remotas,
principalmente do interior do país. Em caso de mais interesse procure
o Instituto Pasteur de São Paulo ou a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em Brasília.
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Importância da Sistemática Zoológica
Um estudo etólogico sem o nome da espécie estudada não tem
valor científico. Pode ter valor didático e certamente não passará de
um mero exercício prático. Logicamente, o estudo será didaticamente
importante na formação profissional dos alunos, porém estes deverão
dar atenção para a correta identificação específica e a utilização de nomenclatura atualizada. Nos estudos etológicos de campo, precisamos
reconhecer as espécies vivas para poder observá-las e, para isso, o aluno deve dedicar à sistemática parte de seu tempo de pesquisa. Como
reforço, tenho dito que “todo morcego deverá morrer, se não formos
capazes de identificá-los no campo”. Seria necessário trazê-lo ao laboratório para identificação. Isso é um tanto trágico, mas não podemos
soltar animais de nossa pesquisa, se não soubermos quem são.

Linhas de Pesquisa em Comportamento de Morcegos
Gostaria de apontar aqui quatro grandes linhas de pesquisas
em comportamento de morcegos e salientar sua importância e estudos no Brasil.

- Comportamento alimentar
Este tipo de comportamento é o mais estudado no Brasil e possivelmente no mundo todo. Há cerca de 30 anos, dois pesquisadores
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) iniciaram estudos nessa linha no Brasil e deixaram muito seguidores, inclusive este
autor. O professor Ivan Sazima, é o melhor pesquisador em estudos de
comportamento de vertebrados no Brasil, tendo publicado trabalhos
em seus principais grupos. A professora Marlies Sazima é especialista
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em ecologia da polinização e salienta em seus trabalhos a importância
do comportamento dos polinizadores (Figura 1) no sucesso reprodutivo das plantas a serem polinizadas. Por influência, sigo a linha de
pesquisa do professor Sazima, que tem muito de história natural.
Em minha carreira, acabei estudando com mais afinco o comportamento das três espécies de morcegos hematófagos (D. rotundus, D. youngi e Diphylla ecaudata) ao se alimentar em animais domésticos (Figura 2),
tanto na natureza quanto no cativeiro. Atualmente estou estudando o
comportamento de ataque da primeira espécie às pessoas na região amazônica, um problema ecológico e social. Paralelamente, tenho estudado o
comportamento alimentar do morcego frugívoro A. lituratus na exploração das plantas usadas na arborização de ruas (Figura 3), um fenômeno
aparentemente comum em todas as cidades brasileiras.
Estudos de comportamento alimentar de morcegos são simples
e relativamente fáceis de registrar. Um caderno de campo, uma lanterna de luz branca e uma de luz vermelha (lanterna coberta por celofane vermelho) são suficientes para iniciar um estudo. Uma máquina
fotográfica reflex, um flash potente, uma lente zoom 80-210mm e um
tripé são importantes para registrar posturas do morcego, formas de
aproximação e outros detalhes do comportamento. As possibilidades
tecnológicas atuais permitem estudos fantásticos do comportamento
dos morcegos. Um binóculo de visão noturna, uma filmadora e um
circuito interno de TV com videocassete, todos com infravermelho,
um detector de morcegos (anabat) e outros recursos facilitam enormemente o trabalho do observador. A partir de 2004, comecei a utilizar
câmaras digitais amadoras de 3.2 e depois de 4.1 megapixels. Hoje, é
possível usar câmeras de 7.0 até 10.0 megapixels. Verifiquei que podemos obter ótimos resultados com elas uma vez que você pode conferir
imediatamente as imagens obtidas e, se necessário, corrigir a interpre-
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tação das observações realizadas. Além dessa praticidade e qualidade
(Figura 4 e 5), o custo da produção de imagens fotográficas diminui
drasticamente, porém não abandonei o uso dos cromos.
Praticamente não há estudos sobre comportamento alimentar de
morcegos insetívoros e carnívoros no Brasil, mesmo daquelas espécies
mais comuns em áreas naturais, rurais e urbanas. Espécies comuns como
Molosssus molossus, M. rufus, Eumops glaucinus, E. auripendulus, E. perotis,
Nyctinomops laticaudatus, Lasiurus ega, Eptesicus brasiliensis, Myotis nigricans, Chrotopterus auritus, T. cirrhosus e muitas outras ainda necessitam
de estudos etológicos. Já havia salientado isso na primeira edição do
presente livro e continuo a fazer o mesmo na segunda edição.
Estudos sobre forrageamento de morcegos no Brasil, com o uso
de radiotelemetria, são praticamente inexistentes, apesar de esse equipamento estar disponível no mercado externo desde a década de 1970.
Logicamente, todos esses equipamentos têm um custo elevado e sua
aquisição é uma das barreiras para muitos pesquisadores brasileiros.
Contudo, observa-se que o interesse pela radiotelemetria tem aumentado no Brasil. Em 2005 foi criado um grupo de discussão na Internet (radiotelemetria@yahoogroups.com) sobre o assunto. Incentivo os
alunos interessados nesse tema a se inscreverem nesse grupo e a participarem das discussões.

- Comportamento social
Pouco ou nada conhecemos sobre comportamento social das espécies de morcegos brasileiros. Apesar de sabermos de sua importância, as dificuldades de observação, individualização dos morcegos e de
interpretação são grandes. Estudos nessa linha dependerão do uso de
recursos técnicos, como os mencionados, e de um método de individualização que não cause danos significativos aos morcegos. Anilhas coloridas nos antebraços ainda são a melhor forma de conseguir essa indi-
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vidualização e permitem reconhecer o indivíduo a uma certa distância.
Gerald Wilkinson utilizou esse método no seu estudo sobre organização
social de D. rotundus na Costa Rica. O comportamento social pode ser
observado junto às fontes de alimento e nos abrigos. O primeiro deve
ser observado durante a noite e no segundo, durante o dia. Isto exige do
observador dedicação integral ao estudo desse tipo de comportamento
ou então a observação de apenas um aspecto desse comportamento.

- Comportamento reprodutivo
O comportamento reprodutivo deve envolver as fases de cortejo
(escolha de parceiros), cópula, gestação e parto. Sempre que possível
deve envolver também a interação entre mãe e filhote. Novamente,
os estudos nessa linha são fortuitos e escassos no Brasil, mesmo nas
espécies mais comuns.

- Comportamento de habitação
Diversos estudos sobre abrigos e coabitação entre espécies de morcegos têm sido realizados no Brasil, porém poucos descrevem o comportamento de se abrigar das espécies. Informações sobre tipos e tempo
de uso do abrigo, formato da colônia, local escolhido e distribuição dentro do abrigo, distribuição dos indivíduos na colônia, contato corporal
com outras espécies, coabitação, higiene corporal, descanso, interações
intra (Fig. 6) e interespecífica e ectoparasitismo devem ser obtidas em
estudos desse tipo de comportamento. O fato de algumas espécies viverem em um mesmo abrigo não significa que possam ter algum tipo de
interação. Um circuito interno de TV acoplado a um videocassete e/ou
uma microcâmara de TV facilitam a obtenção dessas informações e tornam o estudo mais preciso e seguro. Além disso, essas imagens podem
ser usadas como documentação visual do estudo.
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Sumarizando, os morcegos são animais interessantes e fornecem
excelente material para estudos etológicos. Um aspecto importante
em qualquer uma dessas linhas de pesquisa ainda depende somente
do observador. Ele precisa ser perseverante e paciente.
Agradecimentos: A Kleber Del-Claro, Fábio Prezoto e José Sabino,
editores, pelo convite para participar do presente livro; a Virginia S. Uieda e Angelika Bredt, pelas valiosas críticas e sugestões ao manuscrito da
primeira edição, e a Edvard D. Magalhães e a Patrícia Ferreira, pela permissão de usar a foto de L. dekeyseri e de A. lituratus, respectivamente.
Foto: W. Uieda

Figura 1. Um comportamento muito estudado em morcegos é seu modo de visitar
as flores. Estudos nessa linha estão altamente influenciados pelo estilo “Sazima
& Sazima”, que fez escola no Brasil. Aqui, temos um indivíduo de Glossophaga
soricina fotografado em cromo colorido, enquanto visitava uma flor de Bauhinia
sp. na cidade de São Paulo. Nessa foto é possível mostrar onde o pólen é
depositado no corpo do morcego (no ventre) e qual a espécie em questão. Note
a presença de uropatágio longo (membrana entre as pernas) e a única espécie
nectarívora com essa característica em São Paulo é G. soricina. Assim, por
eliminação o morcego foi identificado.
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Foto: W. Uieda

Figura 2. Um modo muito característico
do morcego hematófago Diaemus
youngi ao se alimentar em aves é
pousar no galho (uma mangueira) onde
ela (galinha d’Angola) se encontra
empoleirada e morder e se alimentar
nos dedos dos pés e no tarso. Esse modo
não incomoda e nem prejudica a ave,
pois o volume de sangue perdido é
pequeno. O proprietário dificilmente
percebe a presença desse morcego, pois
as aves não morrem. Por causa disso
e pelo fato de suas populações serem
pequenas, D. youngi não deve sofrer
qualquer tipo de controle.

Foto: W. Uieda

Figura 3. Um comportamento
característico de morcegos frugívoros
é carregar na boca seu fruto e levar
para um pouso noturno (aqui uma
sibipiruna). Nesse local, pendurase de cabeça para baixo e ingere
o alimento. Na área urbana, esse
comportamento pode ser facilmente
observado na interação entre Artibeus
lituratus e Terminalia catappa. Por
causa das diversas facilidades, um
aluno iniciante pode fazer um estudo
etológico dessa interação como
treinamento e exercício prático.
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Foto: P. Ferreira

Figura 4. Em Maio de 2005, observamos e fotografamos Artibeus lituratus
visitando flores da mirindiba (Lafoensia glyptocarpa), na área urbana
de Brasília, DF. Mesmo usando uma câmara digital compacta (Sony 4.1
megapixels) e sem muitos recursos, conseguimos obter fotos de excelente
qualidade. Nesta foto, um indivíduo de A. lituratus foi fotografado com a cabeça
enfiada na flor, pouco antes de pousar sobre a mesma, quando então abraça
a flor com ambas as asas e lambe o néctar acumulado. É possível observar
manchas claras (amareladas nas fotos coloridas) nas asas que são acúmulos
de pólen de mirindiba, de visitas anteriores. Outras fotos obtidas mostravam
morcegos voando ao redor da planta, que apresentavam manchas amareladas
no lado ventral das asas, no peito e na face do morcego. Essas manchas eram os
grãos de pólen da mirindiba aderidos no corpo dos visitantes. A foto foi tirada a
5m de distância e sem uso do zoom. O recorte foi feito no computador.
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Foto: W. Uieda.

Figura 5. Em Junho de 2004,
conseguimos encontrar uma tenda do
morcego frugívoro Artibeus cinereus
sob uma folha de Heliconia sp. em
Coari, AM. Apesar de os morcegos
(duas fêmeas com seus respectivos
filhotes) estarem a cerca de 1,20m de
altura, foi possível fazer essa foto com
uma câmara digital (Olympus 3.2
megapixels). O fato de os morcegos
estarem estacionários e próximos da
câmara facilitou muito o trabalho do
fotógrafo.
Foto: E.D. Magalhães

Figura 6. Uma interação intraespecífica, como esta, é difícil de ser
fotografada, porém um observador/
fotógrafo deve ser persistente em suas
tentativas. Nesta foto, temos dois
indivíduos do morcego nectarívoro
Lonchophylla dekeyseri durante uma
interação dentro do abrigo (caverna).
O indivíduo voando é certamente
um macho enquanto aquele pousado
parece ser uma fêmea, sugerindo uma
interação reprodutiva (cortejamento).
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1.16 ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DE PEQUENOS
MAMÍFEROS
Edson Montilha de Oliveira
Kleber Del-Claro

Quem são os pequenos mamíferos?
Os chamados pequenos mamíferos são animais que apresentam
porte pequeno, sendo representados pelos musaranhos, pelo grupo
Rodentia –ratos, preás e cotias– e pelos Marsupialia –cuícas e gambás
(Figura 1). O peso destes animais pode variar de algumas gramas até
poucos quilos. Mamíferos maiores, como irara, quati, gato-do-mato,
cachorro-do-mato e outros, formam grupos distintos. Para uma iniciação a esses grupos, podemos indicar a professora Silvia M. Nishida
da UNESP, Campus de Jaboticabal, ou o professor Cleber Alho, da
Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP).
Primatas e morcegos, por apresentarem características próprias,
são colocados em grupos à parte e podemos citar como referência para
os quirópteros o professor Wilson Uieda da UNESP, Campus de Botucatu, e o professor Wagner Pedro da UNESP, Campus de Araçatuba, que
desenvolvem trabalho de longa data com esses interessantes animais.
Pois bem, os pequenos mamíferos formam um grupo bastante
distinto, mas de certa forma apresentam algumas características em
comum além do porte. Com certas exceções, pequenos mamíferos
são animais de hábitos solitários, crepusculares ou noturnos, principalmente onívoros, apresentando um grande número de filhotes por
gestação, até mais de dez, como já observado em Didelphis albiventres
(gambá-de-orelha-branca).
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Muitas vezes, o interesse por esses animais pode ocorrer quase
que forma ocasional, durante a coleta de dados com invertebrados ou
plantas. A partir de um encontro casual, pode ocorrer a curiosidade de
saber um pouco mais sobre a ecologia e o comportamento dos pequenos mamíferos. Conhecer a sua dieta, suas relações sociais, o tamanho
da sua área de vida (home-range), desvendar possíveis interações mutualísticas com plantas e outros animais.
Na verdade, é por acidente que muitos jovens pesquisadores
acabam sabendo que esses animais realmente existem e são bem diferentes das cobaias de laboratório. Foi em um encontro fortuito em
1999, durante a coleta de insetos em um fragmento florestal próximo
à cidade de Araçatuba, São Paulo, que o primeiro autor deste capítulo
teve o interesse voltado para os primatas, especificamente aos bugios,
Alouatta guariba. Daquele encontro, resultou em uma dissertação de
mestrado no programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, tendo o foco das pesquisas
nesses animais até hoje!

Começando pelo princípio!
Conhecendo as dificuldades e os riscos que envolvem as pesquisas de campo, aconselhamos você a iniciar seus estudos, conhecendo
seus limites, suas fraquezas, e diminuindo suas deficiências. Quando
estamos lendo um artigo ou até mesmo assistindo a um bom documentário, nem percebemos as dificuldades que ocorreram no campo.
Insetos como pernilongos ou carrapatos podem ser bastante desestimulantes durante a coleta de dados no campo, por exemplo.
Outro ponto importantíssimo é a obtenção de informações preliminares sobre a espécie de interesse. Não tem jeito, embora seja um
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trabalho exaustivo, as informações iniciais, obtidas principalmente
pela pesquisa bibliográfica, são fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Assim corra à biblioteca, busque os periódicos, sorte nas
traduções dos textos e boa diversão. É um trabalho de detetive. Quem
não lê, apenas coleta dados para outros tirarem as conclusões significativas e ficarem com os louros da fama.
No Brasil, dentre muitos pesquisadores renomados, destacamos
dois nomes como referência aos pequenos mamíferos: Emygdio A.
Monteiro (UFPR) e Helena de Godoy Bergallo (UERJ). Além de pessoas excelentes, são pesquisadores respeitados.
É importante, também, aprender sobre a morfologia, anatomia,
ontologia, da espécie que você vai estudar. O nome das partes do animal, suas limitações fisiológicas, é fundamental. A identificação correta
da espécie é, obviamente, prioritária. O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e o Museu Nacional do Rio de Janeiro
(MNRJ) têm excelentes coleções. Porém, os especialistas da área é que
vão poder lhe dar as devidas garantias quanto à identidade da espécie.

Vencendo as limitações
Como foi relatado, existem grandes dificuldades nas pesquisas de
campo. Só a boa vontade inicial e a curiosidade natural do pesquisador
não bastam. É preciso pensar nos recursos para o desenvolvimento do
projeto. Não podemos nos esquecer que saídas noturnas para o campo,
podem ser necessárias. Capturar e fazer a contenção desses animais, coletar fezes, correr o risco de levar uma mordida são dificuldades reais.
Se você tem limitações em relação ao que foi exposto, não o faça. É importante trabalhar com algo que lhe cause bem-estar, com o qual você
realmente goste. Fica difícil, por exemplo, querer trabalhar com camarão,
e não se sentir bem com o barco e os balanços em alto mar!
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Trabalhar com mamíferos exige antes estar vacinado contra certas doenças, como febre amarela, tétano e, principalmente, raiva. O
contato direto com esses animais pode acarretar em acidentes e é importantíssima a prevenção. Manter sempre a calma e utilizar os equipamentos de segurança, como luvas e perneiras, é fundamental.
Evite ao máximo ir ao campo sozinho! Mesmo que seja para buscar uma informação básica. Acidentes acontecem, cobras, vespeiros,
torções podem ocorrer e talvez você possa até se deparar com uma
onça. Nessas situações, o apoio dos companheiros é de grande ajuda.
Ter que abrir picadas, caminhar entre galhos e cipós, enfrentando pernilongos e carrapatos, olhando para cima em busca de algum
animal e, ao mesmo tempo, de olho no chão para não pisar em nenhuma serpente ou buraco, são algumas das situações rotineiras do
trabalho de campo.
Mas a idéia não é desanimar ninguém, aliás, é justamente o contrário. A crescente fragmentação das florestas, queimadas, expansão
agrícola e a caça, coloca em risco a riqueza da nossa fauna e flora. Mas,
de maneira muito especial os pequenos mamíferos. Eles desempenham
importantes funções na dinâmica das florestas, podendo atuar como
polinizadores, serem responsáveis pela dispersão primária e secundária de sementes, podem ser considerados espécies-chave em pequenos
fragmentos, onde a presença de outros mamíferos maiores é sentida.
São também presas para outros mamíferos maiores. Além disso, muitos
apresentam interesse sanitário por serem reservatório de doenças, como
raiva, doença de Chagas e malária, por exemplo. Se você quer mais motivos para iniciar suas pesquisas, basta lembrar que as regiões tropicais,
especialmente o Brasil, apresentam a fauna mais rica em mamíferos, por
sua vez, também é o local onde se tem o menor conhecimento sobre essa
fauna (SABINO & PRADO 2006). Isso é um bom motivo!
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Capturando os animais
Como existe muita dificuldade em acompanhar esses animais pelo
campo, habitualmente as informações obtidas, são feitas por observações indiretas. O uso de armadilhas para a captura é uma ferramenta
bastante difundida entre os pesquisadores. Mas cuidado: como vamos
capturar os animais,: é preciso pedir autorização para o IBAMA.
As armadilhas mais utilizadas para capturar pequenos mamíferos são: Sherman, Tomahawk e também armadilhas do tipo Pitfall (Figura 2). As armadilhas podem ser encontradas em diversos tamanhos,
podendo as maiores capturar animais de médio porte. São gaiolas de
alumínio ou arame galvanizado e possuem um sistema de trava quando o animal entra pela gaiola. A atração do animal é feita por meio de
isca. As iscas utilizadas nas armadilhas variam bastante, dependendo da dieta do animal: banana, óleo de fígado de bacalhau, creme de
amendoim, mortadela, ovo. Também são usadas frutas associadas ao
açúcar mascavo. É claro que para carnívoros, o material de origem
animal é imprescindível, e às vezes tem que ser vivo.
A armadilha do tipo pitfall é de fácil confecção, os materiais a
serem utilizados são acessíveis: baldes com pelo menos 30 centímetros
de profundidade, uma tela-guia feita de plástico preto de 1,5 metro de
cada lado e algumas estacas de madeira.
Caso o objetivo seja apenas um inventário ou censo, armadilhas
de pegadas em caixas de areia podem ser utilizadas de maneira muito
eficiente. Ao longo de um transecto são abertas parcelas cujas medidas podem variar de 1 x 1 m ou 50 x 50 cm, a serapilheira é retirada,
e colocada então areia fina umedecida. Pode-se colocar no centro da
parcela uma isca para atrair os animais. A identificação pode ser feita
por meio de guias, como o de Becker & Dalponte (1991).
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Contenção e métodos de marcação
Como já foi exposto anteriormente, muito cuidado deve ser tomado no momento de trabalhar com animais silvestres, a fim de se
evitarem riscos à saúde dos integrantes da equipe. Para a tomada dos
dados, os animais devem ser contidos com o auxílio de puçás ou luvas
de couro. Quando todos os equipamentos estiverem preparados, paquímetros, balanças, marcadores, trenas, máquina fotográfica e outros,
o animal deve ser contido rapidamente, normalmente sendo seguro
pela cauda e cabeça simultaneamente. A contenção física deve ser rápida e precisa, pois falhas deixam o animal mais agressivo e estressado.
Dependendo do objetivo do estudo, pode ser necessária a contenção química do animal. Para tanto, são utilizados anestésicos à base
de Ketamina, aplicados na musculatura do animal.
Uma vez que o animal esteja imobilizado, não podemos perder
a oportunidade de manusear nosso objeto de estudo. Se estivermos
coletando sangue ou marcando os animais para soltá-los novamente, podemos averiguar a presença de filhotes na bolsa, no caso dos
marsupiais, ocorrência de ectoparasitos, tomar dados populacionais,
como razão e dimorfismo sexual, faixa etária e outros. A coleta de fezes pode contribuir tanto com estudo sobre hábitos alimentares, como
dispersão de sementes e ocorrência de parasitas intestinais.
Marcar os animais é fundamental e para os mamíferos existem
vários métodos que podem ser utilizados, por exemplo, tintura na pelagem, pulseiras, tornozeleiras, colares e brincos. Os brincos de alumínio são uma boa escolha, pois possuem uma codificação alfanumérica,
que pode ser dada para cada indivíduo. Quando falta recurso financeiro, o que é bastante comum, o pesquisador deve usar a sua criatividade e confeccionar seus próprios marcadores. Um método simples e
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barato, mas eficiente é a marcação por meio de furos no pavilhão auditivo com um furador de couro (Figura 3) (MONTEIRO-FILHO 1987).
O transponder ou microchip são os métodos mais atuais e podem
ser uma excelente alternativa na marcação de animais, quando existe
recurso para sua aquisição. O microchip é implantado na pele do animal, de tal forma que cada animal passa a ter uma numeração própria
que pode ser lida por um scanner.
Seja cuidadoso na escolha do método de marcação. Utilize um
sistema que já tenha sido referenciado, consulte especialistas, buscando sempre evitar dano futuro à vida do animal, como infecção secundária, maior exposição à ação dos predadores, irritação e ferimentos.

Coletando os dados
Na coleta de dados é importante o uso de uma ficha de campo,
onde os dados serão anotados. Data da coleta, local, tipo de armadilha,
localização da armadilha (por exemplo: solo ou dossel), dados biométricos, como tamanho corporal, da cauda, orelha, peso, sexo, presença
de ectoparasitas, coleta de fezes e outras observações, como dentição.
Para saber como o animal faz uso do hábitat e separação de nichos, podemos utilizar a técnica do carretel. Um novelo especial de linha é colado ao pêlo do animal e o início da linha é amarrado próximo
ao local de captura, em seguida o animal é liberado. Desta forma, o
animal pode ser seguido por meio da trilha deixada pela linha. Quando termina a linha, o animal não fica preso a nada, exceto ao envoltório da linha que com o tempo acaba caindo.
Os animais capturados podem ter o seu posicionamento determinado pelo uso de um receptor de sinais emitido por satélites, o Posicionamento Geográfico por Satélite (da sigla em inglês, GPS) e, com
o auxílio de programas como o GPS TrackMaker, ter uma estimativa da
sua área de vida.
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Marcando, soltando e recapturando os animais, além de se estimar
a sua área de vida, podemos fazer estimativas populacionais, utilizando,
por exemplo, o método de Lincoln-Peterson. Pelo programa Diversity, podemos calcular os índices de diversidade, equabilidade e similaridade,
como o Shannon-Wiener, Simpsons, Morisita, Sorensen e Jaccard.

Últimos ajustes
Mesmo nos dias atuais, existem poucos levantamentos da fauna de pequenos mamíferos, o que pode ser considerado básico, bem
como estudos sobre dieta, padrão de atividades e uso da área, mesmo
para a região sudeste do Brasil. Nesse sentido, o livro de Bergallo et
al. (2000) é obra fundamental para a ecologia e o comportamento de
pequenos mamíferos no Brasil. A Revista de Etologia, publicação bimestral da Sociedade Brasileira de Etologia, é também referência importante nesse momento.
A tarefa a ser realizada não é fácil, mas pode ser muito gratificante. Você não estará apenas contribuindo para o entendimento do
comportamento e ecologia de uma espécie. O alcance de suas pesquisas poderá ter significado conservacionista, na preservação dos ecossistemas, na implantação de projetos de educação ambiental. Como se
diz, damos valor e preservamos aquilo que conhecemos e os pequenos
mamíferos estão aguardando a nossa descoberta.
Endereço eletrônico dos pesquisadores citados no texto:
Mamíferos de pequeno e médio porte:
Silvia M. Nishida: nishida@ibb.unesp.br
Cleber Alho: a lho@unb.br
Emygdio A. Monteiro-Filho: e lamf@ufpr.br
Helena de Godoy Bergallo: bergallo@uerj.br
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Morcegos:
Wagner Pedro: wpedro@fmva.unesp.br
Wilson Uieda: w uieda@ibb.unesp.br
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Foto: Edson Montilha de Oliveira

Figura 1. Gambá-da-orelha-branca,
Didelphis albiventris, mostrando
detalhe para marcação auricular.
Local: “Mata da UNESP”, Araçatuba,
São Paulo.

Foto: Edson Montilha de Oliveira

Figura 2. Gambá-da-orelha-branca,
Didelphis albiventris. Captura por meio
de uso de armadilha de gaiola, com
isca de banana, na “Mata da UNESP”,
Araçatuba, São Paulo.
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Figura 3. Método de marcação de mamíferos por meio de furos no pavilhão
auditivo. Fonte: Monteiro-Filho, 1987.
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1.17 COMPORTAMENTO HUMANO
Fernando Augusto Ramos Pontes

Indo direto ao assunto, se a etologia se caracteriza por ter uma perspectiva biológica sobre o comportamento, quais seriam os aspectos constituidores principais biocomportamentais da espécie humana?
De fato, essa não é uma questão fácil de abordar, principalmente
considerando a sua amplitude e complexidade, diversas possibilidades de respostas, teorias e o espaço destinado a esse texto com fins
didáticos. Certamente corremos o risco de sermos generalistas demais
na abordagem dessa temática.
Entretanto, partindo de algumas características estruturais da
espécie é possível compreender sistemicamente algumas relações e
seqüência de eventos que especificaram a nossa biologia. A começar
pela postura bípede, sabe-se que ela imprimiu alguns problemas anatômicos para o parto, sendo o principal deles a diminuição da abertura
pélvica por onde o bebê deveria passar. A solução evolutiva para esse
problema foi o retardamento do parto.
O bebê humano nasce totalmente indefeso. Ele precisa de pais ou
cuidadores para ser alimentado, para ter calor e proteção. Para vários
autores, essas características levaram à evolução do cuidado comunal
(paterno, avós) ao bebê na espécie humana. As relações desenvolvidas
com essas crianças permitem a elas iniciar-se em uma comunicação
simbólica e em significados culturais das coisas existentes.
Embora, em vários pontos de vistas, bebês se apresentem bastante imaturos, suas predisposições em termos de capacidades perceptuais, motivacionais e expressivas para as interações iniciais são surpreendentes, o que pode nos dar indicadores sobre de pré-organização e
estratégias de interação.
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A título de exemplo, alguns tipos de estimulação visual e auditiva provida pelos adultos são especialmente atrativos para os infantes.
Recém-nascidos discriminam e preferem estímulos semelhantes à face
humana, correspondentes a protótipos de médias matemáticas da população (LANGLOIS & ROGGMAN 1990). Mais do que isso, bebês de
45 horas discriminam a face da mãe (FIELD et al. 1982), preferindo-a
em relação à de um estranho.
Como a face humana é geralmente carregada de expressão, pode-se dizer um pouco mais sobre tais habilidades do recém-nascido.
Por volta dos três meses, os infantes demonstram uma nítida preferência por faces sorrindo. Bebês de quatro meses aproximam-se mais
e sorriem para faces sorridentes e esquivam-se mais das de raiva.
Provavelmente, essa preferência já pode refletir um entendimento do
que as expressões indicam e, tomada em uma perspectiva biológica,
é possível supor a existência de mecanismos neurais especializados
no processamento de rostos (OLIVARES & IGLESSIAS 2000).
A capacidade auditiva das crianças é melhor que a sua acuidade
visual. Sua responsividade a sons é mais sofisticada do que anteriormente se pensava, principalmente para a voz humana. O feto vive em
uma matriz estimuladora de som, vibração e movimento, as vozes alcançam o útero melhor que o ruído de fundo criado pela mãe e pela
placenta. De Casper & Fifer (1980) mostraram que bebês depois de
somente 12 horas de contato pós-natal (1º ou 2º dia de vida) já discriminam a voz da mãe. Spence & Freeman (1996) sugeriram que os
recém-nascidos preferem o som de sua mãe, quando filtrado para se
assemelhar àquele ouvido no útero, do que a voz normal não filtrada.
É possível que um mecanismo de atenção polarizada esteja precocemente em desenvolvimento, já no período pré-natal.
No que se refere ao aprendizado da língua, infantes sempre su-
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peram os adultos na capacidade de discriminar sons da fala não nativa
(MAYE 2002). É sugestivo o fato de que crianças das mais variadas
culturas (expostas a diferentes línguas) possam fazer a mesma discriminação de som, o que lhes permite uma abertura a qualquer grupo
cultural. Este é um bom exemplo de um “instinto para aprender”.
No geral, todas essas capacidades e preferências perceptuais da
criança pequena são sugestivas da alta prioridade da interação e, mais
especificamente, do desenvolvimento do vínculo. É a partir dessa préorganização que na interação com os cuidadores, em especial com a mãe,
são desenvolvidos padrões mais refinados de interação que estão na base
do desenvolvimento da linguagem e da cultura como um todo.
No que se refere à produção de estimulação, sabe-se que as expressões emocionais dos bebês são poderosas na regulação de contato
com o outro. A precocidade do aparecimento do sorriso é indicadora de sua importância em termos de desenvolvimento. Os primeiros
“sorrisos verdadeiros”, que diferem do “sorriso reflexo”, aparecem
por volta da terceira semana. Os estímulos mais eficientes na evocação
desse comportamento são sinais associáveis a um adulto disponível e
afetuoso. Inicialmente, o estímulo mais poderoso para eliciar esse ato
é a voz materna afetuosa. Curiosamente, homens, mulheres e crianças,
em várias culturas, intuitivamente afinam a voz e simplificam as mensagens lingüísticas ao falarem com bebês. Posteriormente, os olhos
tornam-se estímulos poderosos no desencadeamento dos sorrisos. O
esquema ao poucos fica mais complexo, de modo que os bebês passam
a responder quase que exclusivamente ao rosto todo. Com o passar do
tempo, apenas os rostos familiares evocarão o sorrir.
Atividades partilhadas estão presentes e são importantes desde
o nascimento. Adultos demonstram possuir capacidades inconscientes de ajustamento, desde que a regulação seja harmoniosa e contí-
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nua. Os comportamentos de saudação indicam que os pais reagem
em um conjunto de expressões não-verbais e verbais de modo intuitivo e inconsciente; a maioria dessas reações é incontrolável (PAPOUSEK & BORNSTEIN 1992).
O homem é um primata social e o seu desenvolvimento deve ser
considerado dentro desse contexto. Todas essas pesquisas sustentam
a noção que o recém-nascido está neurologicamente ativo e preparado
para reconhecer os eventos sociais relevantes no ambiente. A criança é socialmente ativada, por conseqüência, sua aprendizagem é desenvolvida
em suas relações. Todo o processo relacional ocorre bidirecionalmente, a
partilha de estados emocionais é característica desse fenômeno. A partilha parece abrir um canal de comunicação com inúmeras outras possibilidades. Colocar-se no mesmo ritmo, entrar em sintonia com o outro, cria
níveis de ativação semelhantes, possibilita sentir o que o outro sente ou ao
menos facilita uma percepção comum a qual permite à criança adquirir
mais facilmente a linguagem e, de modo geral, a cultura.
Todos esses indicadores levam-nos a pensar que a díade mãebebê constitui um sistema finamente adaptado para uma atividade
interativa proximal e intensa. Dedutivamente, essa constatação serviu
de fundamento para a enunciação de que tal interação seja condição
básica para o desenvolvimento infantil, não só na sua subsistência (alimentação, cuidado físico e proteção), mas também para o estabelecimento de futuras estratégias de relacionamento.
Por outro lado, somam-se evidências da atração e preferência
das crianças pelos seus pares, advindas não somente da etologia,
como também da psicologia evolucionária, antropologia cultural e
psicologia social.
Para Harris (1998), faz bastante sentido que as crianças sejam
biologicamente atraídas e dirigidas para os seus pares. Segundo a au-
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tora, esse fato deve-se à nossa longa história evolucionária de viver
em pequenos grupos. Quando os seres humanos eram caçadores-coletores, as pessoas que se ligaram em grupos e competiam contra outros grupos tinham maior probabilidade de sobreviver. Deste modo,
nos termos da seleção natural, é adaptável que as crianças se esforcem
para ser como outras crianças, adolescentes sejam como outros adolescentes e que os adultos sejam como outros adultos.
Dentro de um grupo, as interações infantis tendem a ocorrer privilegiadamente em um contexto de brincadeira, espaço para interação
e desenvolvimento.
A brincadeira é considerada um exemplo de neotenia. A neotenia refere-se à retenção de traços embriogênicos ou infantis que algumas espécies apresentam, principalmente os mamíferos. Tais prolongamentos da juventude são característicos da espécie humana, que
brinca até a velhice.
A brincadeira social é um fascinante tópico que combina estudos
da área da cooperação, comunicação e aprendizagem, assim como provê
um estudo do protótipo para a evolução da moralidade. De acordo com
a hipótese da inteligência social, a inteligência é uma adaptação para a
vida social (BYRNE & WHITHEN 1988). Isso sugere que a brincadeira
social pode ser um excelente domínio para a investigação das habilidades cognitivas envolvidas nas interações dentro desse contexto.
Existe uma dupla via na relação entre brincadeira e desenvolvimento social. O ambiente social provê à criança habilidades necessárias para brincar com seus pares e, por outro lado, a brincadeira age
como um importante contexto no qual a criança adquire habilidade e
conhecimento social. Desse modo, a prática social afeta a brincadeira da
criança, dirigindo para formas, valores e normas culturalmente específicas e, reciprocamente, ela age como um papel-chave no desenvolvi-
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mento social, provendo um contexto no qual a criança adquire muitas
habilidades sociais, tais como alternância de turno, compartilhamento,
cooperação. Nesse contexto, é muito importante o desenvolvimento da
compreensão da percepção, do pensamento e das emoções do outro.
Em geral, animais engajados em uma brincadeira social usam
sinais específicos para modular os efeitos dos padrões de comportamento que são tipicamente exibidos em outros contextos; desse modo,
o significado é alterado, a mordida de brincadeira é diferente de uma
mordida real. Em uma apreciação cognitiva, pode-se dizer que a brincadeira proporciona discriminar entre suas percepções de uma situação e a realidade dada, aprendendo, por exemplo, a diferenciar uma
ameaça verdadeira de ameaça fingida, o que possibilita um importante elo para as habilidades cognitivas do outro, tal como o engodo.
A brincadeira social promove, então, o desenvolvimento de aspectos
cognitivos mais sofisticados, como consciência, intencionalidade, representação, e comunicação. Nessa perspectiva seria surpreendente que criaturas cognitivamente sofisticadas pudessem chegar nesse
ponto sem as experiências dispostas pelo brincar.
As motivações em jogo na situação de brincadeira nos remetem à
riqueza das relações sociais envolvidas nesse contexto, embora não haja
o confronto agonístico de fato, todos os seus elementos estão presentes
de forma latente, os confrontos são ritualísticos, a brincadeira é uma forma de exploração social ou de auto-exploração das habilidades sociais.
Por meio dela, a criança obtém informações a respeito das habilidades
e debilidades, suas e de seus companheiros, com um risco minimizado.
Então, paradoxalmente, sempre em algo que “é de brincadeira” também há algo “de verdade”. Esse fenômeno está presente tanto nas brincadeiras mais motoras e físicas, por exemplo, brincadeiras turbulentas
(brincar de brigar), como também nos jogos com regras.
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A sutileza dos exemplos citados ajuda a compreender a perspectiva
integradora e sistêmica de uma abordagem etológica da espécie humana.
Da postura bípede e de um bebê indefeso à necessidade de cuidado e
desenvolvimento da linguagem, das interações mãe-bebê à inserção em
uma cultura circunscrita, da necessidade de interação para o desenvolvimento às potencialidades dos aspectos presentes na brincadeira, pode-se
identificar a riqueza dessa perspectiva para compreensão do comportamento humano, abordagem em que os processos afetivo-emocionais,
cognitivos e aprendizagem estão intrinsecamente associados.
Viu só! Um resumido raciocínio sobre as nossas predisposições
biológicas pode apresentar um maravilhoso mundo de possibilidades
da etologia humana. Sinta-se convidado para adentrar nesse campo e
desvendar as bases de seu próprio comportamento.
Felizmente, no Brasil, é possível a iniciação no estudo do comportamento humano em uma perspectiva etológica. Historicamente, a origem
dessa área de investigação no país desenvolveu-se a partir de pesquisadores filiados à Universidade de São Paulo, particularmente no Instituto de
Psicologia. Atualmente, ainda são poucos pesquisadores, em sua grande
parte concentrados em instituições universitárias da região Sudeste.
Usando o diretório de busca de grupos de pesquisa do CNPq
(http://lattes.cnpq.br/buscaoperacional/) é possível identificar os
pesquisadores lideres, suas áreas de investigação (ver Quadro 1). Veja
qual grupo que você mais se identifica e entre em contato. Com certeza, esses dados não refletem o conjunto de profissionais envolvidos
com pesquisas teórica e empírica com humanos, principalmente na
psicologia. Vários pesquisadores são etologicamente orientados sem
necessariamente se autodescreverem desse modo; entretanto, uma
consulta aos profissionais relacionados no Quadro 1 poderá lhe indicar a pessoa mais próxima de seus interesses acadêmicos.
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Pesquisador

Instituição

Amauri Gouveia Jr

UNESP - Bauru

Grupo

Algumas linhas de Pesquisa

Aspectos modulatórios
das emoções e
aprendizagem
Estudos Etológicos
Celina Maria Colino
Magalhães

UFPA

das Interações Sociais
Relevantes para o
Desenvolvimento

Eduardo Benedicto
Ottoni

USP

Etologia cognitiva

- Comunicação não-verbal

- Avaliação de ambientes de creche
- Instalação e manutenção de
brinquedotecas
-Ontogênese de conceitos biológicos e
psicológicos em crianças
-Evolução humana: natureza e cultura
- Ontogênese do comportamento

Emma Otta

USP

Evolução e

humano e modo de vida

comportamento

contemporâneo
-Ontogênese dos movimentos

Estudos Etológicos
Fernando Augusto
Ramos Pontes

UFPA

das Interações Sociais
Relevantes para o
Desenvolvimento

Miriam Mendonça
Morato de Andrade

expressivos humanos
- Organização, planejamento e
avaliação de ambientes destinados a
crianças pré-escolares e escolares.
- Transmissão da cultura da
brincadeira

Bases Fisiológicas
UNESP - Assis

e Evolutivas do

- Cronobiologia

Comportamento
- Evolução humana: natureza e cultura
-Ontogênese do comportamento

Vera Silvia Raad Bussab

USP

Evolução e

humano e modo de vida

comportamento

contemporâneo
-Ontogênese dos movimentos
expressivos humanos

Quadro 1. Líderes de grupos de pesquisa que pesquisam em etologia humana no
Brasil. Dados colhidos por meio do diretório de grupos de pesquisa do CNPq.
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2.1 O QUE É ECOLOGIA COMPORTAMENTAL?
Kleber Del-Claro
Paulo S. Oliveira

No século XIX, mais precisamente em 1862, o naturalista inglês
Henry Walter Bates, que viajou pela Amazônia brasileira estudando
insetos, principalmente borboletas, apresentou um estudo à Sociedade
Linneana de Londres que marcou a história da ecologia. Naquele estudo com borboletas Nymphalidae e Pieridae, Bates propôs a existência
do mimetismo, no qual uma espécie palatável ganharia proteção contra predadores por se assemelhar a outra espécie com características
tóxicas ou nocivas. Além da semelhança em cor e forma, Bates destacou que similaridades comportamentais seriam também essenciais
para o funcionamento do mimetismo. A teoria do mimetismo acabou
se tornando no século XX uma das mais importantes aplicações pósdarwinianas do conceito de seleção natural. Nós podemos considerar
essas idéias de Bates, assim como muitas das de Charles Darwin e de
outros naturalistas do século XIX e XX, como embriões do que veio a
se tornar a “Ecologia Comportamental”. Essa disciplina estabeleceuse entre os anos de 1950 e 1970, com os estudos de Niko Tinbergen,
Karl Von Frisch, Konrad Lorenz, Edward Wilson, dentre outros.
O que diferencia estudo do comportamento animal, ou Etologia, da
ecologia comportamental? Até a metade do século XX, os estudos de
comportamento primavam por descrições algumas vezes detalhadas,
outras, resumidas dos mecanismos envolvidos na expressão de um
comportamento. Os naturalistas dissertavam sobre como um comportamento era executado, muitas vezes adentrando na história natural
das espécies envolvidas. As circunstâncias nas quais o comportamento ocorria, entretanto, raramente eram abordadas.
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Com o desenvolvimento da genética e da Teoria Sintética da Evolução a partir de 1920 e o resgate da teoria da Seleção Natural de Charles
Darwin, questões sobre o “porquê” de um determinado comportamento
existir começaram a ser investigadas sob uma abordagem experimental.
Se você gosta realmente de Etologia e acha interessante lidar com
as questões causais de um comportamento (como ele ocorre, em quais
circunstâncias e de que modo), imagine como seria gratificante poder
demonstrar por que um determinado comportamento é executado,
qual sua função, e qual seu efeito no valor adaptativo do indivíduo
que o executa. Esta é a tarefa da ecologia comportamental - investigar
as causas evolutivas de um comportamento, avaliando seu impacto
sobre o sucesso reprodutivo dos organismos envolvidos. Para exemplificar, vejamos a Figura 1.

Figura 1. Camponotus rufipes
(Formicidae: Formicinae)
atendendo adultos de Guayaquila
xiphias (Hemiptera: Membracidae)
em Didymopanax vinosum
(Araliaceae) no cerrado.

Nosso interesse principal é a ecologia comportamental de artrópodes. Há mais de uma década nos dedicamos a compreender as
relações entre formigas e membracídeos (Hemiptera, antigos Homoptera). Os membracídeos são insetos sugadores de plantas, que se aproveitam de substâncias presentes na seiva, como água, sais minerais,
compostos nitrogenados e açúcares. Como se alimentam de líquidos
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e aproveitam a própria pressão do fluxo do xilema ou do floema para
ingerir o alimento, esses animais defecam muito. Suas fezes são líquidas e constituem em um exsudato rico em água, sais minerais, lipídeos
e açucares. A excreção dos membracídeos é, portanto, um alimento
bem nutritivo. Cabe lembrar que a maioria das espécies de formigas
é carnívora, podendo também se alimentar de exsudatos e excreções
animais e vegetais.
Uma descrição simples da Figura 1, poderia ser apresentada da
seguinte maneira:
“As formigas se aproximam dos membracídeos e com movimentos alternados de suas antenas tocam a extremidade do abdome destes herbívoros, na
região do ânus. Após o toque da antena das formigas, o membracídeo libera
uma gotícula de exsudato o qual é coletado e transportado pela formiga para
o formigueiro”. Dependendo do interesse do observador, essa descrição comportamental poderia ser ainda mais detalhada. O tempo de
liberação do exsudato poderia ser registrado e quantificado, o número
de toques com as antenas, o volume da gota coletada etc. Caso você
se interesse por ecologia comportamental, além da descrição pura e
simples da interação, você pode perguntar também:
“Qual a vantagem para os membracídeos em alimentar formigas? Por
que as formigas não predam os membracídeos? Como esse comportamento
pode ter evoluído?”.
Para investigar questões evolutivas, temos que utilizar o método hipotético dedutivo, que emprega “hipóteses e previsões”. Vamos
pegar a primeira pergunta como exemplo:
“Qual a vantagem para os membracídeos em atender a solicitação das formigas liberando gotas de exsudato?”. Uma primeira hipótese seria a de que
“na presença das formigas, a sobrevivência dos membracídeos aumenta”. Poderíamos então pensar em previsões que apóiem esta hipótese, tais como:
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a) na presença de formigas há um número menor de inimigos
naturais dos membracídeos nas plantas;
b) com formigas haverá menos casos de predação e parasitismo
dos membracídeos;
c) as formigas efetivamente defendem os membracídeos, perseguindo ou predando seus inimigos naturais.
A ecologia comportamental lança mão de uma ferramenta básica de investigação, a “manipulação experimental”. Estabelecidas
as hipóteses e previsões, os experimentos no campo ou no laboratório são delineados considerando-se grupos-tratamento e gruposcontrole para cada teste. Para o exemplo em questão, você poderia
selecionar no campo uns 20 pares de plantas infestadas pela interação G. xiphias-formigas. Essas plantas teriam que ser semelhantes
em estado fenológico, altura, número de membracídeos e formigas
e outros. Isso elimina muitas variáveis e reduz a chance de fatores
que desconhecemos interferirem nos resultados dos testes. A seguir,
para cada par de plantas, definiríamos por sorteio uma planta para
o grupo controle e uma para o grupo tratamento. Plantas do grupocontrole seriam mantidas em seu estado natural, com formigas atendendo livremente aos membracídeos. No grupo-tratamento, entretanto, as formigas seriam excluídas das plantas. Durante umas duas
semanas, contaríamos o número de membracídeos em cada grupo
experimental de plantas. Utilizando esse procedimento nós demonstramos que a presença de formigas aumenta significativamente as
chances de sobrevivência dos membracídeos em vegetação de cerrado. Esse benefício deve-se ao fato de as formigas predarem, perturbarem ou afugentarem os inimigos naturais dos membracídeos.
Com outros experimentos no campo mostramos também que os exsudatos expelidos pelos membracídeos funcionam como pistas para
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as formigas os encontrarem nas plantas. Demonstramos ainda que
os benefícios recebidos pelos membracídeos dependem do comportamento e da agressividade da formiga associada, e variam de ano
para ano. Para conhecer melhor o sistema G. xiphias-formigas, assim
como outros trabalhos experimentais semelhantes, veja nossos estudos (DEL-CLARO & OLIVEIRA 1993, 1996, 2000, OLIVEIRA et al.
2002, OLIVEIRA & DEL-CLARO 2005).
Os experimentos aqui relatados aqui são com animais bem pequenos, mas muito interessantes. Imagine agora você em uma savana africana estudando se o tamanho e a coloração da juba de leões
interfere na escolha sexual das fêmeas. Ou, ainda, se o salto característico das gazelas interfere na probabilidade de elas serem capturadas por grandes felinos. Por que beija-flores de uma mesma espécie
são territoriais num local e não em outro, ou apenas em uma estação?
Imagine como testar se o canto mais grave ou mais agudo de uma
espécie de sapo interfere no seu sucesso em atrair parceiras. Tudo
isso é objeto do estudo da ecologia comportamental, pois demanda o
estabelecimento de hipóteses, previsões e testes, muitas vezes envolvendo manipulação experimental.
A ecologia comportamental utiliza ferramentas de diversas áreas do conhecimento e o êxito de qualquer pesquisa experimental depende do quanto se conhece da espécie animal sendo estudada. Lembre-se que a “história natural” de organismos constitui a base sobre a
qual qualquer pesquisa em ecologia comportamental está alicerçada.
A abordagem da “ecologia comportamental moderna”, na qual a experimentação controlada permite testar hipóteses concretas, só pode
ser empregada com sucesso quando possuímos uma compilação de
informações básicas suficientemente sólidas sobre a(s) espécie(s) que
pretendemos investigar.
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2.2 AS FLORES E O COMPORTAMENTO ANIMAL:
DIRETRIZES BÁSICAS PARA O ESTUDO ETOLÓGICO
DE POLINIZADORES
Helena Maura Torezan-Silingardi

Uma vez uma amiga querida me disse que é importante trabalhar
com algo bonito. Bonito, mas não necessariamente na primeira definição
dos dicionários. Bonito é o que inspira idéias e perguntas interessantes
e conseqüentemente me atrai, e me faz gostar daquele assunto cada vez
mais. Pois bem, encontrei essa beleza nas flores, as estruturas reprodutivas das plantas superiores. Além da sua beleza propriamente dita, as
flores são muito interessantes do ponto de vista vegetal e também do
ponto de vista animal. Animal? Calma, eu já vou explicar!

Foto: V. A. Cabral
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Observar as flores do ponto de vista vegetal sugere perguntas
sobre a sua biologia e perguntas que a associam ao ambiente abiótico, ou seja, o solo e o clima. São questões do tipo “como é a estrutura
dessa flor e como ela funciona?” (biologia floral), “quais são as características do fruto que ela produz?” (morfologia e fisiologia), “qual é
a época de florescimento no ambiente natural?” (fenologia), “por que
essa planta não floresce em todos os locais onde ela ocorre?” (ecologia vegetal), “existe um fator ambiental que promove o florescimento
agregado das espécies de uma mesma família?” (evolução), “a frutificação varia dependendo da origem do pólen: da mesma flor, de outra
flor da mesma planta ou de outra planta?” (biologia da reprodução).
Todas essas questões são muito interessantes, mas não são assuntos
desse capítulo.
Quando observamos as flores do ponto de vista animal, as perguntas são outras. Nós devemos nos lembrar que o surgimento das
flores pode ser interpretado como uma conseqüência da coevolução
entre os insetos e as estruturas reprodutivas das angiospermas primitivas (CREPET & FRIIS 1989). Portanto, não é de se estranhar que
atualmente a maioria das flores seja visitada por insetos. A coevolução promoveu a fixação de adaptações nas plantas que facilitaram a
sua localização, o acesso ao recurso floral e o contato das anteras e do
estigma com o corpo do visitante. Nos animais, a coevolução adaptou
sua morfologia e seu comportamento para incrementar a coleta e o
transporte do pólen, todos esses ajustes levaram a um aumento na
eficiência da polinização (STEBBINS 1970).
Mas, afinal de contas, “como os animais vêem as flores? O que é
que eles vão fazer ali?” A flor, do ponto de vista de um animal, pode ser
sinônimo de restaurante, perfumaria, casa de materiais de construção,
abrigo, motel ou creche. Isso significa que essa parte da planta pode
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oferecer diferentes recursos para seus visitantes. Esse recurso pode ser
utilizado como alimento para si ou para a prole, como o néctar, que é
procurado por abelhas, moscas, borboletas, mariposas, pássaros, morcegos e até por outros mamíferos. O pólen serve para o mesmo fim,
e é coletado principalmente por abelhas e besouros, mas também é
procurado por moscas, borboletas, mariposas, tisanópteros, morcegos
e outros mamíferos. Parte dos tecidos da flor podem muitas vezes servir de alimento para besouros, tisanópteros e aves. As glândulas de
perfume de algumas orquídeas fornecem a matéria-prima utilizada
para a elaboração do feromônio de atração sexual, fundamental no
processo de cópula de várias abelhas, outras espécies atraem outras
abelhas, besouros, mariposas, borboletas, moscas e morcegos com seu
perfume. Também podemos encontrar flores que produzem óleos ou
mesmo resinas, esses materiais são ativamente coletados por muitas
abelhas, principalmente, e utilizados na construção dos seus ninhos.
As magnólias e as aráceas possuem inflorescências que servem como
um local relativamente protegido contra predadores, onde besouros
copulam enquanto se alimentam de partes florais, ou até mesmo de
algumas flores inteiras, inutilizando-as para a reprodução. Outras flores podem servir de abrigo contra predadores para trips e pulgões, que
ali irão se alimentar, copular e ter seus filhotes. Ainda há flores que
servem como local para o desenvolvimento de fases larvais de insetos,
esses imaturos provocam o surgimento de galhas nos botões florais.
Nas galhas, as larvas irão se desenvolver até a fase adulta, inviabilizando a produção de sementes.
Na imensa maioria dos casos de polinização estudados, temos
exemplos de polinização acidental durante o processo de coleta do
recurso oferecido. Casos de polinização intencional como das vespas
do figo e das mariposas da Yucca são muito raros. No figo, a fêmea da
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vespa coleta intencionalmente o pólen e o transporta até outra flor da
mesma espécie, onde o deposita ativamente na superfície estigmática
(THOMPSON 1994).
Quando consideramos apenas insetos, as abelhas e vespas (Hymenoptera) provavelmente polinizam mais espécies vegetais que
qualquer outro grupo animal. A polinização pelas abelhas é certamente mais importante que todas as outras formas de polinização biótica
reunidas (ROUBIK 1995).

Primeiros passos
O primeiro passo para você conhecer o comportamento dos animais nas flores é conhecer um pouco a planta antes de começar a observar os animais.
Há algumas vantagens em estudar os visitantes florais. A primeira delas é que ao invés de estar entre quatro paredes no laboratório,
cheirando a ácido e com o barulho de uma capela, você pode ficar na
sombra, sentindo a brisa e o cheiro gostoso de mato, com passarinhos
e cigarras cantando. É claro que nem sempre é tão romântico assim,
você pode estar em uma área repleta de pernilongos e se você pensar
em usar repelente deve se lembrar que vai afastar também os polinizadores, já que a maioria deles é de insetos, e mesmo os que não o são
têm o olfato bastante apurado. Outra vantagem, sem dúvida, é que o
seu ponto de observação é relativamente fixo no tempo e no espaço,
ou seja, a planta florida.

O que devo fazer antes de observar os visitantes florais?
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A preparação
A partir do momento em que você escolheu no campo uma espécie “abundante”, de preferência em um local seguro, preservado e
com acesso relativamente fácil, leve alguns ramos floridos até um herbário para fazer sua identificação. Definida a espécie de planta, descubra se há na literatura ou nos herbários informações sobre sua época
de florescimento. Mas, atenção, pois nem sempre a data de floração
da literatura é igual à que você vai observar na sua área. A mesma
espécie pode ter floradas em épocas diferentes se os locais observados
forem muito distintos quanto à altitude ou ao relevo, pelas mudanças
de temperatura entre dia e noite, e pela latitude, por causa das mudanças na duração das fases de claro e escuro. As variações de temperatura e de luminosidade ao longo dos dias, assim como as variações
de umidade ao longo do ano, são fundamentais para a marcação das
mudanças nas fases fenológicas das plantas. A “fenologia” é o estudo
das mudanças cíclicas observadas nas plantas. São registros das fases
de produção de botões florais, seguida da abertura das flores e da produção de frutos, ou da produção de folhas novas, ou da queda foliar.
Todos esses eventos fenológicos são naturalmente cíclicos e regulares,
influenciados pelo clima e outros fatores ambientais, por exemplo, geadas, queimadas e secas.
Tenha cuidado para só escolher uma população se ela tiver muitos indivíduos adultos, ou seja, reprodutivamente capazes, pois só
assim a amostragem dos visitantes florais será representativa para a
espécie naquele local. Lembre-se que períodos longos de floração dão
mais oportunidade de observação de visitantes florais que períodos
curtos. A partir desse ponto você deve ficar atento e visitar sua área
regularmente na época anterior à florada.
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A observação das flores: o palco
Agora começa uma parte muito interessante e fundamental. Nessa etapa, você vai descobrir que olhar para uma florzinha é muito mais
que ver sua cor e sentir seu perfume. A flor é nesse momento o palco
onde o espetáculo ao qual você quer assistir será encenado; então você
deve conhecê-la bem. Para isso você deve utilizar todas as ferramentas
que o biólogo tem, e nós temos muitas.
Caracterize a flor antes de observá-la com um visitante. Isso é
necessário para que você entenda qual é a relação entre o animal e a
planta. Repare se ela é unissexuada (possui apenas o pistilo ou apenas
as anteras) ou perfeita (com androceu e gineceu presentes). Observe
atentamente as estruturas florais, pois às vezes nem todas elas são funcionais, ou seja, uma flor morfologicamente perfeita pode ser funcionalmente unissexuada. Por exemplo, as anteras de uma flor podem
apenas simular a presença do pólen para o visitante, sem realmente
oferecê-lo: nesse caso, trata-se de “propaganda enganosa”, que pode
“baratear os custos da planta” com os serviços de polinização.
Para que você conheça suas flores leve um ramo até o laboratório
e abra na lupa alguns botões florais em pré-antese (fase de máximo
crescimento antes da abertura das pétalas e exposição dos órgãos reprodutivos), observe também flores recém abertas (de primeiro dia) e
flores velhas (de segundo, terceiro e quarto dias).
Observe primeiramente o pistilo (o gineceu), formado pelo ovário
(que guarda os óvulos), o estilete (por onde os tubos polínicos crescerão
até chegar ao ovário) e o estigma (onde os grãos de pólen serão depositados). Preste atenção ao estigma, pois a polinização só ocorrerá se ele
estiver na fase receptiva (ou prestes a entrar na fase receptiva) quando o
pólen ali chegar! Esse detalhe é fundamental para definir o polinizador!
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O estigma é considerado receptivo quando ele é capaz de permitir a
aderência dos grãos de pólen e o crescimento do tubo polínico. Esse período de receptividade pode ser determinado de várias maneiras; aqui
são apresentadas apenas duas delas, simples e eficazes:
a) note se há umidade na superfície estigmática íntegra, não danificada; esse é o indicador de receptividade mais facilmente observado;
b) se você estiver observando uma flor que tenha a superfície
estigmática seca ou muito pequena, utilize uma lupa para notar se há
liberação de pequenas bolhas, como uma efervescência discreta, pela
reação do estigma com peróxido de hidrogênio (água oxigenada). Cuidado para não fazer esse teste de receptividade estigmática em estigmas
danificados, pois os tecidos vegetais machucados pela ação de visitantes ou mesmo pelo pesquisador desatento reagem até fora da fase receptiva, então utilize uma flor previa e cuidadosamente ensacada.
Observe agora quando as anteras começam a liberar o pólen. Você
poderá utilizar uma lupa para ver a deiscência das anteras e perceber,
no caso de pólen pulverulento, se os grãos estão soltos. Para isso basta
bater delicadamente algumas anteras contra uma superfície preta e ver
se os grãos de coloração clara, geralmente amarela, são liberados. Caso
a antera tenha deiscência valvar, como uma tampa que se desprende
apenas parcialmente, você pode utilizar também um diapasão, que ao
ser vibrado próximo das anteras provocará a liberação dos grãos. As
orquídeas apresentam o pólen armazenado dentro de políneas Essas
estruturas possuem uma substância adesiva que a adere ao corpo visitante e permite seu transporte até outra orquídea; nesse caso, você deve
observar a liberação da polínea e não dos grãos de pólen.
Prepare desenhos e faça anotações sobre as mudanças ocorridas
ao longo do tempo com a flor. Eles serão necessários para você compreender o comportamento dos visitantes e prever possíveis conseqü-
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ências dessa interação. É muito interessante que as observações sejam
feitas com flores polinizadas naturalmente no campo e também com
flores que não foram tocadas por nenhum visitante. As diferenças entre
as marcas encontradas nas flores visitadas e não visitadas darão pistas
sobre o que está ocorrendo. As flores não visitadas podem ser conseguidas mantendo um ramo da planta em água no laboratório, ou até
mesmo no campo, basta que você confeccione um saquinho de organza
com tamanho suficiente para envolver um ramo com botões florais em
pré-antese, a boca do saco deve ser fechada cuidadosamente ao redor
do ramo, usando linha grossa ou arame fino (como os de saquinho de
pão) de modo a evitar a passagem de qualquer inseto. É sempre bom
conferir se você não está prendendo dentro do saquinho alguns trips,
besourinhos, formigas ou outros insetos com os botões florais.

A observação dos visitantes
Agora que você já domina a estrutura morfológica e as mudanças
funcionais das suas flores, é hora de observar os animais nas flores, esse
é o nosso foco. Nessa etapa você precisará ter os seguintes cuidados:
Não se ponha em evidência. O comportamento do animal pode
ser afetado por coisas que o pesquisador faz, então fale baixo, não seja
barulhento, use roupas de cores discretas que não o evidenciem no campo, e cuidado para não exagerar no desodorante ou em outros produtos
perfumados. O olfato dos animais é mais apurado que o nosso;
Respeite uma distância mínima de observação. Você deve ficar
próximo para ver o que acontece na flor, mas não invada o espaço
do animal, se não você pode intimidá-lo com a sua presença (DELCLARO 2002);
Considere que nem todo visitante é um polinizador. Portanto, fique
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atento aos movimentos durante a coleta do recurso. Para ser um polinizador, o animal deve obrigatoriamente ter contato com os grãos de pólen e
com o estigma. Quando o contato ocorre na maioria das visitas nós temos
um “polinizador efetivo” da espécie, mas se o contato ocorrer esporadicamente, com menor freqüência, temos um “polinizador eventual”. Preste muita atenção ao comportamento do visitante, pois se esse animal for
mesmo um polinizador, o seu comportamento pode favorecer a autopolinização ou a polinização cruzada da planta. A fotografia ou a filmagem
do comportamento, apesar do seu alto custo, é sempre muito útil e pode
mostrar detalhes difíceis de serem notados no campo;
É bom identificar todos os visitantes florais, mas é fundamental identificar os polinizadores. Como nem sempre é possível definir
no campo quem é apenas visitante e quem é também polinizador, é
aconselhável que você colete e identifique todos. Os insetos podem ser
coletados com rede entomológica ou com um frasco limpo e seco de
boca larga, e podem ser mortos com choque térmico ou com um frasco
matador. Se você usar o frasco matador, certifique-se que o corpo do
inseto não terá contato direto com o veneno, pois o clorofórmio, o éter
e outros líquidos podem alterar a cor do exoesqueleto. As aves que
pousam ou adejam devem ser fotografadas, não há necessidade de
capturá-las. Os morcegos podem ser capturados com rede especial, e
manuseados apenas por uma pessoa previamente vacinada contra a
raiva, usando luvas de couro, para serem então fotografados e soltos
no mesmo local. Se você tiver perseverança, verba para equipamento e
muita sorte pode conseguir fotografá-lo adejando ou pousado na flor;
uma boa foto poderá até permitir identificá-lo sem a captura;
Observe se a morfologia dos animais coletados nas flores é compatível com a morfologia daquela flor, ou seja, se a parte do corpo que
entra em contato com as anteras possui pêlos ou penas ou alguma
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ranhura capaz de prender os grãos de pólen. Anote a localização do
pólen no corpo do vetor antes de matá-lo ou soltá-lo, para, na próxima
vez que o vir na flor, confirmar se aquela parte do corpo realmente
toca o estigma. Lembre-se, ser um coletor eficiente de pólen é diferente de ser um polinizador;
Tente registrar o horário de chegada e de partida do animal, se
ele interage com outros de sua ou de outra espécie quando está na flor.
Observe quais são as espécies mais freqüentes e, lembre-se, quantidade é diferente de qualidade: muitas vezes o animal mais numeroso
não é o polinizador mais eficiente;
Muitas observações curtas a intervalos regulares ao longo do dia
ou da noite são mais eficazes que poucas observações longas (MARTIN & BATESON 1994). Comece a observar um pouco antes da abertura das pétalas (antese) e continue até o seu fechamento, ou a queda
das anteras, ou o ressecamento do estigma;
Lembre-se que você vive em um país tropical; então, perneira,
boné, garrafinha de água e protetor solar, devem ser considerados como
material de campo tão importante quanto o caderno de anotações;
Mesmo durante o período de observações de campo vá compilando seus dados. Você pode preparar uma lista de visitantes, ressaltar em uma tabela os polinizadores e sua freqüência total, ou mostrar
com um histograma a freqüência dos visitantes durante as horas do
dia, ao longo do período de observação;
Depois de todo esse trabalho, não vá trancar suas anotações em
uma gaveta. Escreva o que você fez, compare seus resultados com a literatura existente e o apresente para seus colegas e seu orientador. Um
professor da área ou um pós-graduando sempre poderão dar alguma
sugestão importante que enriquecerá seu trabalho, então as aproveite
para talvez transformar seu estudo em uma publicação.
Boa sorte!
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2.3 COMO ESTUDAR O COMPORTAMENTO DE
ANIMAIS FÓSSEIS: PALEOETOLOGIA
Rafael Gioia Martins Neto

Foi-se o tempo em que Paleontologia era só o estudo de uma
pilha de ossos e rochas de alguma gaveta empoeirada de museu. Durante muito tempo, mais de um século, Paleontologia era sinônimo de
dinossauros. O que seria da Paleontologia se não existissem dinossauros? Provavelmente não seria nada. Na sombra desses curiosos e simpáticos seres pré-históricos, muitos outros, embora marginalizados,
também foram sendo conhecidos e estudados, talvez sem o glamour
e o impacto na mídia que os dinos detêm, mas mesmo assim não foram totalmente esquecidos. Também, a duras penas, profissionais não
dinófilos (embora no fundo todo paleontólogo, mesmo aqueles que
fingem bem, não ignora os simpáticos seres, inclusive este autor), conseguiram convencer, por meio de suas aulas e artigos de divulgação,
que nem tudo que é pré-histórico, necessariamente, seja dinossauro.
Foram caindo muitos mitos e folclores, pois nem todo dinossauro foi
gigantesco e absolutamente o homem, esse mamífero destrambelhado
que ainda anda por aí aprontando, teve o privilégio de conviver com
eles. Eles tiveram seu tempo, suas glórias e suas histórias deixadas em
fragmentos de rochas pelo mundo todo. A nós nos resta tentar entender as dicas que nos são fornecidas. Tudo evolui, o tempo não pára e o
conhecimento avança e quem não acompanha fica para trás. A Paleontologia como disciplina também evoluiu. Antes compacta e estanque,
hoje é dinâmica, multidisciplinar (também outras disciplinas evoluíram, como a Biologia). A única diferença entre Biologia e Paleontologia
é que a primeira estuda a morfologia interna e externa do organismo
foco, e a segunda, apenas a morfologia externa. Basicamente, o que é
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possível ser preservado, oriundo de reações físico-químicas, peculiaridades geológicas, é passível de ser fossilizável. Fóssil não é regra e sim
exceção. Não é em qualquer lugar que é encontrado, não adianta ficar
martelando a esmo por aí. É necessário encontrar rochas sedimentares
primeiro. Nem toda rocha sedimentar contém fósseis, mas com certeza todo fóssil é encontrado em rochas sedimentares.
A Paleontologia, como disciplina regular, estava contida em
cursos extintos, como o de História Natural (hoje ainda é incluída
em currículos apenas nos cursos de Geologia e Biologia). Não existe
no Brasil um curso regular de Paleontologia, e para ser paleontólogo
profissional somente é possível por meio de especialização na pósgraduação (ou de Geologia ou de Biologia). A paleontologia tem hoje
diversas subdisciplinas, algumas abrangentes, como a Paleobiologia,
Paleocologia, Paleoclimatologia, Paleogeografia, dentre outras. Dentro da Paleobiologia, temos a primeira grande divisão em Paleozoologia e Paleobotânica. A Paleozoologia, por exemplo, pode ainda ser
sepada em Paleozoologia de Vertebrados ou Invertebrados e qualquer
uma das duas pode ainda ser dividida em Paleobiomecânica, Paleoicnologia, Paleoparasitologia, Paleoneurologia, Paleofisiologia, Paleoteratologia, Paleoetologia (ufa! chegamos!).
Como podemos extrair comportamentos de fósseis? Não é impossível e, na maioria das vezes, basta bom senso do pesquisador.
Assim como nós, os animais do passado faziam a mesma coisa: andavam, corriam, comiam, namoravam, lutavam, morriam, enfim, as
coisas básicas do exercício de viver. Mesmo em uma pilha de ossos
existem aqueles comportamentos óbvios que podem ser inferidos imediatamente, por exemplo, seus hábitos e hábitats. Com um dinossauro
com dentes pontiagudos e serrilhados, garras imensas e pés tridáctilos, você não pode imaginar que ele seria um comedor de plantinhas!
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Não dá. Esse equipamento morfológico todo é utilizável para perfurar
e rasgar a presa (nada diferente de uma gama imensa de felinos que
existem hoje); garras enormes certamente não foram utilizadas para
acariciar a presa, e pés tridáctilos seriam úteis para o equilíbrio no solo
e ideal para corridas em perseguição de seu alimento. A contrapartida
também é óbvia: corpo imenso, quadrúpede, pernas em forma de pilares, cabeça pequena, dentes numerosos e pouco diferenciados (sem
caninos) são equipamentos de herbívoros. Fácil não? Assim também
existem evidências mais complexas: pistas e trilhas de animais do passado também são preserváveis. Utilizando os conceitos da biomecânica
(aplicando-se a fósseis teríamos a paleobiomecânica) podemos inferir
de uma trilha bem preservada (com algumas passadas pelo menos), o
tamanho, o peso e a velocidade do animal que a produziu (isso aliado
à morfologia externa preservada do pé do animal –paleoicnologia–,
sua estrutura óssea, se é quadrúpede, herbívoro e outros).
Outros materiais preservados como fósseis também são extremamente úteis, como é o caso dos ninhos de dinossauros. O comportamento de nidificação de animais pré-históricos é hoje um ramo
bastante interessante e procurado. Atualmente, sabemos que diversos
grupos de dinossauros construíam ninhos, a quantidade de ovos por
ninho, que outros dispunham seus ovos ao longo de trilhas enquanto caminhavam, sem cuidados especiais, enfim, muitas comparações
úteis, muitas delas similares ao comportamento das aves de hoje e se
existiam ou não cuidados parentais com a cria. Uma das regiões mais
ricas com esse tipo de material é encontrável em sedimentos do Cretáceo do Canadá, onde foram preservadas verdadeiras creches de dinossauros e constatou-se que diversos grupos nidificavam em um mesmo local e uma espécie de enfermeira “dinossaura” cuidava de todos.
Também carnívoros punham seus ovos no mesmo local, cujo rebento
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ao nascer já teria a sua disposição ninhadas e ninhadas de herbívoros,
prontos para serem consumidos. No Brasil, esse tipo de estudo ainda
é novo, embora em várias formações geológicas já tenham sido encontrados ovos fossilizados.
Para exemplificar como podem ser extraídos comportamentos
em fósseis, observe atentamente a Figura 1. Após longos anos de pesquisa dos paleontólogos e sistematas, hoje sabemos que as pegadas dos
tipos 1, 2 e 3 esquematizadas na Figura 1 foram deixadas por pacatos
dinossauros herbívoros e quadrúpedes; as pegadas dos tipos 4 e 5 são
de dinossauros oviraptorídeos, cuja dieta é somente ovos (dos outros
é claro). Sempre que encontrava outro animal ele desviava, até mesmo
de sua própria espécie; as pegadas dos tipos 8, 9, 10, 11 e 12, de ativos
e nanicos dinossauros comedores de carniça. Geralmente são encontrados em bando. Nunca cruzam o caminho de carnívoros maiores; as
pegadas do tipo 7 são de terríveis dinossauros carnívoros de grande
porte que atacam qualquer animal que cruze o seu caminho; as pegadas do tipo 6 são de humanos. Diante dessa esbórnia Mesozóica ocorrida há mais de cem milhões de anos, você seria capaz de “enxergar”
comportamentos? Saberia inferir quais pegadas teriam sido produzidas ao mesmo tempo, sejam que tempo for?, quais produzidas antes?,
quais depois e por quê? Há comportamentos gritando para você do
tipo VEJA-ME! ESTOU AQUI! Lembre-se que a natureza é simples, o
complicado é você. Senão vejamos: nota-se uma trilha bem definida
de dinossauros do tipo 1, 2 e 3, caminhando calmamente, quando, de
repente, surge em cena uma trilha do dinossauro do tipo 7. A seguir
vemos uma mudança de rumo e desaparece a pegada 2. Conseguimos
visualizar com bom senso que uma família de quadrúpedes herbívoros com dois adultos e um jovem ao centro (cuidado com a cria! Olha o
comportamento aí!) vão seguindo sua trilha quando são interceptados
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por um feroz predador. Como a natureza é simples, não dá para inferir que o predador fosse atacar os adultos tendo uma presa mais fácil,
no caso o jovem. Os pais talvez tristes seguem sua trilha após o susto,
mas o jovem não mais... Ao mesmo tempo observamos uma trilha furtiva, a pegada 8, que faz que vem, mas volta. Sabedores que somos de
que se trata de um nanico comedor de carniça que vagava pensando
na vida e que quase dá de cara com o predador maior que estava na
caça do jovem do caso anterior, não era bobo e tratou de se mandar
dali. Após a tragédia, provavelmente ele mesmo avisou seu bando e
vieram se banquetear com os restos mortais do jovem dinossauro. Então já sabemos que as trilhas deixadas pelos dinossauros 1, 2, 3, 7 e 8
aconteceram ao mesmo tempo, e as de 9 a 12, depois. Sabemos que o
dino que deixou a pegada 4 só pode tê-la produzido antes da tragédia,
pois são animais solitários e ariscos, e a que fez a pegada 5 só pode têla produzido após a tragédia, pois não poderia cruzar sem desviar o
caminho com qualquer outro tipo de animal (além disso, nota-se que
ela se sobrepõe a do tipo 4 e as de todas envolvidas na tragédia). Conclusão: houve uma tragédia mesozóica em um dado momento, houve
cenas anteriores e cenas posteriores. Comportamentos: descobrimos
que dinossauros do tipo 1 e 3 cuidam de sua cria (2) protegendo-a com
o corpo (elefantes de hoje também fazem assim, isso significa que dinossauros não eram tão estúpidos como se imaginava!). Descobrimos
que grandes predadores preferem caçadas solitárias e que ladrões de
ovos também e que a equipe de limpeza dinossáurica, os comedores de
carniça, preferem, seus associados, andar em bandos. E assim existem
inúmeras pistas preservadas para que qualquer um possa observar e
montar sua história e extrair comportamentos. Ah, sim! Que fazem
pistas de homem na cena (6), sabedores que somos que não poderiam
coexistir com os dinossauros? Essa é fácil, são de algum paleontólogo
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que depois de milhares e milhares de anos foi lá conferir de perto a
tragédia mesozóica, deixando seu próprio rastro.
Além desses, outros exemplos podem ser citados, como é o caso
da pena de ave fóssil ilustrada na Figura 2-V. A primeira vista nada de
mais. É uma pena de ave (será? Quem disse que isso é exclusividade
delas?), encontrada em sedimentos do Cretáceo brasileiro (cerca de
100 milhões de anos), mas sistematicamente impossível de ser atribuído o nome a quem pertence (ou seja, em uma análise sistemática não
reúne elementos diagnósticos suficientes para identificar algo além de
Classe). Fato: é o primeiro, o único e o mais antigo registro fóssil de
uma possível ave em território brasileiro. Só isso? Tem mais! Um olhar
atento vai verificar que os vexilos são absolutamente assimétricos: o
esquerdo extremamente mais estreito que o direito. Isso significa que
nossa pena (que não é uma pluma) é de primeira ordem, ou seja, é
uma rêmige primária, portanto, nosso organismo era capaz de voar!
Nada disso poderia ser concluído se o encontrado (como muitas) fosse
uma pluma cobertora. Aí entra a pimenta: é o único registro no Brasil;
nunca foi encontrado um esqueleto fóssil de ave dessa idade. Seria a
pena de um dinossauro e esse pequeno dinossauro (a pena tem 7 mm)
era capaz de voar! É a prova que as aves são descendentes diretos dos
dinossauros? Poderia ser, mas não se entusiasmem: o fato é que é uma
pena e esse organismo era capaz de voar. Se um dia for encontrado
um fóssil de ave completo nesse local, com as penas, nosso dinossauro voador desaba, mas já se têm achados de dinossauros dessa idade
preservados com penas (mas não ainda com rêmiges primárias...).
Afora os vertebrados, os invertebrados fósseis também fornecem
bons elementos para se inferirem comportamentos (no caso, paleocomportamentos), como é o caso de insetos. Diversos profissionais, principalmente entomólogos, se dedicam ao estudo de seus comportamentos
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(principalmente os ditos insetos sociais). Formigas e abelhas, principalmente, possuem uma gama realmente extraordinária de comportamentos documentados e exaustivamente estudados. E insetos fósseis?
É possível inferir comportamentos somente pela morfologia externa?
A resposta é sim. Alguns céticos (sempre existem, seja qual for a área)
poderiam em tom de brincadeira ou jocoso afirmar que comportamento
não se fossiliza. Ledo engano! Pelo menos algo muito próximo ocorre
até com uma relativa freqüência: são inúmeros os casos de insetos de
um passado remoto presos em gotas fossilizadas de âmbar (que nada
mais é que uma resina fóssil, oriunda de árvores como a seringueira ou
o pinheiro, que já existiam há milhares de anos). Há casos de parte de
colônias de formigas preservadas em plena atividade, como se aquele
momento tivesse sido congelado para sempre; os últimos dias de Pompéia na versão paleoentomológica. Formigas carregando suas crias, “ordenhando” afídios, em lutas territoriais, em namoro, enfim, verdadeiros comportamentos fossilizados, como não! Os céticos talvez possam
continuar bradando: “âmbar não vale, é covardia!” Pois bem, vamos ao
feijão com arroz, fósseis em rochas, que são mais comuns. Examinando
a Figura 2-III: estamos diante da formiga fóssil mais antiga descrita, é
brasileira, descrita por brasileiros, vinda dos sedimentos do Cretáceo
de nosso Nordeste (há 108 milhões de anos). Esse é o fato, até prova
em contrário. Seria apenas mais uma formiga fóssil (embora importante
por ser a mais antiga conhecida) se não fosse por um “detalhe”: é uma
operária! O fóssil está dizendo: sou a formiga mais antiga conhecida e
minha turma já era “sindicalizada” em todas as castas. Formigas unidas
jamais serão vencidas! Cientificamente quer dizer que no mínimo há
108 milhões de anos as formigas exibiam comportamento social, originado anteriormente ao Cretáceo Inferior, partindo-se do pressuposto
que o ancestral não exibia esse comportamento.
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Também nossos simpáticos grilos, que hoje criquilam em todas as
partes do mundo, nos fornecem riquíssimas histórias comportamentais.
Os primeiros grilos conhecidos surgiram ao final do Carbonífero (há
mais de 300 milhões de anos), mas com um detalhe: eram “mudos” (Figura 2-IV, A). Com o volume de fósseis de grilos coletados e estudados
ao longo do tempo, sabe-se que a capacidade de produzir som evoluiu
ao longo do tempo. A maioria de fósseis de grilos conhecidos constituise, basicamente, de asas isoladas. Especificamente nesse grupo de insetos, sabe-se que a asa anterior, nos machos, sofreu profundas alterações
morfológicas durante sua evolução, modificando-se para produzir som.
No início não havia necessidade, pois machos e fêmeas estavam relativamente próximos. Depois com a dispersão e conquista de territórios
cada vez maiores e mais distantes, havia a necessidade que sua dama o
“ouvisse” e o som teria que ser bom, pois do contrário ela o ignoraria.
Assim é que a partir do Triássico (200 milhões de anos atrás) surge a
lima (uma espécie de reco-reco construído com a modificação de algumas veias de sua asa, Figura 2-IV, B, C), produzindo som friccionando
ambas as asas anteriores. Mas o som era ainda muito baixo. Depois,
no Jurássico, surgem as cordas e a harpa (as veias modificam-se para
que o som gerado fosse mais bem propagado, durando mais a vibração
inicial, Figura 2-IV, D), culminando com o surgimento do espéculo (o
amplificador do som, uma membrana que vibrava, Figura 2-IV, E, F) no
Cretáceo Inferior. Assim, mais uma vez, comportamentos são extraídos
de morfologias externas preservadas em fósseis: a história da musicalidade dos grilos. Evidentemente não se pode ouvir o canto de grilos
fósseis, já que os mesmos não produzem som (apenas quando caem
das mãos incautas de alunos, espatifando-se ruidosamente ao atingir o
solo), mas por intermédio da morfologia de suas asas é possível saber se
possuíam a capacidade de produzir algum tipo de som. Qualquer som
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produzido pode ser explicado pela Física, por meio da Teoria do Movimento Ondulatório, e assim distinguir se o canto era mais ou menos
eficaz, alto ou baixo em volume, grave ou agudo. Levando-se em conta
a asa de Brontogryllus, grilo gigante do Cretáceo do nordeste brasileiro,
cuja envergadura estimada seria meio metro (grilos comuns tanto atuais quanto fósseis da mesma localidade, possuem envergaduras em média de dois a cinco centímetros!), de posse de seu aparato estridulatório
totalmente desenvolvido, deveria fazer justiça a seu nome (bronto, alusivo ao gigante popular dinossauro brontossauro, e grilo, ou seja, grilo-dinossauro) e dá para imaginar que produzisse um som estrondoso, tipo
“Wiiiiilllllmaaaaaaaaaaaa!” de Fred Flinstone, para chamar sua fêmea
(se elas gostavam ou não, isso já é outro problema comportamental...).
A tanatose é um dos comportamentos em invertebrados mais interessantes, sob o aspecto de que podem ser rapidamente observados
na natureza e intuídos com relativa precisão em fósseis. Desde protozoários até moluscos, várias espécies possuem “sensores” especiais
que acionam, em uma situação de perigo eminente, o sistema nervoso
do organismo cessando temporariamente qualquer movimento. Quer
seja por meio de cílios com terminações nervosas, mesmo que rudimentares, comuns em protozoários, probóscides retráteis de equiuros
e de vários outros platelmintes e asquelmintes, ou órgãos mais especializados, como os tentáculos de moluscos, que se retraem a qualquer
estímulo inesperado. Planárias, por exemplo, paralisam-se sob luz intensa. Gastrópodes terrestres retraem-se totalmente, enrijecendo-se,
no caso de não possuir concha, ou recolhendo-se totalmente dentro
delas, quando as possuem. Quando em perigo, o tradicional seria simplesmente sair correndo, ou lutar, mas não dá para imaginar lesmas
tentando isso! Nos insetos, as antenas possuem alta sensibilidade e
algumas espécies são especialistas em tanatose. Bem da verdade, a
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maioria, quando se sente ameaçada, simplesmente salta ou sai voando, algumas são rápidas no solo e saem correndo (caso das baratas),
mas existem aqueles casos extremamente teatrais: algumas espécies
de coleópteros exageram tanto na encenação que inclui desde movimentos errantes, simulando agonia, até se postarem de costas para o
substrato, com as pernas encolhidas, típicas de uma situação real postmortem e ficam assim paralisadas por intermináveis segundos, até que
seu potencial predador desista (geralmente os insetos predadores utilizam estímulos visuais para capturar sua presa e detestam “lanches
mortos”). Aparte os insetos com tendências teatrais shakespearianas,
outros simplesmente recolhem suas partes mais vitais e importantes
(cabeça e membros) e se encolhem até que seja restabelecida sua segurança. Esse procedimento costuma salvar vários espécimes de coleópteros quando presos em uma teia de aranha, que também detestam
presas mortas (ela acaba rejeitando a refeição e a retira de sua teia).
Algumas aranhas também se fingem de mortas dependendo da situação, encolhendo suas pernas e permanecendo paralisadas até terem
a oportunidade de fugir, ou de atacar. Alguns crustáceos, se acuados
e impedidos de fugir ou atacar, se encolhem dentro de suas carapaças
até que a situação lhes seja mais favoráveis.
Todos esses casos, porém, não são seguramente detectados no
registro fossilífero, pois não se pode afirmar com certeza que o fóssil
encontrado estava realmente morto ou se estava fingindo de, no momento em que foi preservado. Mas há casos incontestáveis de tipos
de tanatose preservados em fósseis, como é o do enrolamento. Vários artrópodes, como miriápodes, diplópodes, isópodes e trilobitas
possuem essa faculdade, uma variação da tanatose, protegendo assim
suas partes vitais e importantes, permanecendo imóveis até o desaparecimento da situação que gerou esse comportamento. Alguns, como
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é o caso do diplópode paleozóico esquematizado na Figura 3-VII, permaneceram paralisados para sempre, sendo preservados nessa situação, a princípio, temporária. São comuns também espécimes de trilobitas preservados nessa situação comportamental em especial.
Muitos trilobitas possuem a habilidade de enrolarem-se, formando uma bola defensiva ou cápsula, por meio da articulação flexível dos
segmentos torácicos, dando ao céfalo e ao pigídio uma efetiva proteção às antenas, aos membros e às partes vulneráveis da superfície ventral. Enquanto está enrolado, o trilobita poderia esperar por situações
favoráveis. Para tornar possível o enrolamento, existem características
morfológicas especializadas, denominadas estruturas coalitivas. Essas
são características morfológicas complementares que efetuam o fechamento das superfícies opostas (coalisão).
Em geral, os trilobitas enrolam-se dobrando o tegumento flexível
entre cada um dos segmentos torácicos rígidos, fazendo que assim o
céfalo e o pigídio se encaixem e as pleuras torácicas se sobrepõem.
Quando o pigídio e a pleura torácica fazem contato, existe, às vezes,
uma estrutura de coalisão especializada, denominada sulco vincular,
que sela a margem do pigídio e a extremidade da pleura torácica. Na
Figura 3-VI, estão esquematizados todos os grupos de trilobitas que
possuem a capacidade de enrolamento.
Esses são apenas alguns dos muitos casos dos quais é possível
inferir comportamento a partir de fósseis. O estudo (paleoetologia) é
muitíssimo novo e com horizontes vastíssimos aos interessados. Existe
extensa literatura de temas mais consolidados, como a Paleontologia,
bons livros de Paleoicnologia e uma infinidade de papers abordando
paleobiomecânica, comportamento de nidificação de dinossauros e
outros. Todos os casos aqui apresentados são originais deste autor e
colaboradores, muitos desses exercícios foram fornecidos por nossas
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turmas ao longo da atividade docente, com apostilas e trabalhos publicados. Se você já é um Biólogo Etologista, já é meio caminho andado
para seguir a Paleoetologia na área de sua escolha (invertebrados, vertebrados...), se não é, não tenha dúvida, você pode vir a ser desde que
queira. A área pode ser ainda pouco conhecida, mas existe! O desafio
está lançado. Você é capaz? Só você pode dizer. Podemos mostrar a
porta, mas nunca atirar você porta a dentro. Se quiser abri-la, é sua, se
gosta de um desafio, esse é dos grandes. Afinal, como demonstrado,
comportamento também fossiliza!

Figura1. Mapa de pegadas: A Esbórnia Mesozóica. De Martins-Neto.
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Figura 2: II, o hábito e hábitat como inferências comportamentais; III,
Cariridris bibetiolata Brandão & Martins-Neto: a operária (Hymenoptera)
mais antiga conhecida (Cretáceo brasileiro); IV, a evolução da musicalidade
dos grilos. Todos de Martins-Neto.
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Figura 3: V, remige primária de ave proveniente do Cretáceo Brasileiro; VI,
capacidade de enrolamento (paleotanatose) em trilobitos paleozóicos; VII,
paleotanatose em miriápode carbonífero. Todos de Martins-Neto.

Bibliografia Recomendada
ARILLO, A. 2007. Paleoethology: fossilized behaviours in amber. Geologica
Acta, 5 ( 2): 159-166.
POINAR Jr., G.O., 1992. Life in amber. Stanford: Stanford University Press, 350 p.

300

Comportamento Animal CS3.indd 300

19/1/2008 09:58:37

2.4 ETOLOGIA CLÍNICA
Mauro Lantzman

Introdução
Até muito recentemente trabalhar com comportamento de cães
domésticos era uma atividade de adestradores. Ao veterinário cabia
prevenir e tratar doenças. Desde a faculdade e depois na vida profissional, o comportamento era considerado uma área do conhecimento
pouco relevante para o clínico. Assim, essa matéria sempre foi considerada de menor importância e dispensável para veterinários. No
entanto, a terapia de distúrbios comportamentais e bem-estar animal
é uma área de especialização da Medicina Veterinária.
Nos Estados Unidos, há 20 anos, esse campo de estudo e trabalho vem sendo reconhecido, pesquisado e desenvolvido. A Animal
Behavior Society procurando padronizar os requisitos para a formação
de veterinários, especialistas em comportamento de animais de estimação
ou etologia clínica, vem fornecendo certificados com grau de mestrado.
Algumas faculdades americanas, inglesas, francesas e argentinas já incluíram em seu currículo matérias relacionadas, cursos completos e residência em medicina veterinária comportamental e bem-estar animal.
O Brasil ainda não dispõe de instituições para regularizar a situação
e padronizar a formação de profissionais. Além disso, a maioria das
faculdades não oferece em sua grade curricular matérias relacionadas
ao comportamento e/ou ao bem-estar do animal. A inclusão dessas
matérias no currículo seria importante, pois permitiria ao futuro profissional avaliar e promover mais acuradamente o bem-estar animal,
não só por meio da prevenção de problemas comportamentais como
na intervenção em casos de queixas.
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Conhecer o comportamento dos animais de estimação é fundamental para o veterinário
A etologia –disciplina que tem por objeto de investigação o comportamento animal a partir da perspectiva evolucionária– habilita o veterinário a observar, descrever e analisar o comportamento dos animais de estimação. A etologia traz a perspectiva evolutiva do comportamento, isto
é, aceita que o processo da seleção natural atuou de modo a resultar em
comportamentos adaptativos para cada espécie. Ao privilegiar a observação e descrição, a etologia oferece a oportunidade de compreender o cão,
por exemplo, de forma mais adequada: “uma espécie com suas características evolutivas próprias”. Munido desses conhecimentos, a qualidade
do atendimento do profissional melhora e se amplia. Problemas comportamentais estão muitas vezes associados a doenças sistêmicas e ao conhecimento do comportamento normal canino auxiliaria na determinação do
diagnóstico e na tomada de decisão sobre o tratamento mais adequado.
Por outro lado, é muito comum que as pessoas venham ao consultório
em busca de informações de como cuidar, criar, educar ou com queixas
sobre o comportamento da mascote. O trabalho do veterinário deveria
incluir a orientação do proprietário no sentido de promover o bem-estar
do animal de companhia, orientar para um relacionamento saudável e
duradouro com a mascote para a posse responsável e na prevenção de
distúrbios e comportamentais. O veterinário poderia também:
a) orientar a criação de animais;
b) auxiliar na seleção da raça mais adequada ao contexto individual e/ou familiar;
c) orientar para a aquisição do animal mais adequado de acordo
com as características comportamentais da espécie, raça, sexo;
d) orientar para um melhor convívio entre a(s) pessoa(s) e o animal: educação e adestramento;
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e) Auxiliar na preparação de animais para trabalho e utilizados
em terapia de seres humanos;
f) Promover o bem-estar e a posse responsável.
Já no caso do profissional que queira se aprofundar na área e trabalhar com etologia clínica, o campo é ainda restrito. Para se habilitar a
atuar com a etologia clínica, o profissional pode realizar sua formação
em cursos de pós-graduação e doutorado no exterior. No Brasil não há
nenhum curso formal e por isso aqueles que quiserem seguir carreira
terão de buscar pela orientação particular ou compor um quadro de
cursos em etologia, psicologia comportamental, psicologia humana,
terapia familiar, teoria do aprendizado, neuroanatomia, neurofarmacologia, neurofisiologia, técnicas de resolução de conflito, temas em
bem-estar animal e etologia clinica.
O estudo da etologia da espécie canina, ou qualquer que seja,
inclui a história evolutiva (filogenia), o desenvolvimento (ontogenia),
comportamento social, comportamento lúdico, comportamento sexual e reprodutivo, comportamento alimentar, comunicação e cognição
animal. A disciplina de etologia clínica inclui: comportamento normal
e alterado, semiologia, técnicas de intervenção, farmacologia comportamental e prevenção de problemas comportamentais. Os livros
e artigos relacionados são na grande maioria em inglês. No final do
capítulo estão apresentadas sugestões de leitura.

A prática clínica
O atendimento clínico consome entre uma e duas horas e consiste no levantamento detalhado de vários aspectos da história geral e
comportamental do animal e da caracterização do contexto familiar e
psicológico em que o animal está inserido. O proprietário, muitas ve-
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zes, só vai dar conta do comportamento de seu animal de companhia
quando este o incomodar. Cabe ao veterinário clínico geral detectar,
identificar e alertar ao proprietário quando um possível comportamento indesejável está em curso. Muitas vezes o que o proprietário
identifica como um problema pode, na verdade, ser um comportamento normal ou ainda um comportamento que se desenvolveu em
função da falta de informação quanto à forma de criar o animal. Como
conseqüência, aquele que poderia ser o melhor amigo do homem, torna-se um problema, um fardo.
As principais queixas comportamentais são:
a) agressividade;
b) ansiedade de separação, medos e fobias;
c) problemas relacionados às eliminações como coprofagia;
d) comportamentos destrutivos e problemas disciplinares;
e) dermatite de lambedura – comportamento compulsivo – estereotipias;
f) distúrbios geriátricos.
A intervenção a queixas comportamentais requer, antes de tudo,
um aprofundamento no conhecimento do animal e, principalmente, do
contexto ambiental em que está inserido. A partir desses dados elaborase um protocolo de tratamento que envolva todas as pessoas mais próximas, com transferência de informações sobre comportamento animal,
bem-estar e responsabilidades. Como recurso para o tratamento, o veterinário especializado poderá utilizar-se de técnicas de modificação comportamental e, quando necessário, de fármacos adequados. Não se trata
somente de adestramento, mas algo que vai além, porque nesses casos
a modificação comportamental é guiada e condicionada à problemática
de cada animal e cada contexto. Por isso na formação do especialista é
fundamental o conhecimento da psicologia humana individual e fami-
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liar que permitirá ao especialista reconhecer e respeitar os limites de cada
proprietário. O propósito final é corrigir as possíveis alterações comportamentais, dar condições ao proprietário de entender seu animal e tornar
sua convivência mais adequada e harmoniosa respeitando as necessidades e o bem-estar do animal.
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2.5 APLICAÇÃO DE MARCADORES MOLECULARES
NO ESTUDO DO COMPORTAMENTO ANIMAL
Regina H. F. Macedo
Renato Caparroz

A aplicação de marcadores moleculares1, durante muito tempo
restrita aos geneticistas, biólogos celulares e bioquímicos, agora está
cada vez mais sendo utilizada para responder perguntas em outras
áreas, tais como na ecologia, zoologia, fisiologia, conservação da biodiversidade e ecologia comportamental (comportamento animal; etologia). À medida que a aplicação dos marcadores moleculares tem
revelado sua importância e seu potencial para a abordagem de uma
ampla diversidade de problemas, maior torna-se a necessidade de
prepararmos novos biólogos na área de comportamento animal para a
utilização e interpretação desses marcadores, cujo treinamento básico
já se encontra disponível na maioria das universidades.
Marcadores moleculares já são empregados, há algum tempo,
em pesquisas de áreas muito diferentes na biologia, por exemplo, na
elaboração de filogenias de espécies, na determinação da estrutura e
variabilidade genética de populações, em estudos de biogeografia, etc.
No entanto, o uso de tais marcadores no estudo do comportamento
animal é mais recente, sendo utilizados, sobretudo, na identificação
do grau de parentesco entre indivíduos. Tais avaliações, em estudos
comportamentais, muitas vezes são cruciais, pois atualmente é reconhecido que padrões genéticos formam a base das interações sociais,
além de potencialmente definir o sistema de acasalamento em uma
população ou mesmo na espécie.
A base genética para a evolução de comportamentos coopera1
Marcadores moleculares são locos gênicos ou seus produtos, como por exemplos as proteínas, que
apresentam alguma variabilidade que nos permita estudar um problema biológico (AVISE 1994, SILVA &
RUSSO 2000).
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tivos já havia sido sugerida por Darwin (1859), quando ele concluiu
que a seleção natural poderia, em certas circunstâncias, atuar ao nível taxonômico de família. Darwin mostrou-se bastante preocupado
com o conflito entre sua teoria de seleção natural e a existência de
comportamentos cooperativos em animais. Apesar de desconhecer os
mecanismos hereditários de transmissão de características fenotípicas,
sua preocupação levou-o a sugerir que comportamentos altruístas só
poderiam evoluir quando indivíduos eram aparentados entre si. Mais
tarde, os trabalhos de Hamilton (1964 a,b) levaram a um esclarecimento maior, e estabeleceram de forma conclusiva a importância do grau
de parentesco no processo seletivo. Do modelo proposto por Hamilton surgiram novos conceitos, tais como aptidão inclusiva (o somatório da aptidão genética direta e indireta de um indivíduo) e seleção
de parentesco (uma forma de seleção natural que ocorre por meio de
investimento em cuidados parentais ou pela ajuda prestada a indivíduos geneticamente aparentados).
As perguntas que podem ser respondidas na área de comportamento animal com a aplicação de marcadores moleculares variam
bastante (Boake et al. 2002). Talvez a mais fundamental delas seja:
existe uma influência genética na determinação de um dado comportamento? Essa pergunta pode ser mais sofisticada se questionarmos
qual o grau de influência genética no desenvolvimento de algum comportamento ou se genes que influenciam comportamentos associados
encontram-se fisicamente ligados. E, finalmente, na ecologia comportamental existe uma preocupação crescente em identificar funções
adaptativas dos comportamentos e como eles evoluíram.
Muitas perguntas relacionadas com o comportamento envolvem
descobrir as razões pelas quais indivíduos agem de certas maneiras.
Comportamentos altruístas comumente observados em sociedades,
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como a partilha de alimento entre indivíduos ou alianças cooperativas, podem ou não ocorrer entre parentes. Em qualquer dos casos, as
pressões seletivas que resultam no comportamento cooperativo são
diferentes e seria necessário elucidar o parentesco entre os indivíduos
para entender o contexto evolutivo do mesmo. Outro exemplo seria o
de comportamentos paternais que evoluíram sob influência da certeza
da identidade genética da prole. Em princípio, um macho que cuida
de um filhote que não é seu descendente, investindo na sobrevivência
da prole de um rival está desperdiçando uma grande quantidade de
energia. Novamente, o pesquisador teria necessidade de identificar o
grau de parentesco entre os machos e os filhotes da população de interesse. Estudos sobre essas questões tradicionalmente eram constituídas
de observações de campo do comportamento de casais, famílias ou grupos durante o período reprodutivo. Apesar da importância desse tipo
de estudo, o pesquisador, muitas vezes, tem dificuldade em observar a
ocorrência de acasalamentos extrapar esporádicos e conseqüentemente, determinar com precisão a paternidade dos filhotes. E ainda, uma
fêmea pode copular com vários machos, tornando impossível saber à
qual macho pertencem os filhotes. A importância da aplicação dos marcadores moleculares para identificação do comportamento de acasalamento foi recentemente destacada em revisão da literatura feita por
Griffith e colaboradores (2002), na qual foi observado que em 90% das
espécies de aves consideradas exclusivamente monogâmicas ocorrem
acasalamentos extrapar. Nos insetos sociais, o problema é ainda mais
complicado, pois as camadas de ovos são impossíveis de serem identificadas e o acasalamento ocorre fora da colônia. Em espécies em que um
único recinto ou ninho é usado para a prole de várias fêmeas, como nos
ninhos comunitários de várias espécies de aves, é impossível determinar até mesmo a maternidade dos filhotes.
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Marcadores moleculares tornaram-se, nesses casos, um trunfo
no repertório de ferramentas à disposição dos estudiosos do comportamento animal. Para estudos que necessitam de determinação de genealogia recente, várias técnicas e marcadores já foram desenvolvidos
e aplicados (Tabela 1). No entanto, essas técnicas e marcadores nem
sempre apresentam condições ideais para análises de parentesco. Por
exemplo, a técnica de DNA fingerprinting, muito usada para identificar
filhotes resultantes de acasalamentos extrapar, torna-se de difícil aplicação quando é preciso testar muitos indivíduos quanto à paternidade, pois a comparação entre bandas em géis diferentes é complicada.
Além disso, essa técnica exige grandes quantidades de DNA de boa
qualidade, as quais nem sempre são disponíveis.
Para estudos de parentesco, os marcadores mais utilizados atualmente são do tipo microssatélite ou Short Tandem Repeats (STR). O que
é isso? Microssatélites são segmentos de DNA de um a seis pares de
bases (pb) repetidos lado a lado (em tandem) com cerca de 100 pb de
comprimento total e que se encontram, principalmente, nas regiões não
codificantes do DNA (FERREIRA & GRATTAPAGLIA 1998). Com base
no tamanho da unidade de repetição, os microssatélites podem ser classificados como mono-, di-, tri-, tetra-, penta- e hexanucleotídeos. Por
exemplo, um microssatélite dinucleotídeo que apresenta a unidade de
repetição constituída pelos nucleotídeos CA repetida 17 vezes é designado como (CA)17; ou um trinucleotídeo constituído pela unidade AAT
repetida 12 vezes é designado como (AAT)12. As taxas de mutação dos
microssatélites são extremamente altas (10-2 a 10-5) quando comparadas
com as taxas estimadas para mutação em uma única base do DNA (10-9
a 10-10) (GOLDSTEIN & SCHLÕTTERER 2000).
Locos de microssatélite têm sido detectados no genoma de todos os organismos estudados até o momento. Contudo, em certos gru-
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pos de invertebrados e em aves, tem se observado um número menor
de locos de microssatélite quando comparados com outros grupos de
vertebrados, como os mamíferos (BEAUMONT & BRUFORD 1999).
Na maioria das espécies estudadas, esses locos mostraram-se bastante
polimórficos, ou seja, em um mesmo loco podem ser identificados seqüências com um número variado de unidades de repetição, designados como alelos, inclusive podendo ser encontrados alelos diferentes
em um mesmo indivíduo (indivíduo heterozigoto). Alguns locos são
particularmente úteis por apresentarem segmentos com 10 ou mais
unidades de repetição, com tendência a terem muitos alelos e alta heterozigose, potencializando a identificação de diferentes indivíduos
(mesmo para indivíduos muito próximos, geneticamente falando).
Assim como para outros marcadores moleculares, uma das
grandes vantagens da utilização de locos de microssatélite é que podemos usar quantidades minúsculas de DNA, às vezes em estado degradado, e multiplicar in vitro locos de microssatélite de interesse pela
técnica de reação em cadeia da polimerase ou Polymerase Chain Reaction2 (PCR). Para realizar uma PCR, utilizamos um par de oligonucletídeos iniciadores3 específicos que hibridam nas regiões que flanqueiam
o microssatélite. Esses oligonucletídeos permitem que, durante a PCR,
o segmento delimitado pelo par de iniciadores utilizados seja copiado ou “amplificado” milhares de vezes. Cada segmento amplificado
constitui um alelo do mesmo loco, e esses alelos são facilmente visualizados em gel de poliacrilamida. A utilização de vários locos de
microssatélite em uma análise de parentesco aumenta a certeza de
atribuição correta de parentesco entre indivíduos (ou, tecnicamente
falando, diminui a chance de atribuir um parentesco errado).
A possibilidade de realização de análises genéticas a partir de
pequenas quantidades de DNA propiciou o estudo até mesmo de or2

O processo de PCR foi inventado por Kary Banks Mullis no início da década de 1980, tendo-lhe sido
posteriormente atribuído o Prémio Nobel da Química pelo seu trabalho. Em 1989, a Hoffman La Roche &
Parkin-Elmer Corporation patenteou este processo;
3
Oligonucleotídeo iniciador ou primer é uma seqüência de DNA simples fita com 20 a 35 bases de
comprimento que determina pela sua hibridação com a seqüência complementar do DNA do organismo
em estudo (DNA molde) o início da reação de polimerização.
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ganismos extremamente pequenos. E ainda permitiu uma amostragem não invasiva de muitos organismos, o que torna a aplicação de
microssatélite associada à técnica da PCR de especial utilidade em
programas de conservação. Microssatélites já foram obtidos e amplificados a partir de saliva, sêmen, células na base de cabelos e de pêlos,
penas, unhas e de células intestinais coletadas em pelotas fecais. A
facilidade de amplificação de DNA até mesmo em estado degradado
também facilita o trabalho do pesquisador no campo, que não precisa
mais se preocupar em manter as amostras em gelo seco ou nitrogênio
líquido.
Se microssatélites são tão numerosos, fáceis de usar e produzem
resultados de boa qualidade, qual seria o maior obstáculo em sua aplicação? Infelizmente, os microssatélites que funcionam para uma determinada espécie têm que ser identificados. A estratégia mais prática
é usar microssatélites já identificados para outros organismos e que,
muitas vezes, funcionam para grupos inteiros de espécies filogeneticamente próximas. Assim, podemos usar microssatélites humanos para
chimpanzés e de bovinos para carneiros. Caso isso não seja possível,
o pesquisador tem que identificar locos de microssatélite específicos
à espécie de interesse. Apesar de o procedimento de identificação
de novos locos de microssatélite ser oneroso, complexo e demandar
um tempo grande de laboratório (cerca de quatro meses de trabalho),
mesmo para o pesquisador sem experiência de laboratório isso não
representa algo impossível. O aprendizado de técnicas de laboratório
é um desafio, mas não é necessário ter tido um treinamento em bioquímica ou genética, desde que se tenha uma orientação adequada no
laboratório.
Outro ponto que vem sendo crucial para a caracterização de diferenças comportamentais entre machos e fêmeas e para melhor com-
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preensão do comportamento reprodutivo é a aplicação de marcadores
moleculares na identificação do sexo de organismos que não possuem
dimorfismo sexual4 externo, como é o caso de diversos grupos de aves.
Nesse caso, o procedimento adotado é a análise de fragmentos de DNA
dos genes de uma enzima ligada à replicação do DNA – os genes da
helicase de ligação cromossômica Chromo-Helicase-DNA binding (CHD),
que são evolutivamente muito conservados e que estão localizados nos
cromossomos sexuais das aves (GRIFFITHS et al. 1998, MIYAKI et al.
1998). E ainda, a identificação do sexo nestas espécies é fundamental
para a formação dos casais em programas de reprodução em cativeiro.
Outra abordagem que vem sendo realizada pela aplicação de marcadores moleculares é o estudo do comportamento de dispersão diferencial entre os sexos. De uma forma geral, nos mamíferos, as fêmeas
tendem a permanecerem próximas ao local onde nasceram, enquanto
os machos dispersam para locais distantes. Ao contrário, nas aves, as
fêmeas dispersam enquanto os machos são filopátricos5 (GREENWOOD
1980, CLARKE et al. 1997). No entanto, em ambos os grupos, existem
espécies que apresentam padrão de dispersão diferente à regra geral. Alguns marcadores são transmitidos para os filhotes exclusivamente pelas
mães (herança materna), como é o caso do DNA mitocondrial, enquanto outros são transmitidos à prole por ambos os progenitores (herança
bi-parental), com os microssatélites presentes no núcleo das células. A
comparação entre os padrões de distribuição desses marcadores tem auxiliado de forma efetiva na interpretação dos padrões de dispersão dos
sexos, especialmente na identificação da importância de cada sexo no
fluxo gênico entre populações (PRUGNOLLE & MEEUS 2002).
Para muitos etólogos interessados em aplicar técnicas moleculares na resolução de perguntas comportamentais, o aprendizado em
laboratório é viável e prático, sendo perfeitamente possível alternar
4
Dimorfismo sexual é a condição na qual os machos e as fêmeas de uma espécie são morfologicamente
diferentes
5
Filopatria é a tendência à reprodução na região geográfica natal.
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períodos de coleta de dados no campo com aplicação de marcadores
no laboratório. Na realidade, em países de primeiro mundo, já é possível constatar que os novos alunos ingressando na área de comportamento animal adquirem técnicas de campo conjuntamente com o
aprendizado no laboratório de técnicas em biologia molecular. Dessa
forma, estão integrando técnicas de duas áreas tradicionalmente tão
distantes como a Terra e a Lua... Para muitos pesquisadores na área
da ecologia comportamental, no entanto, o reconhecimento da importância das técnicas moleculares não será suficiente para incentivá-los a
pegar numa micropipeta! Nesses casos, o mais recomendado seria um
contato com laboratórios e pesquisadores da área de biologia molecular dispostos a uma colaboração. Com certeza essa integração entre
pesquisadores de áreas tão diferentes resultará em grandes avanços
no estudo do comportamento animal.
Além das publicações citadas neste texto, fornecemos a seguir
algumas poucas referências usadas como base bibliográfica, e que
também servem para uma abordagem inicial ao uso de técnicas moleculares em estudos de comportamento animal.
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Tabela 1. Descrição dos principais marcadores moleculares utilizados em estudos
de comportamento animal.
Marcador
Aloenzimas

Microssatélite (VNTR ou STR)

Minissatélite (VNTR ou RFLP)

Descrição
Formas alternativas de uma proteína codificada por diferentes alelos de
um mesmo loco, os quais migram distâncias diferentes em gel
Segmentos de DNA de um a seis pares de bases repetidos lado a lado
(em tandem), VNTR - Variable Number of Tandem Repeats, STR – Short
Tandem Repeats.
Segmentos de DNA de nove a 64 pares de bases repetidos lado a lado
(em tandem), RFLP – Restriction Fragment Length Polymorphism. A
análise destes marcadores é feita pela técnica de DNA fingerprinting
Fragmentos de DNA de tamanhos diferentes amplificados pela técnica

AFLP ou RAPD

Sequenciamento de DNA
QTL

de PCR, AFLP – Amplified Fragment Length Polimorphism, RAPD Randomly Amplified Polymorphic DNA.
Identificação da seqüência de nucleotídeos de um segmento específico
de DNA
Regiões do genoma que influenciam as características fenotípicas
quantitativas, QTL – Quantitative trait locus
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2.6 ÉTICA NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
Laiena Ribeiro Teixeira Dib

Quando alguém fala em Ética, logo imaginamos Aristóteles e outros
gregos antigos em sua busca pela verdade e pelo conhecimento. Mal nos
damos conta de que essa “distinta senhora” está presente em cada uma
das pequenas e grandes decisões que tomamos em nossa vida pessoal e
profissional (como se não fossem uma única e mesma vida!).
Eu própria esbarrei com ela muito cedo, antes mesmo de entrar
na graduação. Havia prestado vestibular para Medicina Veterinária em
duas faculdades que ficavam em cidades diferentes. Eu desejava uma
e meus pais, a outra (quem é mais “cabeça-dura”: os adolescentes ou
seus progenitores?). No dia em que estava me mudando para a cidade
que tinha escolhido, meus pais sugeriram que déssemos “só uma entradinha” no hospital veterinário da outra faculdade, que ficava no caminho da primeira. Era o último dia de matrícula e eles tinham esperança
de que eu reavaliasse minha escolha. Lá chegando, vimos uma novilha
com a perna amputada. Quando perguntei ao rapaz que estava ao lado
dela, com um jaleco mais branco que os das propagandas de sabão em
pó, o que tinha acontecido de tão grave a ponto de que a amputação
fosse inevitável, ele me respondeu “Nada. Amputamos para aprender
a amputar, uai!”. Foi então que encontrei a Ética nos olhos de meu pai,
um fazendeiro que sempre repudiou a crueldade e que até mesmo se
recusava a comer a carne dos bichos que conhecia pelo nome.
Se aquele episódio reforçou a decisão pela primeira faculdade, as
barbaridades que nela encontrei também foram inúmeras. Tranquei a
matrícula antes de completar o primeiro ano. Felizmente, a boa senhora me sorriu de novo – dessa vez sob o cognome de Etologia (sim, Éti-
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ca e Etologia são cognatas!). Faz onze Encontros Anuais! Na ocasião,
conversei com vários palestrantes e colegas passando por crises semelhantes. Tomei a decisão de mudar de curso (nas duas acepções mais
comuns da palavra) e hoje sei que foi o certo para mim (não significa
necessariamente que seja o certo para você, leitor).
Tais reflexões
nos levam a uma pergunta importante: há uma Ética universal, como
pretendia Kant, ou tantas “éticas” quantas são as pessoas? A resposta
é polêmica e não consensual. A segunda alternativa, conhecida como
relativismo, poderia ser refutada pelo argumento de que nenhuma ética em particular equivale a nenhuma ética afinal. Contudo, também a
primeira posição, chamada moral absoluta ou universalismo, é insuficiente diante da complexidade da questão. As leis e regras, os Códigos
de Ética Profissional (cujo estudo é chamado Deontologia) e outros
dispositivos legais “apontam um caminho” que, como se diz, “não
está pronto, mas se faz ao caminhar”.

Ética na Experimentação Animal no
Contexto da Etologia
De volta àquela novilha (não fui eu quem inventou a expressão
“voltando à vaca fria!”), seria inadmissível que uma prática semelhante, ainda que aparentemente justificada, ocorresse no campo da medicina humana. Ao menos oficialmente, nos dias atuais, não se mutilam
ou se matam pessoas em nome da ciência (e em tantos outros nomes!)
como ainda se faz com animais. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki são
alguns dos instrumentos criados pelo homem e para o homem, que
visam a resguardar sua condição de sujeito mesmo quando este se
encontra no lugar de objeto de pesquisa. Infelizmente, a Bioética, que
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se fundamenta nos princípios da beneficência, autonomia e justiça –
amplamente reconhecida quando se trata de animais humanos 1, mas
vistos com reservas quando se trata de não-humanos – muitas vezes,
reduz-se a uma Antropoética.
Vale lembrar que as experimentações – sejam elas morais, amorais ou mesmo imorais – não estão restritas ao campo médico. No âmbito da pesquisa etológica, no qual nos concentraremos por hora, os
experimentos somam-se às observações naturalísticas constituindo
duas de suas principais abordagens metodológicas. A constatação da
interferência que um sujeito exerce sobre seu objeto de estudo (e viceversa) não é prerrogativa da Física Quântica. Também na Etologia as
interferências são virtualmente inevitáveis – o que é válido tanto para
esta quanto para aquela metodologia.
A máxima Ethos-lógica deve ser a de causar o mínimo de interferência possível. Seu cunho humanístico (no “bom sentido”, ou seja,
não no antropocêntrico!) está de acordo, inclusive, com o princípio
científico de reduzir ao máximo o número de variáveis que possam
interferir na testagem de hipóteses. Assim, a observação é preferível
à manipulação; as técnicas não invasivas, as invasivas, e assim por
diante. Obviamente, há que se considerar os propósitos da pesquisa
em questão e o nível de compromisso e empenho de seus autores. Para
dar um exemplo e um contra-exemplo simples e elucidativos, cito o
caso de um etograma feito para um mesmo gênero taxonômico: no
campo, cada membro do grupo era reconhecido individualmente pelos pesquisadores por meio de marcas naturais, ao passo que, numa
investigação independente conduzida em cativeiro, todos os membros
do grupo (que inclusive era numericamente menor) foram marcados
artificialmente para identificação! Fica a reflexão: seria o caso, no contra-exemplo, de comodismo, incompetência ou ignorância?
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“O Caminho das Pedras”
Para evitar as possibilidades de despreparo e desinformação
(deixo a prevenção da preguiça à sua inteira responsabilidade!), você
pode recorrer a:

Legislação
Os dois títulos a seguir trazem um compilado da legislação referente aos animais em foro nacional (não restrita à experimentação,
nem apenas aos silvestres), internacional (com diversos exemplos, no
caso de Dias), regional e local (referindo-se ao estado de São Paulo e
sua capital, em Levai).
• DIAS, EDNA CARDOZO 2000. A Tutela Jurídica dos Animais.
Belo Horizonte: Mandamentos, 421 p.
• LEVAI, LAERTE FERNANDO 1998. Direito dos Animais: o Direito
deles e o nosso Direito sobre eles. Campos do Jordão: Mantiqueira, 120 p.
Ao leitor, sugerimos, como os autores acima, uma avaliação crítica dos dispositivos legais, principalmente no tocante a incoerências
intrínsecas aos mesmos, cuja análise detalhada foge ao escopo do presente capítulo.

Bibliografia Comentada
Este título contém as posições de importantes autores, com formações acadêmicas diversificadas (crítica literária, filosofia, história
das religiões e primatologia), sobre o tópico “a vida dos animais”. Escrito a partir de uma narrativa fictícia criada pelo autor-organizador,
garante leitura agradável sobre um tema profundo, tratado sob uma
perspectiva original e contemporânea: COETZEE, J. M. 2002. A vida
dos Animais. São Paulo: Companhia das Letras, 148 p.
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Uma coletânea de artigos traz exemplos impressionantes sobre
práticas que atentam contra a vida e o bem-estar animal. Apresenta,
ainda, uma lista de entidades que se dedicam à defesa dos animais no
Brasil: RICHTER, HILDEGARD BROMBERG (org.). 1997. Aprendendo
a Respeitar a Vida. São Paulo: Paulus, 76 p.

Organizações, entidades de defesa e outras instituições
Somando-se à lista compilada por Richter, acrescentem-se os
Conselhos Federais (e Regionais) de Biologia, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia, entre outros: www.cfbio.org.br/ www.cfm.org.
br / www.cfmv.org.br / www.psicologia-online.org.br
Para acessar on-line as principais “leis de proteção animal”,
outras(os) referências bibliográficas, links, propostas e informações,
visite, por exemplo:
“Associação Casa do Cão e Gato”
http://intermega.com.br/casadocaoegato/leis.htm
“Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis” –
APASFA
http://www.apasfa.org/leis/leis.shtml
“Liga de Prevenção à Crueldade contra o Animal” – LPCA
http://www.geocities.com/sos_animal/entrada.htm
“Sociedade Educacional Fala Bicho”
http://www.falabicho.org.br/legislacao
“Sociedade União Internacional Protetora dos Animais” – SUIPA
http://www.suipa.org.br/
“Vira Lata – ‘A Mail List’ Especializada em Cães”
http://www.vira-lata.org/leis.shtml
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Após consultar os “sites” citados, você perceberá que (ainda) não
existe no Brasil um Código de Ética específico para experimentos em
Etologia, mas a transposição das informações neles contidas para esse
campo é possível e necessária. Tal transposição pode ser feita, por exemplo, associando-se as características da pesquisa em questão às disposições do Projeto de Lei 3964 – sobre a criação e o uso de animais para
ensino e pesquisa 2 – e aos respectivos Códigos de Ética Profissional.

Perspectivas Futuras
Como o próprio nome diz, o Projeto de Lei 3964 é ainda um projeto.
O sufixo “pro” refere-se à noção de futuro, frente; do que está
adiante. Ilustra bem o caminho que ainda há por percorrer –e fazer–
ao lado da “Sra. Ética”. A fim de acrescentar à jornada uma dose extra
de entusiasmo e otimismo realista, vale lembrar que um bom trecho
já existe atrás de nós. A Declaração Universal dos Direitos Animais
e a Declaração sobre Ética Experimental 3 (que podem ser encontradas nos “sites” anteriormente citados) –nas quais o referido Projeto de
Lei tem se inspirado– somam-se à Declaração Universal dos direitos
Humanos e a outras em uma tentativa de garantir que a Bioética seja
tão ampla quanto sua designação sugere. Tal amplitude depende de
que se conheça, pratique, divulgue e faça valer a legislação existente,
avaliando-a crítica e continuamente, tal que possa ser desconstruída e
reconstruída sempre que se fizer necessário.
Um tópico que subjaz a toda discussão ética refere-se à teoria
da origem biológica do comportamento moral (embora possa haver
uma distinção entre Ética e Moral, no presente capítulo estão sendo
consideradas como equivalentes). Tal teoria baseia-se nos pressupostos darwinianos de continuidade evolutiva e possui implicações relevantes para nosso campo de estudo. Para se ter uma idéia de quão
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sérias podem ser essas implicações, basta pensar na enorme semelhança genética que existe entre o DNA de humanos e de chimpanzés (da
ordem de 95 a 99 %, maior do que a semelhança entre o DNA de chimpanzés e gorilas) 4. A partir da Genética, Etologia, Morfologia, Anatomia, Fisiologia, Taxonomia, e também da Antropologia, Sociologia,
Psicologia, Teologia, Filosofia e das Artes, questiona-se se “O Parente
Mais Próximo” e os antropóides em geral devem ter os mesmos direitos que o Homo sapiens 5. Aqui, como na questão relativismo versus
universalismo, não há consenso. Um homem “vale / significa” mais
do que um chimpanzé? Um chimpanzé “vale / significa” mais do que
uma vaca? Uma vaca “vale / significa” mais do que outra vaca?
Numa época em que ainda questionamos que critério de valor e
significado poderia ser verdadeiramente ou suficientemente justo, seria no mínimo prudente nos conscientizarmos de que não enxergamos
com clareza o solo em que estamos pisando e o caminho que estamos
abrindo – o que nos leva a caminhar com cuidado extra. É interessante perceber a dupla acepção da palavra “cuidado”, significando tanto
atenção e cautela, quanto diligência e desvelo. Se diligência é sinônimo de zelo, o verbo desvelar, por sua vez, pode ser compreendido
tanto como dedicar(-se) quanto como revelar(-se), o que nos remete
diretamente à concepção grega de verdade (Aletheia)!...

Notas e Referências Bibliográficas
A assertiva “o homem é um animal (mamífero pertencente à ordem dos primatas)” não equivale à afirmação reducionista de que “o
homem não passa de um animal”. Assim como o “pai da Etologia”,
concordo apenas com a primeira delas (LORENZ 1986: 152), por razões que foram expostas na conferência “O Limite entre o Animal e o
Humano”, no XXI Encontro Anual de Etologia.

1, 4
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LORENZ, KONRAD 1986. A Demolição do Homem: Crítica à Falsa Religião do Progresso. São Paulo: Brasiliense, 225 p.
O Projeto de Lei 3964 é de autoria do Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal (CONCEA), que é um órgão vinculado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi elaborado conjuntamente pela
Academia Brasileira de Ciências (ABC), Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), Federação das Sociedades de Biologia
Experimental (FESBE), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e pelo
Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBAL).

2

A Declaração sobre Ética Experimental foi elaborada em Congresso
Internacional realizado em Geneva, Suíça, de 12 a 20 de junho de 1981.
A seguir, encontra-se a transcrição de um pequeno trecho:

3

Artigo IV:
1. A experimentação no animal vertebrado ou invertebrado deve ser
proibida no ensino primário e secundário.
2. A experimentação no animal não pode ser imposta ao estudante de
ensino superior.
3. O estudante que manifestar um comportamento cruel para com o
animal de laboratório deve receber uma penalidade.
4. O ensino audiovisual de biologia é um ensino substitutivo.
Para mais detalhes sobre “The Great Ape Project – Brasil (Equality
Beyond Humanity)” acesse: http://www.greatapeproject.org/portugese/index2.htm ou envie uma mensagem a: gapbrasil@artglobal.net
.

5
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2.7 O PAPEL DA ETOLOGIA NA BIOLOGIA DA
CONSERVAÇÃO
Carlos R. Ruiz-Miranda
Adriana D. Grativol
Márcio M. de Morais
Vera Sabatini
Andressa Sales Coelho
Claúdia Rodrigues de Oliveira

Os etólogos têm um grande interesse pessoal pela preservação
de espécies. Embora a conservação esteja nos pensamentos dos etólogos, estudos formais de etologia dirigidos à conservação são um acontecimento recente; conservação nunca foi parte da etologia aplicada
tradicional. Com o auge da Biologia da Conservação, tem-se começado a questionar a falta de entrosamento formal entre essas duas disciplinas (SUTHERLAND 1998, BLUMSTEIN & FERNÁNDEZ-JURICIC
2004). Por que vemos tão poucas pesquisas relacionadas a conservação publicadas em revistas como Animal Behaviour e Behaviour? Por
que vemos tão poucos trabalhos de comportamento em revistas de
conservação? Porque tantos planos de ação e grupos para recuperação de espécies (Recovery Teams) excluem o aporte da Etologia ou incluem Etólogos tarde no processo de formulação de estratégias? Existe
alguma falsa impressão de que Etologia não tem nada a contribuir
para a conservação ou que a conservação não tem conteúdo teórico?
No Brasil, diferentemente de outros países, há uma tradição de juntar
estudos de comportamento com conservação, por causa do interesse
em preservar espécies ameaçadas de extinção e por questões aplicadas. Projetos de conservação para espécies como o mico-leão-dourado
e o muriqui mostram como a inclusão de comportamento de forma
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integral nos projetos de conservação é benéfica (ver opinião de BLUMSTEIN & FERNÁNDEZ-JURICIC 2004). Nas revistas científicas nacionais, como Revistas Brasileiras de Zoologia e Biologia e Etologia,
aparecem artigos de comportamento relacionados à conservação; a
revista Conservação e Natureza começou incluindo um artigo sobre
ecologia comportamental.
Etologia tem muito a contribuir para a conservação. Por exemplo,
pensemos na importância de estudar como o cativeiro afeta o comportamento dos animais, não só para facilitar e melhorar o manejo, mas
para projetos de reintrodução na natureza de animais nascidos em cativeiro. Estudos de comportamento alimentar fornecem subsídios para
entender como a degradação de florestas afeta as probabilidades de sobrevivência das populações. Outras linhas de pesquisa em Etologia
que poderiam ajudar na conservação são sistemas sociais e endocruzamento, dispersão em populações fragmentadas, tamanho de território e
delineamento de reservas biológicas, mudanças ambientais e reprodução entre outros (ver SUTHERLAND 1998). Tem inclusive projetos em
que se monitora níveis de poluição ambiental por meio da observação
do comportamento de peixes e anuros (CLEMMONS & BUCHHOLZ
1997) e impacto de ecoturismo no comportamento de aves, mamíferos e
peixes (FERNÁNDEZ-JURICIC 2000, SABINO & ANDRADE 2003).
A Biologia da Conservação tem muito a contribuir para a Etologia. Vários problemas enfrentados por conservacionistas apresentam
oportunidades para estudar problemas teóricos. Por exemplo, os fatores envolvidos em seleção de hábitat são difíceis de estudar, pois
é complexo delinear um experimento de escolha de hábitat para um
animal de médio a grande porte. A questão de fragmentação do hábitat fornece um cenário para esse tipo de estudos. A translocação que
ocorre nos resgates de fauna também tem a ver com seleção de hábitat,
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e até com identificação e seleção de alimentos. Temos a questão de
espécies invasoras e sua adaptação ao novo ambiente, cenário para
estudar questões de plasticidade do comportamento.
O objetivo deste ensaio é descrever exemplos da integração entre estudos de comportamento animal e biologia da conservação. Os
exemplos refletem as diferentes formações acadêmicas dos autores
(etologia, veterinária, psicobiologia, biologia, ciências ambientais e inclusive agronomia), e forma escolhidos para mostrar como chegamos
e por onde começamos esta linha de pesquisa. No final, fornecemos
algumas indicações de onde esse tema pode ser estudado ou como a
experiência no assunto pode ser obtida.

Cativeiro, reintrodução e as quatro perguntas da Etologia
Uma das ferramentas heurísticas mais fortes da Etologia é a análise da causalidade formulando quatro perguntas que refletem diferentes níveis de organização e escalas temporais. O sucesso de esforços de conservação que incluem criação de animais em cativeiro, tanto
para manter populações em zoológicos, como para projetos de reintrodução de animais ao seu hábitat natural, dependem do conhecimento
de como os animais vão se adaptar, tanto na escala de tempo ecológica
como evolutiva, ao seu novo hábitat. Temos que abordar perguntas
como: qual o tipo de manejo e ambiente físico permitem manter animais em bom estado e se reproduzindo? Quando vamos pensar em
reintrodução, temos que saber como a criação em cativeiro afeta a expressão do comportamento. Os animais nascidos em cativeiro exibem
todos os comportamentos que os animais selvagens mostram? Eles fazem esses comportamentos no momento adequado ou são dirigidos
aos alvos adequados? Essas perguntas são muito importantes quando
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pensamos em comportamentos diretamente associados à sobrevivência e reprodução e envolvem questões de causas imediatas, ontogenia,
função e história evolutiva.
Quando um animal é criado sem experiência com predadores,
quais são suas chances de sobrevivência após reintrodução? Quais aspectos do comportamento anti-predador são perdidos ou modificados
em cativeiro? Quais não precisam de experiência direta com o predador? Estudos com animais tão variados como marsupiais australianos,
mustelídeos e primatas indicam que quando a presa se vê frente a frente com o predador, os animais de cativeiro emitem alarmes, fogem e
tentam evasão com comportamentos adequados. O problema é que os
animais de cativeiro não fogem do predador antecipadamente, ou seja,
uma vez em frente do predador, as probabilidades são grandes de que
o predador leve a vantagem. Esses estudos estão mostrando muitas sutilezas da ontogenia como do comportamento contra predadores, como
da relação entre variação em comportamento e sobrevivência.
Até comportamentos que tendemos a conceitualizar como fixos
ou instintos mostram-se interessantes para serem estudados em relação à conservação. Um achado interessante com micos leões foi que os
animais de cativeiro têm padrões de locomoção diferentes para contornar substratos que requerem equilíbrio (ROSENBERGER 1994). Após
a reintrodução, foi observado que os nascidos em cativeiro tendem a
evitar galhos finos e utilizam o chão para se deslocar, até após vários
anos vivendo na mata (STOINSKI 2003). Por outro lado, comportamentos que consideramos maleáveis podem se mostrar invariantes.
Os sinais sonoros ou vocalizações variam muito com a situação e condições de criação. Na minha pesquisa com micos-leões, notamos que
embora o repertório de vocalizações seja invariante entre animais de
cativeiro e silvestres, algumas chamadas, como as de longa distância
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(os long calls), mostram diferenças na sua estrutura (RUIZ-MIRANDA
& KLEIMAN 2002). Mas, essas diferenças em estrutura afetam a reprodução ou a sobrevivência dos micos? Essa é uma pergunta importante para entendermos a evolução do comportamento vocal. Em aves
canoras, a experiência é importante para aquisição do canto-padrão
das espécies. Temos uma pesquisa em andamento com o trinca-ferro,
Saltator similis, na qual abordamos a questão de mudanças na estrutura do canto e no comportamento de cantar associados à criação em
cativeiro para torneios de passarinheiros. Será possível utilizar esses
animais criados em cativeiro para programas de reintrodução que
visam a recuperar as populações locais que rapidamente estão desaparecendo por causa das capturas ilegais? Qual seria a resposta de
animais de vida livre ao canto alterado de animais de cativeiro? O
canto e o comportamento de cantar dos reintroduzidos mudam com a
experiência em vida livre?
Enfim, com esses poucos exemplos, podemos perceber que estudos motivados por questões de conservação geram questões interessantes sobre as causas, a ontogenia e as conseqüências ecológicas e
evolutivas do comportamento.

Fragmentação do hábitat e comportamento
Hoje um dos maiores problemas afetando a conservação da biodiversidade é a fragmentação de hábitats. A fragmentação da Mata
Atlântica tem sido parte significativa das preocupações de todos nós que
trabalhamos por sua preservação. Por ser esse bioma, na realidade, um
conjunto de várias formações florestais da região costeira do Brasil, a particularidade regional (i.e., fauna e flora originais, tipo de uso da terra, tamanho e distância entre fragmentos etc.) torna-se um fator primordial:
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cada área a ser estudada é um desafio individual, o que dificulta sugerir
modelos sobre tamanho e distância entre fragmentos mínimos e/ou ideais que propiciem a sua plena sobrevivência em longo prazo.
A Mata Atlântica de baixada no Estado do Rio de Janeiro, hábitat
do mico-leão-dourado, está hoje reduzida e caracterizada por uma paisagem de fragmentos, em sua maioria, menores que 50 ha. Dos cerca de
1500 micos-leões-dourados que vivem atualmente livres na mata, metade
compõe a população “reintroduzida”. Essa população é assim chamada
por ter sido formada a partir de animais nascidos em cativeiro que foram
periodicamente reintroduzidos em fragmentos florestais pequenos (de 10
a 1000 ha) em propriedades particulares no Estado do Rio de Janeiro.
Dentre as pesquisas que desenvolvemos atualmente com os animais reintroduzidos, parte possui enfoque nos efeitos que o tamanho
reduzido do hábitat acarreta para os comportamentos de forrageio
como para as relações sociais dos grupos de micos leões dourados.
Áreas muito pequenas podem não fornecer alimento em quantidade
suficiente para o desenvolvimento saudável desses animais, além de
causarem alterações sociais nas relações entre os indivíduos do mesmo grupo e de grupos vizinhos, incentivando migrações precoces ou
tardias e aumentando a freqüência de comportamentos afiliativos, por
exemplo. A partir desses estudos, será possível sugerir um tamanho
de fragmento mínimo que garanta a saúde nutricional e social desses
animais, orientando futuras reintroduções ou mesmo um manejo para
grupos que estejam de alguma forma ameaçados.

Comportamento Social, Sistemas Sociais e
Biologia de Populações
Para a biologia da conservação, o sistema social de uma espécie está diretamente relacionado ao tamanho efetivo da população,
à taxa de crescimento populacional e aos processos de manutenção
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de variabilidade genética de uma população e, conseqüentemente, à
probabilidade de extinção desta população. Os sistemas sociais são
produtos dos padrões de interações sociais entre os indivíduos da
população. Portanto, o estudo do comportamento social, suas variações e os fatores que contribuem para diferenças entre indivíduos
são de vital importância para entender a formação e a persistência
dos sistemas sociais.
Até recentemente, o estudo do sistema de acasalamento das espécies era feito somente por meio de observações do comportamento.
Com o desenvolvimento de técnicas moleculares, esses estudos agora podem ser feitos também em nível genético. Desde então, vários
estudos foram feitos, comparando-se os dados comportamentais e
genéticos e observou-se que nem sempre o sistema de acasalamento
inferido a partir das observações do comportamento era confirmado
por meio das análises genéticas. Isso porque observar a “vida privada” dos organismos na natureza pode ser uma tarefa muito difícil, ou
até mesmo impossível. Por exemplo, nem sempre as cópulas observadas vão estar relacionadas com o sucesso reprodutivo do macho
envolvido. Em alguns casos, uma copulação rápida com outro macho pode acontecer e não ser registrada pelo observador. Em outros
casos, a fêmea pode copular com vários machos, mas somente um
desses machos será o progenitor dos filhotes. Por outro lado, as análises genéticas têm um poder de resolução muito maior para detectar o sucesso reprodutivo dos indivíduos. Além disso, essas análises
abriram as portas para o conhecimento de sistemas de acasalamento
de espécies difíceis de observar, por exemplo, as espécies noturnas.
Dessas comparações entre os dados comportamentais e genéticos,
surgiu uma diferenciação do conceito de sistemas de acasalamento
–o sistema de acasalamento comportamental–, inferido a partir das
observações do comportamento e o sistema de acasalamento genético, detectado pelas análises genéticas.

331

Comportamento Animal CS3.indd 331

19/1/2008 09:58:44

Novamente, estudos com o mico-leão-dourado, Leontopithecus
rosalia, ilustram a importância de Etologia para conservação. A principal ameaça para esses animais é a fragmentação do hábitat, que isola
os micos em pequenas ilhas de matas. Nessas pequenas populações,
a dispersão entre populações se torna cada vez mais difícil, por causa
de barreiras criadas pela fragmentação, aumentando o risco de que os
micos se reproduzem entre si. Um estudo atual trata o tema de comportamentos para evitar endocruzamento e os comportamentos que
levam à dispersão de adultos. Estudos genéticos dessas populações
constataram que elas possuem baixa variabilidade genética, e que o
pool gênico das populações está compartimentalizado. Isso significa
que dentro das populações, os indivíduos são muito similares, mas
existem diferenças genéticas entre os indivíduos de populações diferentes. O que queremos saber agora é: como aumentar a variabilidade genética dos indivíduos dentro das populações? Uma resposta
imediata a essa pergunta seria misturar os indivíduos das populações
diferentes. Isso sem dúvida é o que temos que fazer, mas a pergunta
seria – como? Não podemos esquecer que o que queremos não é simplesmente que um animal se disperse de uma população para outra;
o que queremos é que esse animal tenha a oportunidade de se acasalar com um mico diferente. Dai, precisamos saber qual é o sistema de
acasalamento dos micos para poder ter estratégias efetivas de acasalamento entre os micos de populações diferentes.
Observações de comportamento sugerem que o mico leão dourado seja monogâmico. Entretanto, em alguns casos, já se observou mais
de um macho copulando com a fêmea reprodutora. Estamos fazendo
as análises moleculares para saber se o mico realmente é monogâmico ou não, em nível genético. Essas análises nos vão ajudar a tomar
decisões sobre qual a melhor estratégia de promover o acasalamento
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entre os indivíduos de populações diferentes. Vamos também poder
ter uma melhor estimativa do N para essa espécie. Essa estimativa nos
vai ajudar a prever o quanto os micos estão ameaçados de extinção,
pois nos diz o quanto de variabilidade genética existe para a espécie.

Comunicação Animal e Bioacústica
A comunicação sonora é utilizada por diversos grupos de animais (i.e. mamíferos, aves, insetos e peixes) como parte essencial de
suas vidas. A bioacústica está relacionada com a comunicação sonora
entre os animais e adota diversas metodologias que podem ser empregadas tanto para esclarecer aspectos comportamentais e taxonômicos
como para monitoramento e manejo da vida silvestre. As pesquisas
de bioacústica, portanto, têm revelado ser uma ferramenta importante
para o estudo do comportamento, porque nos ajuda a entender vários
processos comportamentais ontogenéticos, ecológicos e filogenéticos.
Para muitos vertebrados, os sinais acústicos são parte integral do comportamento social, das relações pais e filhos, da coordenação de atividades do grupo e da defesa contra predadores (RUIZ-MIRANDA &
KLEIMAN 2002, BOINSKI et al. 1994, CHENEY & SEYFARTH 1990).
O aspecto de bioacústica que mais se presta para conservação é o estudo de vocalizações para comunicação a longa distância, como os rugidos dos bugios, os uivos dos cães e os cantos das aves canoras.
As vocalizações de longa distância são usadas como um dos mecanismos de espaçamento entre indivíduos ou grupos, e também para
atrair parceiros para reprodução. Estudos sobre vocalização de longa distância podem ajudar na conservação de várias formas: (i) levantamentos
de fauna; (ii) avaliação da degradação do hábitat; (iii) taxonomia.
O uso de vocalizações de animais com o objetivo de aumentar a
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probabilidade de detecção destes durante o censo –método de playback–
ocorre freqüentemente em pesquisas com aves, anuros e primatas. O
observador reproduz uma vocalização característica de uma espécie e
esta responderá, mas a resposta mostra variação inter e intra-específica.
Em geral, o pesquisador acopla a técnica de transectos com a emissão
de chamadas por meio de gravador e caixa de som. Sabendo-se como e
quanto a estrutura acústica dos sinais é degradada durante sua propagação, pode ajudar a inovar as técnicas de levantamentos populacionais
que utilizam playbacks. Tanto o tamanho da área a ser percorrida para
soltar os playbacks, quanto combinações de classes das chamadas editadas nas fitas (i.e. machos e fêmeas adultos ou sub-adultos; somente
machos adultos, vizinhos de território ou não) são condições indispensáveis para levantamentos populacionais de uma espécie.
Diferenças comportamentais entre espécies e entre diferentes
populações de uma mesma espécie podem tendenciar resultados de
estimativas populacionais quando esses estudos assumem suposições
inerentes ao método sem considerar tais diferenças. Um experimento
realizado para avaliar a resposta de micos-leões-dourados (Leontopithecus rosalia) e sagüis (Callithrix sp.) ao play-back, mostrou que micosleões-dourados, na maioria das vezes (67%), vocalizam e aproximam
do observador, o que não acontece com sagüis que, preferencialmente
(71%), respondem ao playback somente com vocalizações, sem aproximação (DE MORAIS JR. 2005). Essa diferença comportamental é um
fator que diferencia a observabilidade das espécies durante o censo
com playback, aumentando ou diminuindo as respectivas probabilidades de detecção. As respostas também podem variar interespecificamente dependendo do tipo de vocalização utilizada e a habituação
dos animais a essa vocalização e/ou ao observador pode influenciar a
probabilidade de detecção de uma espécie. Portanto, o conhecimento
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prévio do comportamento da espécie alvo de estudo é essencial para
proporcionar uma boa adequação do método de amostragem a essa
espécie e permitir o pesquisador de fazer um desenho experimental
que atenda seus objetivos com maior precisão.
As técnicas de bioacústica podem servir também para avaliar
o significado biológico de alterações antrópicas ao hábitat como no
caso de mudanças de vegetação após desmatamento ou pelo efeito de
borda de fragmentos ou pelo aumento de ruído causado por estradas
ou proximidade a zonas urbanas. A eficiência comunicativa das vocalizações de longa distância depende das características acústicas do
som, as taxas de ocorrência e as características acústicas do ambiente
(OWINGS & MORTON 1998). Durante a propagação, o sinal sofre
alterações (por reverberação, flutuações na amplitude e atenuação diferenciada de freqüências) resultando em mudanças nas propriedades
acústicas do sinal emitido originalmente (BRADBURY & VEHRENCAMP 1998). Cada hábitat possui uma característica própria atuando
na propagação: em ambientes abertos, os ventos são os maiores responsáveis pela degradação, enquanto nas florestas, os troncos, galhos
e as folhagens refletem os sinais fazendo com que o som alcance o
receptor em tempos diferentes. Estudos com Passeriformes sugerem
que as propriedades acústicas dos cantos são resultantes de processos
de adaptação evolutiva e, portanto, degradam pouco durante a propagação em hábitat semelhante ao da evolução da espécie (OWINGS
& MORTON 1998, GISH & MORTON 1981, NAGUIB, 1995, 1996). E
as chamadas dos mamíferos? Existem pouquíssimos estudos sobre o
tema em mamíferos. Em nossos estudos com micos-leões-dourados,
descobrimos que, em uma floresta conservada, a chamada longa degrada completamente antes de atingir 120 metros, mas quando reproduzimos o estudo através de uma clareira aberta para gasoduto ou
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rede elétrica, essa degradação acontece mais drasticamente por causa
dos efeitos do campo aberto e da mata secundária associados à borda
desses campos abertos. A 40 metros, a chamada dos micos perde uma
das suas frases, aquela na qual se encontra a informação sobre sexo,
grupo e individualidade (SABATINI 2005). Será que esses resultados
explicam o porquê de animais não atravessarem com freqüência pastagens entre fragmentos? Caso seja constatado que essas intervenções
possam realmente prejudicar a eficiência da comunicação a longa distância e os comportamentos de espécies territoriais, ações de manejo
adequadas podem ser adotadas nas reservas ecológicas.
No Brasil, ainda há poucos laboratórios bem habilitados (UNICAMP-SP, USP-SP, UENF-RJ), mas é uma linha de pesquisa que está
ganhando força. Em 2003, o Congresso Internacional de Bioacústica
foi realizado em Belém-PA, proporcionando uma grande chance para
os estudantes brasileiros entrarem em contato com as várias metodologias e teorias pertinentes à bioacústica.

Considerações Finais
Etologia e Biologia da Conservação são disciplinas de abordagens amplas e interdisciplinares. Os etólogos estão bem capacitados
para fazer conservação. Inclusive, um editorial na revista Conservation Biology (BLUMSTEIN & FERNANDEZ-JURICIC 2004) critica e
desafia aos Biólogos da Conservação a incluir considerações de comportamento nos esforços de conservação. Ensaios semelhantes têm
sido publicados na revista Animal Behaviour, criticando e desafiando
os Etólogos. Fazer conservação não quer dizer que abandonamos interesses teóricos sobre comportamento animal, ao contrário, as questões
abordadas pela biologia da conservação apresentam novos desafios.
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Julgando pelos financiamentos disponíveis e os interesses das universidades e das Organizações Não Governamentais (ONGs) envolvidas
em conservação, acreditamos que a mistura de Etologia e Conservação tem um bom futuro no Brasil.
Onde existe no Brasil? Como começar? O ponto de partida pode
ser variado, julgando a partir da formação dos autores deste capítulo.
Mas todos começaram fazendo estágios em zoológicos, centros de primatas, unidades de conservação ou projetos de pesquisadores de faculdades ou ONGs. O Brasil tem muitas ONGs técnicas, como a Associação Mico-Leão-Dourado e o IPÊ, que fazem pesquisa como parte
dos projetos de conservação. Essas instituições são ótimos lugares para
estágios sobre conservação e para começar a observar animais. Nada
substitui o aprendizado feito pela observação direta dos animais. Para
entrar na área da etologia, é bom fazer estágio com professores da área,
não somente aqueles que trabalham com conservação, mas aqueles que
tratam de temas que poderiam ser importantes para conservação. Temos interagido com alunos que começaram projetos, junto com outros
alunos, sem orientador, só lendo e mostrando muita garra. Depois, eles
e seus projetos foram adotados por pesquisadores já estabelecidos.
Os programas de pós-graduação em Ecologia no Brasil estão
quase todos voltados para questões de conservação e vários deles têm
professores interessados em comportamento (UENF, UFMG, UFU,
UFMG, UFRJ). Programas de zoologia também têm interesse em
comportamento e conservação (Ex. UFJF). Mas sendo um campo amplo, achamos a mistura de interesses em programas de zootecnia (Ex.
UNESP Jaboticabal). Existem vários programas no exterior. Sugerimos
ao estudante interessado que consulte as páginas da internet desses
programas e mais importante, que participem dos congressos de Etologia, Zoologia e Ecologia, Biologia da Conservação, entre outros.
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2.8 PRINCÍPIOS DE ETOLOGIA APLICADOS
AO BEMͳESTAR ANIMAL
Mateus J.R. Paranhos da Costa
Anabela de Assis Pinto

Por que bem-estar animal é um tema importante?
A preocupação com o bem-estar animal não é recente. Ao longo da história da humanidade, sempre houve pessoas (e sociedades)
com mais cuidado e consideração pelos animais do que outras. Essa
consideração não decorre apenas de vantagens econômicas que certos animais podem trazer, mas também do reconhecimento de que
os animais (ou pelo menos um certo número deles) apresentam funções mentais complexas. Esse reconhecimento é em geral interpretado
antropomorficamente e estados mentais (positivos ou negativos) são
atribuídos aos animais.
Espécies co-existindo num mesmo hábitat têm a oportunidade
de desenvolver a capacidade de reconhecer sinais umas das outras,
principalmente, quando isso traz alguma vantagem adaptativa. Resulta daí nossa habilidade para reconhecer os estados emocionais de
certos animais (e vice-versa).
Tal situação foi bem ilustrada por Sir Francis Galton ao escrever,
em meados do século XIX (CLUTON-BROCK 1999), que:
Um ser humano é capaz de irritar um cão apenas com uma risada, ele
pode ameaçá-lo com um olhar zangado, ou acalmá-lo com uma postura gentil, mas ele tem menos controle espontâneo sobre um boi ou um
carneiro. Ele pode estudar os seus meios de comunicação e tutorar seu
comportamento depois de entender os sentimentos desses animais ou
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fazer seus próprios sentimentos compreensíveis a eles. Entretanto, ele
não tem essa capacidade natural de se comunicar com outras criaturas.
Quem, por acaso, teve sucesso em espantar um mosquito com uma cara
feia ou em pacificar uma vespa com um sorriso?
Essa condição tem sido comprovada com o desenvolvimento de
novos ramos da ciência, em particular da etologia. Atualmente, já há
elementos suficientes para assegurar que os animais devem ser tratados com respeito, havendo a constatação de que certos grupos de
animais dispõem de estruturas morfológicas e de reações fisiológicas,
psicológicas e comportamentais comuns aos seres humanos. Nesses
casos a avaliação do bem-estar é relativamente simples, dado que a interpretação do que os animais sentem são fundamentadas em nossos
próprios sentimentos. Ainda assim há pessoas que desconhecem (ou
desconsideram) essas condições.
Entretanto, há ainda um grande número de espécies (principalmente dentre os peixes e os invertebrados) cuja capacidade de
sofrimento é ignorada, dada as diferenças estruturais e funcionais
que as separam da espécie humana. Tal visão deve ser superada e
a preocupação com o bem-estar animal deve ir além da análise de
semelhanças com humanos. Já há evidências de que os peixes têm
capacidade de sofrimento e que certas espécies de invertebrados, por
exemplo, o polvo (Octopus vulgaris), apresentam capacidades cognitivas complexas, sendo passíveis de sofrimento tanto quanto os vertebrados superiores.
Há uma série de questões filosóficas envolvidas na análise do
bem-estar animal, que levam as pessoas a estarem ou não preocupadas com essa questão. Aqueles que levam em conta o bem-estar animal justificam sua posição de duas formas:
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a) Do ponto de vista do animal, considerando-o como o individuo
com características próprias, que são, por si só, suficientes para justificar
qualquer ação que vise à proteção de animais contra sofrimento;
b) Do ponto de vista social e antropocêntrico, onde as atitudes
e posições morais humanas é que são julgadas, não sendo levado em
conta o que o animal sente, mas sim o que o homem faz (assumindo
que é certo tratar bem os animais).
Essas posições definem as razões pelas quais decidimos ter em
conta (ou não) o bem-estar animal, como apresentado esquematicamente a seguir:

Figura 1. Quadro sinótico de razões pelas quais decidimos ter em conta (ou não)
o bem-estar animal.
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Assim, o tema bem-estar animal pode ser tratado com diferentes
enfoques. No enfoque científico, buscamos entender o que é bem-estar
e como pode ser caracterizado nas diferentes espécies animais. Além
disso, é claro, devemos estudar meios para reduzir o sofrimento dos
animais sob nosso cuidado. No enfoque ideológico, a ênfase está na
mudança da opinião pública, buscando convencer a todos que animais têm direitos e que isso precisa ser garantido por leis de proteção
dos animais, cuja redução do sofrimento ou a prevenção de suas causas sejam reguladas pela legislação.
Evidentemente é necessário estabelecer quando é que um animal
sofre e como esse sofrimento pode ser evitado, de forma que é difícil
levar a termo posições ideológicas em defesa do bem-estar animal sem
a contribuição da ciência. Primeiro é necessário provar que os animais
podem sofrer quando expostos a certas situações e buscar formas para
evitar que isto ocorra, depois é preciso definir se esse sofrimento é ou
não eticamente aceitável. Neste capítulo tratamos principalmente do
enfoque científico, levando em conta o valor intrínseco dos animais.

Entendendo o bem-estar animal
O entendimento do bem-estar animal não é simples, exige amplo
conhecimento sobre a espécie em questão e de suas relações com o
meio. Isso exige uma abordagem multidisciplinar, com a integração
de conceitos das áreas de Ecologia, Etologia, Fisiologia, Psicologia e
Veterinária, dentre outras. Exige também uma definição clara e inequívoca do que é bem-estar animal.
Neste capítulo adotamos a definição de Broom (1986), que caracterizou o bem-estar como o estado de um dado organismo durante as
suas tentativas de se ajustar com o seu ambiente. Segundo Broom &
Johnson (1993: p. 75 e 76) essa definição tem várias implicações, das
quais destacamos três, são elas:
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Bem-estar é uma característica de um animal, não é algo que
pode ser fornecido a ele. A ação humana pode melhorar o bem-estar
animal, mas não nos referimos como bem-estar ao proporcionar um
recurso ou uma ação.
Bem-estar pode variar entre muito ruim e muito bom. Não podemos simplesmente pensar em preservar e garantir o bem-estar, mas
sim em melhorá-lo ou assegurar que ele é bom.
Bem-estar pode ser medido cientificamente, independentemente de
considerações morais. A sua medida e interpretação deve ser objetiva.
Considerando estas implicações, assumimos que bem-estar não
é sinônimo de estar bem, sendo este apenas uma dos estados possíveis
do bem-estar de um dado indivíduo. A definição do estado de bemestar animal geralmente é realizada levando-se em conta uma das três
seguintes abordagens:
Estado psicológico do animal – quando o bem-estar definido em
função dos sentimentos e emoções dos animais, sendo que animais com
medo, frustração e ansiedade, enfrentariam problemas de bem-estar.
Funcionamento biológico do animal – segundo esse ponto de vista, os animais deverão manter suas funções orgânicas em equilíbrio,
sendo capazes de crescer e de se reproduzir normalmente, estando
livre de doenças, injúrias e sem sinais de má nutrição, além de não
apresentarem comportamentos e respostas fisiologicas anormais.
Vida natural – nesse caso assume-se que os animais deveriam
ser mantidos em ambientes próximos ao seu hábitat natural, tendo liberdade para desenvolver suas características e capacidades naturais,
dentre elas, a expressão do comportamento.
Embora essas três abordagens apresentem formulações diferentes para justificar a preocupação com o bem-estar animal, podemos
assumir que o objetivo é único e que, por isso, deveriam ter um caráter complementar e não exclusivo. No entanto, não é o que acontece na prática. Por exemplo, um suinicultor usando o critério baseado
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do funcionamento biológico poderia concluir que o bem-estar de um
grupo de porcas reprodutoras confinadas em gaiolas de parição seria bom porque elas estariam sendo bem alimentadas, reproduzindose eficientemente e livres de doenças e injúrias. Entretanto, esse tipo
de análise ignora totalmente o equilibrio psicológico do animal e sua
necessidade de expressar comportamentos naturais. Assim, um estudioso do comportamento de suínos poderia concluir que o bem-estar
das mesmas porcas estaria criticamente ameaçado, porque os animais
mostrariam sinais de frustração e desconforto ou porque não teriam
condições para expressar seus comportamentos naturais. Essa discussão é bastante comum quando lidamos com animais de produção e de
laboratório e os primeiros argumentos são comumente usados para
justificar sistemas intensivos de criação.
Na prática, os estados físico e mental têm efeitos recíprocos, sendo que problemas físicos invariavelmente levam à deterioração do
estado psicológico e vice-versa. Em certos casos, uma análise simplificada pode ser muito útil, por exemplo, a detecção de problemas de
saúde, de ferimentos e de necessidades nutricionais não atendidas são
indicativos seguros de que o estado de bem-estar de um dado animal
não é bom. Por outro lado, em outras situações, envolvendo certos estados psicológicos dos animais, como medo, frustração ou ansiedade,
é mais difícil avaliar e quantificar o bem-estar animal.
Não é por acaso que há convergência de interesses quando abordamos o tema bem-estar animal cientificamente. Ou seja, ao conhecer
e respeitar a biologia (e psicologia) dos animais que criamos, podemos
melhorar o seu bem-estar em todos os sentidos; podemos também obter melhores resultados quando lidamos com animais de produção,
quer aumentando a eficiência do sistema de criação quer obtendo produtos de melhor qualidade.
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Para melhor compreender o conceito de bem-estar animal, é necessário entender também os conceitos de homeostase e necessidade.
A homeostase ou manutenção do meio interno do organismo em
equilíbrio, se por uma série de sistemas funcionais de controle, envolvendo mecanismos fisiológicos e reações comportamentais (CANNON 1929), mantendo estável, por exemplo, a temperatura corporal,
o balanço hídrico, as interações sociais etc. O bem-estar é prejudicado
quando o animal não consegue manter a homeostase ou quando ele
consegue mantê-la à custa de muito esforço.
Intimamente relacionado ao de homeostase está o conceito de
necessidade: animais têm sistemas funcionais de controle, que atuam
na manutenção do equilíbrio do organismo. Assim, a constante estimulação dos animais aciona esses sistemas, levando-os a buscar os
recursos e/ou os estímulos necessários para a manutenção do equilíbrio orgânico. Essa situação define uma necessidade, que só pode ser
remediada quando um dado animal obtém um recurso particular ou
apresenta uma resposta a um determinado estímulo do ambiente ou
do próprio organismo (FRASER & BROOM 1990, BROOM & JOHNSON 1993). Num dado momento da vida de um animal, ele terá uma
variedade de necessidades, algumas mais urgentes do que outras;
cada uma delas tendo uma conseqüência no estado geral do animal
(BROOM & JOHNSON 1993). Se um dado animal não pode satisfazer
uma necessidade, a conseqüência, mesmo que rápida e eventual, será
um prejuízo ao bem-estar (FRASER & BROOM 1990).
Essas conseqüências nem sempre reduzem o sucesso reprodutivo (ou “fitness”) dos animais. Existem situações em que o controle
é difícil, mas não provoca conseqüências de longo prazo; nesse caso,
então, há um efeito momentâneo ao bem-estar, sem alterar o sucesso
reprodutivo. Em outras situações esse efeito é mais severo, prejudi-
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cando de forma acentuada o desenvolvimento do animal, colocando
sua vida em risco (BROOM & JOHNSON 1993).
O desafio é grande, há muitos pesquisadores envolvidos com
esse tema, explorando métodos para avaliar o bem-estar dos animais
com ênfase à análise de características bioquímicas, fisiológicas e comportamentais dos animais.
A seguir apresentamos algumas considerações sobre como o bemestar animal pode ser avaliado pela observação do comportamento.

Comportamento e bem-estar animal
Enfatizamos que o entendimento do comportamento animal é essencial para a avaliação das necessidades dos animais, assumindo que,
quando as necessidades não são atendidas, há alterações do comportamento. Todavia, essas alterações comportamentais só podem ser detectadas se o comportamento normal for bem conhecido pelo observador.
Para o propósito deste capítulo, entendemos comportamento
como todas as respostas muscular ou secretora produzidas por mudanças internas no organismo ou no ambiente que o cerca. De forma
mais simplificada, assumimos que o comportamento acontece com a
manifestação de qualquer efetor que possa ser medida. A necessidade
da obtenção da medida tem o propósito de restringir a aplicação do
conceito a situações concretas.
Há uma enorme variação na complexidade do comportamento,
desde atos simples, breves e repetidos (esteriotipados) até seqüências
de atos complexos e variáveis. Em termos filogenéticos, em “animais
inferiores”, espera-se a predominância de manifestações simples, com
pouca variação ao longo da vida dos animais e um repertório limitado,
não sujeito às modificações resultantes de experiência. Tais comporta-
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mentos são definidos como inatos, potencialmente presentes desde o
nascimento e geneticamente determinados. Sendo produtos da evolução, conferem valor adaptativo para eventos do ambiente com alta
previsibilidade. Mais tarde, na escala evolutiva, com o aumento da
complexidade do organismo, o comportamento torna-se mais complexo e variável, mais passível de modificações. Nessas condições há o
desenvolvimento de ajustes de caráter individual (produtos da experiência), caracterizando o comportamento aprendido.
Portanto, para a plena compreensão dos processos envolvidos no
desenvolvimento de respostas adaptativas (tendo em conta os processos de filogênese e ontogênese) é necessária uma análise integrada no
estudo do comportamento animal. Para que essa compreensão se dê
de forma plena, devemos entender que o comportamento se caracteriza como um fenótipo, produto da ação de genes e do ambiente, além
da interação entre ambos. Essa abordagem é característica da Etologia,
o ramo da ciência que trata do estudo do comportamento animal (e
humano) em uma perspectiva biológica e evolutiva.
Quando forçamos um animal a viver em condições ambientais diferentes do seu habitat há o risco de que ele não conseguirá exibir parte
de seus comportamentos naturais. Nesse caso, é de se esperar que tal
animal enfrente problemas de bem-estar. Por exemplo, bezerros e leitões desmamados precocemente apresentam alta motivação para sugar
e tentarão fazê-lo mesmo na ausência da mãe, sugando partes do corpo
de outros animais (principalmente as tetas, orelhas e prepúcio); galinhas em gaiolas de postura apresentam motivação para ciscar e o fazem
mesmo estando sobre um piso de arame distante do solo; touros jovens
agrupados em lotes apenas com machos, manifestam comportamentos
homossexuais com alta freqüência; e animais em ambientes muito pobres, sem a presença de estímulos, aumentam a agressividade.
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Os comportamentos anormais (definidos como comportamentos
que diferem na forma, na freqüência ou no contexto daqueles mostrados pela maioria dos membros de uma espécie), têm sido agrupados
em categorias que caracterizam indicadores de problemas de bem-estar, dentre elas destacamos:
a) esteriotipias - são caracterizadas pela repetição de movimentos que aparentemente não têm qualquer função ou valor adaptativo.
Por exemplo, balançar o corpo para frente e para trás ou para os lados.
Acredita-se que esse tipo de movimento ajude o animal a se isolar mentalmente de ambientes com elevado grau de estresse dos quais não tem
a possibilidade de escapar fisicamente. Comportamentos desse tipo são
freqüentemente observados em primatas em cativeiro e cavalos mantidos em baias, dentre outros. Destaque para as seguintes subcategorias
dentro de esteriotipias: i) pacing (comportamento observado em animais
selvagens em cativeiro, que ficam andando de um lado para o outro,
sem razão aparente); ii) abanar a cabeça (animais mantidos em espaço
restrito podem apresentar esse tipo de movimento de forma exagerada
e repetitiva); iii) mastigação constante; iv) enrolar a língua (comum em bovinos); v) engolir ar (comum em cavalos). Todos esses comportamentos
evidenciam falta de estimulação adequada no ambiente em que os animais sofrendo dessas anomalias se encontram;
b) comportamentos auto-destrutivos - auto-mutilação, lamber e
comer o seu próprio pêlo, lã ou penas, apetite depravado (ingerir madeira, cama, terra, fezes), hiperfagia (comer demasiado) e polidipsia
(ingestão excessiva de água);
c) agressividade exagerada - dirigida à outros animais do próprio
grupo, tendo como expressões extremas o infanticídio e o canibalismo;
d) falhas em funções comportamentais - comportamento sexual
inadequado (cio silencioso, impotência sexual nos machos, desorien-
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tação durante a cópula), comportamento maternal inadequado (rejeição do neonato, canibalismo maternal), movimentos básicos anormais
(dificuldades para deitar e levantar, dificuldade para se locomover);
e) reatividade anormal - apatia, inatividade prolongada, hiperatividade, histeria (reações de pânico);
f) - comportamentos no vácuo - construção de ninhos com materiais impróprios, atividade sexual dirigida a estímulos inadequados.
A grande maioria dos animais mantidos em confinamento (animais de produção, de laboratório e de zoológicos) permanece praticamente toda sua vida em jaulas ou recintos pequenos, que limitam
as atividades e oferecem um baixo nível de estimulação. Sem dúvida,
essa condição contribui para o desenvolvimento de comportamentos
aberrantes, como os que foram anteriormente definidos.
Como solucionar esse problema? A resposta mais simples para
essa questão seria: não alojar os animais em condições tão restritivas,
mas nem sempre isso é possível (por motivos sanitários ou econômicos). Assim, surge uma proposta alternativa: a adoção de enriquecimento ambiental.

Enriquecimento ambiental
O enriquecimento ambiental consiste em aumentar a estimulação (enriquecer) do ambiente cativo, geralmente pela introdução de
objetos com os quais os animais possam se entreter.
Não basta encher o ambiente de novos estímulos, deve-se ter em
conta o significado de cada um deles e a definição de como eles podem
ser úteis para melhorar a vida dos animais. Para tanto é mais uma vez
importante conhecer bem o comportamento da espécie em questão,
de forma a proporcionar aos animais estímulos biologicamente rele-
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vantes. Uma forma de fazer isso é oferecer condições que o animal
encontraria no seu ambiente natural.
Em zoológicos, por exemplo, é freqüente a tentativa de reproduzir o ambiente natural, usando elementos semelhantes ao do habitat
da espécie. No entanto, nem sempre isso é possível ou interessante de
ser feito, nem é adequado fazê-lo apenas recorrendo a extremos de
fidelidade estética.
A idéia é satisfazer as principais necessidades dos animais, oferecendo condições que atendam a seus estados motivacionais. Por exemplo, os suínos são animais que, na natureza, usam o focinho para procurar comida enterrada no solo. Este comportamento de fuçar é resultante
do processo evolutivo da espécie, gerando um estado motivacional específico que os leva a ter a necessidade de executar esse comportamento
ainda que a comida esteja disponível e de fácil acesso, ou mesmo quando alojados em baias cimentadas. Nesse caso, uma forma de enriquecimento ambiental seria a criação de suínos sobre cama, proporcionando
condições para que os animais possam expressar o comportamento de
fuçar, com efeitos positivos no bem-estar dos mesmos.
Entretanto, a adoção de enriquecimento ambiental nem sempre
traz resultados positivos. Há situações em que essa prática não proporciona qualquer benefício para os animais e outras em que há riscos de aumentar os atos agressivos entre os animais e os problemas
sanitários. Há ainda quem acredite que o enriquecimento ambiental
sirva apenas para justificar a manutenção de animais em sistemas de
criação muito restritivos.
De qualquer forma, há muitas pesquisas sobre esse tema, que
buscam definir como o enriquecimento ambiental deve ser feito. Alguns resultados positivos já foram encontrados, por exemplo, a oferta
de caixas com areia para que as galinhas poedeiras possam se espojar,
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de tanques com água para que o vison americano possa nadar e de
oferta de palha para que as pacas possam forrar suas tocas e construir
ninhos. Todavia, alguém poderia concluir que os recursos descritos
anteriormente seriam essenciais para os animais e que assim sendo,
deveriam sempre estar disponíveis, não caracterizando um enriquecimento em si, mas sim uma deficiência que passou a ser atendida. Não
há como contestar tal argumento, mas, na verdade, as necessidades da
maioria das espécies animais são pouco conhecidas, mesmo daqueles
que vivem muito próximos a nós, como os animais domésticos.
A área da etologia aplicada tem feito consideráveis progressos
nos métodos que nos proporcionam conhecer as necessidades dos animais. Esses métodos, de certa forma, nos ajudam a traduzir o “animalês” (a linguagem dos animais), levando-nos a uma melhor compreensão de suas necessidades e condições. Existem duas formas de
perguntar ao animal sobre suas necessidades: os testes de preferência
e os teste de trabalho.
Nos testes de preferência, o animal é colocado em uma situação
de escolha entre duas ou várias alternativas. A preferência do animal
por uma determinada situação ou objeto é quantificada em termos de
tempo ou freqüência de escolha. Na prática, perguntamos aos animais o
que eles preferem: imagine um animal colocado num labirinto em forma
de T ou Y, ele tem de escolher para que lado irá (direita ou esquerda).
Supondo que a freqüência com que o animal entra no braço direito é
significativamente maior do que a da entrada no braço esquerdo; então,
há razões para acreditar que o animal está expressando uma preferência
por algo daquele lado do labirinto. Essa preferência também pode ser
medida pelo tempo que o animal passa em cada um dos braços.
Nos testes de trabalho, geralmente adotam-se procedimentos que
envolvem condicionamento operante. Por exemplo, na caixa de Skin-
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ner, o animal é colocado em uma situação em que tem que trabalhar
para obter um dado recurso, ele geralmente deve pressionar uma alavanca para ter sucesso na obtenção de alimento ou água. O número
de vezes que o animal está disposto a pressionar a alavanca é um bom
indicador da necessidade do animal. Convém relembrar mais uma vez
que antes de se aplicar qualquer desses testes, é crucial conhecer bem
o comportamento do animal em foco. Por exemplo, testes de trabalho
em situações que requerem a pressão de uma alavanca requerem que o
animal disponha de estrutura corporal que lhe permitam executar esse
movimento e que esteja motivado a fazê-lo. Em geral, os animais pressionam as alavancas com as patas anteriores ou focinho, portanto, esse
método não seria adequado para aves. Nesse caso, a alavanca poderia
ser substituída por botões, que as aves poderiam facilmente bicar.
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2.9 ETOGRAMA: O REPERTÓRIO COMPORTAMENTAL
DE UMA ESPÉCIE
Jean Carlos Santos
Marcela Yamamoto
Graziella D. V. Marques

Neste capítulo você vai conhecer uma importante ferramenta
etológica para a descrição e a compreensão do comportamento animal: o etograma ou o repertório comportamental. Trata-se de uma
técnica relativamente simples e eficiente que pode ser aplicada a qualquer espécie animal. Se as palavras lhe parecem técnicas demais, não
se assuste. Vamos decifrá-las no decorrer deste capítulo.
O primeiro passo para a confecção de um etograma é conhecer o
significado de três expressões que aparecem em diversos textos sobre
o assunto. O “repertório comportamental” é a descrição de todos os
comportamentos que um animal é capaz de realizar. Já o “catálogo
comportamental” é apenas uma proporção do repertório comportamental, ou seja, é uma listagem de parte dos comportamentos que
você tem observado, listado ou conhecido de um animal. O catálogo
pode ser restrito a apenas um tipo específico de comportamento, por
exemplo, o acasalamento, o gênero ou o grupo de idade que estamos
interessados em estudar. O catálogo é chamado de etograma quando ele está próximo a um repertório completo. “Etograma”, então,
é um conjunto de descrições das características básicas do padrão de
comportamento de uma espécie. Ele é o resultado refinado de um catálogo comportamental após muitas horas de observação e descrição
(mais detalhes em EIBL-EIBESFELD 1974, LEHNER 1996, MARTIN
& BATESON 1993; SOUTO 2003). Esses termos têm sido usados com
o mesmo sentido em vários artigos. Você encontrará pesquisadores
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que, às vezes, usam repertório comportamental e, às vezes, etograma.
Consideraremos neste capítulo, todas estas expressões com o mesmo
sentido e adotaremos a definição de repertório por ser a mais abrangente das definições.
Tudo bem até aqui? Então, passemos para a próxima questão:
como usar essa ferramenta? É relativamente simples e não existe mistério. Está preparado? Então vamos lá! Sugerimos que você siga os
seguintes passos: a) escolha a espécie; b) defina o local de observação;
c) qualifique os comportamentos, isto é, categorize e descreva tudo
o que a espécie escolhida faz; d) quantifique esses comportamentos,
contando o número de vezes que o animal em estudo executa tais atividades e finalmente; e) analise o seu resultado, inclusive usando a
estatística. Mas vamos com calma, descreveremos melhor cada uma
das etapas e citaremos alguns exemplos para você!
Antes será necessário aprofundar-se um pouco mais no mundo
da etologia. Não significa que você deva se tornar um especialista na
área, pelo menos não agora. O que enfatizamos é a importância de
se conhecer alguns conceitos básicos para saber utilizá-los de forma
adequada. Não podemos permitir que nossas emoções ou intenções
interfiram na interpretação de um comportamento (MARTIN & BATESON 1993). Imagine situações como o macho #7 da tartaruga Trachemys scripta “sentiu ciúmes” do macho #3, ou o animal “pensou”
estar em perigo, são exemplos de antropomorfismos, quer dizer, atribuir características humanas a uma determinada espécie. É preciso
prestar atenção a esses detalhes. Evitar o uso de termos ambíguos e
antropomorfismos na sua descrição é sempre recomendado! Ou seja,
imaginar comportamentos não pertinentes ou inexistentes ao animal,
ocorrência que deve ser evitada e/ou retirada do texto para não causar confusão. O livro “Uma introdução ao estudo do comportamen-
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to animal” (DEL-CLARO 2002), fornece muitas dicas de observação
de comportamento e caso queira se aprofundar mais no estudo desta área, veja também Alcock (1997), Krebs & Davies (1996), Lehner
(1996), Martin & Bateson (1993) e Souto (2003).
É fundamental também ter o conhecimento de conceitos básicos
tais como o de ato e categoria comportamental. Qual será o significado desses termos? Ato é o comportamento específico que um animal
executa. Categoria é o conjunto de atos comportamentais semelhantes. Por exemplo, em formigas, quando uma operária faz troca de líquido alimentar com outro indivíduo da colônia, dizemos que é um
tipo de “ato comportamental” denominado trofalaxis da “categoria”
alimentação (Tabela 1).
O etograma, teoricamente, pode ser aplicado para todas as espécies animais. E para determinar qual espécie estudar, sugerimos
que você escolha um animal de que goste e, que principalmente, tenha curiosidade em descobrir algo sobre ele. Procure ler, pesquisar
para conhecer um pouco dos hábitos, da morfologia e da biologia
da espécie. Há numerosas questões em que você pode pensar para
avaliar se o seu estudo será viável (perguntas do tipo: se a espécie
está em cativeiro, sua dieta é satisfatória? É tolerante à presença humana?). Além disso, observações prévias são um meio eficaz de ajudá-lo a responder esses pontos, na adequação da metodologia e na
formulação das hipóteses. Tudo isso será importante para descrever
um comportamento. O levantamento bibliográfico é fundamental
para não repetir um estudo que já foi feito ou mesmo para se ter dados comparativos. Você também poderá sanar algumas dúvidas que
podem surgir durante a observação.
Na etologia, qualquer coisa que o animal faz ou deixa de fazer
é importante. Portanto, independentemente de a espécie estar esta-
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cionária ou aparentemente desempenhando poucas atividades, pode
representar importantes informações para a biologia do animal, não
devendo ser ignoradas. Lembre-se de que o objetivo de um etograma é a descrição de todos os comportamentos. Temos exemplos para
vários grupos de animais incluindo formigas (BRANDÃO 1978, DELCLARO et al. 2002, HENRIQUES & MOUTINHO 1994, SANTOS et al.
2005, WILSON 1976, YAMAMOTO 2004); vespas (SINZATO & PREZOTO 2000); mamíferos (MANAF & OLIVEIRA 2000, SABATINI &
COSTA 2001) e até para escorpiões (MINEO et al. 2003), pseudoescorpiões (TIZO-PEDROSO & DEL-CLARO em preparação) e opiliões
(ELPINO-CAMPO et al. 2001). Etogramas, no entanto, não são aplicados apenas para animais silvestres. Na literatura, você encontrará
alguns estudos que visam ao bem-estar de animais confinados como
aves, bovinos, eqüinos e suínos (e.g., MCDONELL & POULIN 2002,
HAY et al. 2003) tendo como objetivo principal o aumento da produtividade. O repertório comportamental também é usado para situações pouco estudadas em seres humanos, como o comportamento de
recém-nascidos submetidos à dor (WARNOCK 2003) e até aplicados à
robótica (WAHDE 2003)! Que universo, não?
Agora você já definiu e compilou informações a respeito da espécie a ser estudada e a próxima pergunta é: onde vou observá-la?
Devo proceder às observações do animal em ambiente natural ou em
cativeiro? Essa pergunta é bem clara e não tem mistérios, certo? Errado! O primeiro impulso invariavelmente é o de que se deva estudar
o animal em ambiente natural, mas não é tão simples assim, pois cada
espécie possui particularidades que a torna mais ou menos fácil de
ser observada. Imagine como você poderia estudar o comportamento
social de elefantes em cativeiro? Por causa do enfoque da questão, é
mais lógico que o observe na natureza.
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A maior vantagem dos animais nos seus ambientes naturais é
que não estão sujeitos a alterações comportamentais. A escolha do
local para observação entre cativeiro e natureza depende evidentemente da espécie animal. Algumas se adaptam bem ao cativeiro e não
apresentam maiores problemas, mas não é regra geral. Outras têm
hábitos e nichos específicos que dificultam a observação na natureza.
Por exemplo, a maior parte de uma colônia de cupins vive debaixo da
terra e o que vemos na natureza na maioria das vezes são operárias e
soldados. Nesse caso, o melhor a se fazer é coletar a colônia ou uma
amostra da mesma e acondicioná-la em laboratório para as observações. Algumas aves de rapina, por sua vez, são mais facilmente observadas na natureza, onde podem desempenhar todos os seus comportamentos específicos. No entanto, é importante enfatizar que para
definir o local das observações, deve-se principalmente levar em conta
o objetivo do estudo.
Em cativeiro, é preciso tomar os cuidados necessários para criar
condições que se aproximem ou simulem os hábitats naturais, desde a amostragem da população (o número de indivíduos ou grupos),
que vai ser definida de acordo com a espécie em questão, até os mínimos detalhes, para evitar ao máximo o estresse do animal. O fator
principal é adequar o espaço para que o animal desempenhe todos os
comportamentos e para que você possa proceder com as observações
pertinentes. Podemos inclusive, nas condições de cativeiro, controlar
alguns fatores abióticos (tais como, temperatura, umidade, luminosidade, espaço) e fatores bióticos (por exemplo, quantidade de alimento,
predadores e parasitos), entre outros. Tais variáveis podem alterar os
padrões comportamentais de uma espécie afetando o seu experimento e o enfoque do estudo. Uma boa dica para a observação de alguns
artrópodes (formigas, pseudoescorpiões, escorpiões, aranhas e outros)
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é a utilização de papel celofane vermelho em volta do aquário ou da
estrutura que os aloje para diminuir o estresse causado pela luz, já que
a cor vermelha não é percebida por eles.
No entanto, nada impede (a não ser as restrições inerentes à espécie) que você faça as observações em ambas as condições (cativeiro
e natural), assim você poderá medir as semelhanças comportamentais
e somar informações que você, por exemplo, conseguiria ver apenas
em um dos locais. Se ainda lhe restam dúvidas, o livro “Etologia”
(SOUTO 2003) aponta os valores complementares das observações
em campo e em laboratório. Esperamos que essas dicas o ajudem a
definir o local de estudo. Contudo, existem outras precauções a serem tomadas, como o que se pode e o que não se deve usar durante
as observações. Com a tecnologia de hoje, é possível usar formas de
observação indireta, utilizando desde binóculos, gravadores, lupas e
até câmeras fotográficas e filmadoras. Outros aparatos também podem ser inventados e/ou modificados para as suas observações. Veja,
por exemplo, o aparato criado para observar pseudoescorpiões, que se
alojam embaixo de cascas de árvores na Figura 1.

Figura 1. Aparato elaborado pelo colega Everton Tizo-Pedroso (LECI/UFU) para
observar o comportamento dos pseudoescorpiões que se alojam embaixo da
casca de árvores. O jovem etólogo usou um suporte de arame para o pote e um
espelho na base, assim, ele pode fazer as observações sem interferir na atividade
dos pseudoescorpiões.
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Os objetos indispensáveis são mesmo: lápis, papel e borracha!
Com esses instrumentos, será possível registrar todos os comportamentos do animal. Além disso, você deverá ter uma grande disposição para observar atentamente tudo o que o animal faz, sem interrupções. Para isso, você deve estar hidratado e alimentado, ter ido
ao banheiro, não estar com sono, ter muita disposição e curiosidade
também! E o que não se deve usar para a observação em cativeiro
e principalmente em campo são roupas de cores fortes, perfumes ou
repelentes. Ah! Também não se deve fazer barulho, visto que muitos
animais possuem sentidos aguçados e esses fatores podem alterar o
comportamento da espécie ou mesmo espantá-la.
O uso da metodologia e dos termos técnicos na descrição dos
atos comportamentais não é algo estático, muito pelo contrário, pode
ser complementado ou passar por algum tipo de modificação (MAcDONNELL & POULLIN 2002). Esse caráter dinâmico vem das observações de campo e de laboratório, sempre com a finalidade de tornar a
descrição de um repertório comportamental mais exato, completo ou
fácil de ser realizado. Além disso, novas condições ambientais a que
uma espécie possa estar sujeita, podem gerar novos padrões comportamentais frente a essas inovações. Então, outra pergunta que poderá
surgir durante o seu estudo é: qual a metodologia usada para observação animal no etograma? Para respondê-la, sugerimos que você leia
o artigo da Jeanne Altmann (1974) que apresenta métodos de amostragem sistemáticos de observação animal. Você poderá escolher o que
melhor se enquadra no seu estudo. Por exemplo, para uma espécie de
formiga arborícola Cephalotes pusillus, Del-Claro et al. (2002) utilizaram
o método de ad libitum (observações livres de tudo que se vê) na fase
qualificativa ou descritiva e o scanning sample (observações de varredura por todos os indivíduos) na fase quantitativa. Para exemplificar,
veja um trecho desse estudo a seguir:
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Dez minutos antes do início de cada sessão de observação, os
alimentos foram oferecidos às formigas e o papel celofane removido. Inicialmente foram feitas 20 horas de observações comportamentais qualitativas, amostragem de todas as ocorrências
(ad libitum sensu Altmann 1974) para a definição das principais
categorias comportamentais e de uma planilha para anotações.
As observações quantitativas foram realizadas pelo método de
varredura (scanning sample sensu Altmann 1974). A cada cinco
minutos anotou-se todos os comportamentos observados para
cada indivíduo da colônia amostrado. Após o intervalo de um
minuto repetia-se a observação. Esse procedimento foi seguido
repetitivamente por máximo 30 minutos, encerrando uma seqüência de observações (total de 100 horas de observação, divididas em 200 sessões).
Vale ressaltar que tanto o tempo quanto o método de observação para o etograma deverão ser coerentes com o organismo estudado
(FAGEN & GOLDMAN 1977, LEHNER 1996, SOUTO 2003). Mas o
importante mesmo é escolher corretamente o método e sistematizar as
suas observações.
Agora trataremos das questões teóricas pertinentes ao etograma. Talvez seja a parte mais importante para compreensão dessa ferramenta. A qualificação dos comportamentos é o momento em que
você irá descrevê-los (que é o objetivo principal de um etograma).
Você precisará de muitas e muitas horas de observações meticulosas,
inclusive contínuas para adentrar no mundo animal, conhecer bem
sua anatomia, hábitos e comportamentos específicos e/ou raros. Este
tempo de observação varia de acordo com a espécie (LEHNER 1996).
Lembre-se mais uma vez, que você não deve usar antropomorfismos
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na descrição dos comportamentos de uma espécie. É preciso também
conhecer a denominação das partes do corpo do animal escolhido,
bem como, conceitos de postura, posição, movimento e deslocamento.
Estes termos são constantemente utilizados na descrição de comportamentos. Lembramos ainda ser necessário conhecer em detalhes como,
por exemplo, a anatomia e biologia da espécie estudada. E o principal:
é preciso saber como descrever bem determinado comportamento.
Pode-se dizer que existem duas maneiras de descrever um comportamento: uma empírica (descrição exata sem subjetividade) e outra
funcional (descrição relativa à finalidade do comportamento). Para
maiores detalhes, veja Alcock (1997), Del-Claro (2002), Lehner (1996)
e Souto (2003). Para tal tarefa, será preciso ler alguns artigos em que
as definições de comportamento já foram feitas para ajudá-lo na descrição dos mesmos e até utilizar termos já descritos na literatura. Por
exemplo, algumas espécies fingem-se de mortas quando ameaçadas,
o termo utilizado para esse comportamento é tanatose. Se você está
estudando uma espécie que apresenta esse comportamento, não é necessário descrevê-lo, basta usar o termo. Para você ter uma noção da
importância de se conhecer a morfologia do animal, apresentamos um
breve trecho de uma descrição funcional do comportamento parental
da paca Agouti paca em cativeiro (SABATINI & COSTA 2001):
Amamentar – A fêmea fica deitada em posição lateral enquanto
o filhote mama no par de mamilos inguinais, ou o filhote mama
nos mamilos peitorais, deitado na posição esternal em frente à
fêmea, com a cabeça entre seus membros dianteiros. Pode haver
mudanças dos mamilos peitorais para os inguinais. A amamentação ocorre sempre dentro da toca.
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Não se assustem, praticando vocês conseguem!
A quantificação dos comportamentos é a parte que nos fornece
os resultados matemáticos. Muitos estudos negligenciam esta parte,
talvez por não necessitarem dessa abordagem ou por desconheceremna. Como você poderá utilizar esses resultados? Tudo depende dos
objetivos propostos e enfocados em sua pesquisa. É comum que os resultados sejam apresentados em uma tabela de freqüência (Tabela 1).
Além disso, temos observado o uso de diagramas de comportamento
apresentando uma combinação dos atos comportamentais acompanhado da sua freqüência de ocorrência como o apresentado por Rinaldi & Stropa (1998) para o comportamento sexual da aranha marrom
Loxosceles gaucho.
Algumas vezes, os resultados são utilizados para comparar determinados comportamentos e para se testar diferenças entre eles. Como
dissemos, isso é relativo e depende do seu objetivo. E caso você precise
utilizá-los, necessitará de análises estatísticas para complementar o seu
trabalho. Ahaaaaa!!! Pensou que não iria usar estatística!? Hoje em dia
quase ninguém consegue escapar dela! Por outro lado, não temos tido
muita dificuldade em usá-la, principalmente, por causa dos softwares que
vêm sendo desenvolvidos e que facilitam a vida dos pesquisadores. Habitualmente, os testes utilizados são de estatística descritiva (e.g., a freqüência dos comportamentos observados, Tabela I), o teste χ2 (Qui-quadrado)
ou o teste G para comparação da freqüência de comportamentos entre
diferentes grupos (e.g. operárias e soldados de uma colônia de formigas)
e a análise de similaridade – “cluster” (e.g., a similaridade dos comportamentos entre colônias de formigas com uma ou duas rainhas). Para saber
mais detalhes, sugerimos a leitura do Lehner (1996).
Depois disso tudo, você pode estar se perguntando: por que e
para que estudar comportamento animal? Algumas razões que po-
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demos apresentar são: curiosidade sobre o mundo animal, estabelecer princípios gerais comuns a todos os comportamentos, obter um
melhor conhecimento sobre o comportamento humano, preservar e
manter o ambiente, conservar e proteger as espécies, e não somente as ameaçadas, controlar pragas animais (LEHNER 1996), manter o
bem-estar de animais domésticos ou os mantidos em cativeiro, dentre
outros. Além disso, acreditamos que existam várias possibilidades e
perspectivas diferentes para essa ferramenta, principalmente para a
compreensão dos padrões comportamentais do mundo animal. Por
meio de etogramas, podemos construir árvores filogenéticas usando
atos comportamentais como caracteres (e.g. DANOFF-BURG 2002).
Também podemos traçar similaridades, comparando os etogramas
entre taxas ou grupos específicos (e.g. SATOH 1991); definir funções
e interações comportamentais de determinados grupos de indivíduos (BRANDÃO 1978); caracterizar a divisão de trabalho em castas de
insetos sociais polimórficas ou temporais (e.g. YAMAMOTO 2004); e,
principalmente, descrever e listar comportamentos (TIZO-PEDROSO
& DEL-CLARO em preparação, WARNOCK 2003, WILSON 1976).
Tudo isso é fundamental para o conhecimento sobre a história natural
e a biodiversidade, ou melhor, para a “etodiversidade” das espécies,
contribuindo assim para a manutenção das mesmas.
Sugerimos que você comece fazendo uma busca de referências,
como a que nós citamos ao final do capítulo, para interagir melhor
com o assunto e buscar uma fonte de inspiração. Há livros e artigos que falam direta e indiretamente sobre etograma e também sobre
comportamento animal.
Está empolgado? Esperamos que sim. Então, mãos à obra! E para
iniciar o seu primeiro trabalho, indicamos alguns pesquisadores brasileiros que possuem experiências e artigos publicados nesse assunto
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que poderão ajudá-lo. Com felinos, o Prof. Dr. Gelson Genaro (UNESP
– São Vicente), com mamíferos, o Prof. Dr. Matheus J.R. Paranhos da
Costa (UNESP – Jaboticabal) e a Profª. Drª. Elisabeth Spinelli de Oliveira
(USP). Com peixes, o Dr. Jansen Zuanon (INPA) trabalha na Amazônia, e o Dr. José Sabino (UNIDERP), trabalha em Bonito e no Pantanal. Com vespas podemos destacar o Prof. Dr. Fábio Prezoto (UFJF) e
o Prof. Dr. Edilberto Giannotti (UNESP – Rio Claro). No estudo com
aracnídeos, primatas, canídeos e roedores, o Prof. Dr. César Ades (USP).
Com formigas, os professores Dr. Carlos Roberto Brandão (Museu de
Zoologia – USP), Dr. Paulo Sérgio de Oliveira (Unicamp) e o Dr. Kleber
Del-Claro (UFU). Este último também tem realizado estudos pioneiros
com escorpiões, pseudoescorpiões e opiliões. De qualquer forma, caso
não consiga nenhum deles para orientá-lo, sugerimos que procure um
pesquisador disposto a aceitar esse desafio com você.
Esperamos que as nossas dicas o tenham ajudado a conhecer e
compreender um pouco mais da etologia e também que tenham fornecido informações suficientes para se começar a montar um etograma.
Nossa intenção foi mostrar que essa ferramenta pode trazer muito
mais informações do que uma simples listagem de atos comportamentais, visto que muitas hipóteses podem surgir a partir da descrição de
determinados comportamentos de uma espécie. No entanto, é preciso
estar atento para não exagerar e tirar conclusões precipitadas do estudo. É claro que será necessário dispor de tempo e paciência, algum
material básico para o início e muita vontade. Segundo o famoso escritor Fernando Pessoa “...tudo vale a pena, quando a alma não é pequena...”. Então, corra atrás! Apostamos que você consegue! Vamos
encerrar por aqui com a esperança que tenha gostado. O incentivo
está dado. Você possui capacidade e vontade. Caso queira entrar em
contato conosco, estamos à disposição!
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Tabela 1 – Repertório comportamental de Camponotus senex (Hymenoptera:
Formicidae) em condições de cativeiro (50 horas de observações quantitativas).
Os números indicam a freqüência relativa dos atos. Tabela parcial modificada do
repertório completo (SANTOS et al. 2005).
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2.10 ETOLOGIA APLICADA
Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho
Maria José Hötzel

Por que é bacana trabalhar com esse assunto?
A observação do comportamento animal tem acompanhado a humanidade. Os conhecimentos primitivos que os então homens das cavernas tinham dos animais viabilizavam que caçassem animais tão grandes
como mamutes. Foi o conhecimento empírico do comportamento animal
que aqueles seres humanos do Neolítico tinham que viabilizou um dos
mais importantes processos civilizatórios, a domesticação. Podemos afirmar, talvez, que a Etologia Aplicada começa com a domesticação dos
animais, que também foi o primeiro ato de melhoramento animal, em
que eram selecionados aqueles indivíduos que apresentavam maior mansidão e capacidades de co-habitação com humanos.
As observações de vários naturalistas e biólogos, especialmente
aquelas de Charles Darwin, contribuíram grandemente para fundar as
bases da Etologia. A palavra Etologia vem do grego, ethos (comportamento) e logus (estudo). Ethos também pode significar ética, maneira de se
comportar, e a palavra Etologia já existia no inglês antigo com o sentido
de “ciência do caráter”. Modernamente, podemos definir Etologia como
o estudo científico do comportamento individual ou coletivo dos animais,
no seu meio natural ou habitual, animado ou inanimado. O comportamento dos animais constitui-se em relações dinâmicas, influenciado por
estímulos internos e externos e em permanente mudança.
Etologia Aplicada significa o estudo do comportamento animal
com alguma finalidade ou utilidade (“aplicação”) para os humanos.
Portanto, na Etologia Aplicada se estudam aquelas espécies diretamente utilizadas ou conservadas pelos humanos, que podem ser assim agrupadas:
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a) Animais zootécnicos - aquelas espécies domesticadas ou
em processo de domesticação, que são utilizadas para produção de
alimentos ou trabalho. No Brasil, os principais exemplos seriam os
bovinos, bufalinos, caprinos, ovinos, eqüinos, suínos, coelhos, aves,
peixes, capivaras;
b) Animais de companhia - aquelas espécies que co-habitam
com humanos com finalidade afetiva, de proteção ou similar: cães, gatos, hamsters;
c) Animais de laboratório - utilizados na experimentação científica ou com finalidades didáticas: cobaias, camundongos, ratos;
d) Animais de zoológico - utilizados para exibição, para educação ambiental e conservação: ursos, elefantes, tigres, macacos;
e) Animais “pestes” - consideradas consumidoras, em nível de
dano econômico a cultivos humanos de vegetais ou animais: lebres,
catorritas, leão baio. (Particularmente, não concordamos com a denominação de “peste” para algum animal, pois esse é um conceito que
não existe na Natureza. Portanto, a “peste” ou “praga” é produto da
modificação extremada do ambiente natural) e
f) Animais silvestres - animais cuja herança genética não foi modificada por seleção humana e que vivem em seu ambiente natural:
tamanduá, capivara, jacaré, tartaruga, baleias.
De maneira geral, os experimentos em Etologia podem ser classificados como:
Descritivo - o principal objetivo é coletar informações sobre o
repertório comportamental dos animais. Podem levar à formulação de
um etograma ou a uma descrição precisa das atividades selecionadas
(ver exemplo na Tabela 1). Estudos dessa natureza respondem à pergunta “o quê?” ou “como?”;
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Explanatório - o objetivo é coletar informações necessárias para
detectar a causa de um comportamento particular e definir associações entre várias atividades. Esses experimentos respondem à pergunta “por quê?” e
Manipulativo (ou modificatório) - o objetivo é introduzir mudanças qualitativas e quantitativas no ambiente e/ou no repertório
comportamental do animal, para melhorar a performance produtiva e
o bem-estar animal.
Na Etologia Aplicada, os experimentos “manipulativos” são
muito comuns. Podemos, por exemplo, fazer um teste de preferência
para ver que tipo de bebedouro uma vaca leiteira prefere (Figura 1).
Ou comparar sistemas de produção de suínos e inferir em qual ambiente os animais terão uma melhor condição de bem-estar (Figura
2). Podemos ainda estudar a relação humano-animal e verificar se as
vacas são capazes de reconhecer e diferenciar um tratador aversivo de
uma pessoa desconhecida, mesmo 180 dias após terem perdido contato com o tratador aversivo (Figura 3). Todos esses tipos de experimento nos dão indicações de como podemos adequar o ambiente, manejo
ou sistema criatório às necessidades comportamentais dos animais
e ao seu bem-estar. Portanto, a Etologia Aplicada nos levou ao bemestar animal, pois o conhecimento do comportamento dos animais nos
permite entendê-los e inferir sobre seu bem-estar.
No relatório do Comitê Brambell, em 1965, era afirmado que o
animal mostra sinais inequívocos que refletem dor, medo, exaustão, frustração, raiva e outras emoções. Graças à Etologia Aplicada, a ultrapassada noção do “animal como máquina de produção” foi substituída pelo
conceito de animal como organismo “sensitivo”, capaz de sentir emoções
análogas àquelas que nós humanos sentimos. Em decorrência, o bem-estar animal é uma recente disciplina, estreitamente ligada à Etologia.
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Como e por onde posso começar nessa linha ou com
um determinado grupo?
Antes de tudo, é preciso estudar o assunto. É preciso ter algum
conhecimento da espécie ou do grupo de espécies com quem se pretende trabalhar, mesmo que seja de uma área “distante”. Embora tenhamos a tendência natural de associar Etologia Aplicada aos cursos
de Agronomia, Veterinária e Zootecnia, estudantes de outros cursos
não devem considerar esta uma limitação. Há renomados “etólogos
aplicados”, cuja formação básica é Antropologia, Biologia, Psicologia
ou Zoologia. Em nosso Laboratório (LETA/UFSC), sempre consideramos positiva a presença de estudantes de diferentes áreas. Isto só
reforça o caráter inter e multidisciplinar da Etologia.
Uma boa maneira de começar é se aproximar de algum grupo de
pesquisa na área. Se você realmente gosta do tema, não deve se importar
de começar como voluntário em algum grupo de pesquisa, ou mesmo
realizando estágio. É fazendo, que se aprende e que se percebe o sentido
prático na teoria. Procure sempre associar teoria à prática. Prática sem
teoria é mera repetição. Teoria sem prática é diletantismo.
Para trabalhar com Etologia, basta gostar de animais. Isso não
quer dizer que você tem que gostar de andar abraçado com algum
animal, ou que coloque seu cachorro para dormir no seu quarto. Mas
sim ter respeito e admiração pelos animais, importar-se com eles como
seres sensitivos e com direito à vida.

O que é fundamental ler ou conhecer?
O melhor livro acessível aos estudantes brasileiros, traduzido para
o espanhol, é o de Andrew Fraser “Comportamiento de los Animales de
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Granja”, de 1980. Esse livro é uma excelente introdução à Etologia Aplicada à Zootecnia e é o precursor do livro de Andrew Fraser e Donald
Broom, Farm Animal Behaviour and Welfare, publicado em 1990 e, por
enquanto, disponível apenas em inglês. Outros dois excelentes livros
disponíveis na língua inglesa são o de James Craig, ano 1981: Domestic
animal behaviour: causes and implications for animal care and management.
Embora haja livros mais recentes, os citados são aqueles que melhor dão
uma visão abrangente da Etologia para iniciantes.
Uma boa opção em espanhol é um livro recentemente lançado
no México, editado por Francisco Galindo e Agustín Orihuela Trujillo:
Etologia Aplicada. A literatura brasileira em Etologia Aplicada ainda é
limitada. Há trabalhos publicados na Revista de Etologia e nos Anais
dos Encontros Anuais de Etologia, da SBEt. Há também trabalhos publicados em algumas revistas científicas, como a Revista da SBZ e a
PAB. Pode-se ainda buscar informações na Internet, mas estas têm que
ser vistas com muito senso crítico. Há uma grande diferença entre um
texto colocado na internet e um artigo científico ou livro que passam
necessariamente pela crítica de especialistas na área. Por isso, utilizem
da internet textos publicados em congressos ou páginas de pesquisadores ou professores com reputação conhecida.
Na língua inglesa, a Applied Animal Behaviour Science, publicada
desde 1984, e que continuou a Applied Animal Ethology, publicada de 1974,
é a mais conceituada revista de Etologia Aplicada. É editada pela Elsevier
e, desde o ano 2000, se tornou a revista oficial da ISAE (veja a seguir).

Onde posso buscar apoio? Isso existe no Brasil?
Nos últimos 20 anos, houve um formidável avanço da Etologia
Aplicada, no mundo e no Brasil. Em 1985, no excelente livro editado
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por Andrew Fraser (FRASER 1985), Ray Stricklin abordava a Etologia
Aplicada timidamente, como “vinho velho em pipa nova” e contabilizava 200 artigos publicados nos primeiros nove volumes da Applied
Animal Behaviour Science.
A Etologia Aplicada era, então, abordada como mera disciplina
integrativa de outras ciências, sem um espaço próprio. Atualmente,
somente nas reuniões anuais da ISAE são apresentados mais de 250
trabalhos. A Applied Animal Behaviour Science está entre as mais importantes revistas científicas da área de ciência animal do mundo, onde se
publicam mais de 150 trabalhos por ano. Já há dezenas de bons livros
sobre Etologia Aplicada, e nenhum bom livro na área de ciência animal deixa de trazer ao menos um capítulo sobre o assunto.
Não só a pesquisa, mas também o ensino de Etologia Aplicada
avançou muito. Em 1981, foi criada pelo professor Luiz Carlos Pinheiro Machado, no curso de Agronomia da UFSC, a primeira disciplina
de Etologia Aplicada num curso de ciências agrárias da América Latina. Atualmente, a Etologia já faz parte dos currículos de vários cursos
de Agronomia, Veterinária e Zootecnia.
Internacionalmente, existe uma sociedade de etologia aplicada, a
ISAE, a International Society for Applied Ethology, antiga Sociedade
Britânica de Etologia Veterinária, existente desde 1966 e que, hoje, conta
com aproximadamente 700 sócios de todos os continentes. No Brasil, há
entre 20 e 30 sócios da ISAE. Não há, no Brasil, uma sociedade nacional
de etologia aplicada, e todos os etólogos se unem na mesma Sociedade
Brasileira de Etologia (SBEt), o que faz da SBEt uma sociedade viva, ágil
e interessante. No ano 2000, tivemos a oportunidade de sediar o “34th
International Congress of ISAE” em Florianópolis. Foi a primeira vez que
o Congresso da ISAE saiu do eixo Europa – América do Norte, e foi realizado na seqüência do 18° Encontro Anual de Etologia.
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No Brasil existem várias pessoas interessadas e trabalhando com
Etologia Aplicada, por exemplo na UNESP de Jaboticabal, na UFSC
em Florianópolis, na UFPel em Pelotas, na UFRGS em Porto Alegre,
no Centro Nacional de Gado Leiteiro e no Centro Nacional de Pesquisa com Suínos e Aves da EMBRAPA, na UFMS em Campo Grande e
na UFPR em Curitiba, só para citar alguns.

A Etologia Aplicada tem futuro?
Há pressão da sociedade e de entidades de proteção animal para
a disseminação do tema. A WSPA faz seminários no Brasil inteiro divulgando a importância da proteção ao bem-estar dos animais. Cresce
a oferta de oportunidades para pesquisas nessa área, embora menos no
Brasil do que no exterior. Pressionados pela Organização para a Saúde
Animal entre outros, os cursos de Zootecnia, Veterinária e Agronomia
deverão incluir a Etologia Aplicada e Bem-Estar Animal em seus currículos, o que vai demandar profissionais com experiência na área. A
Etologia Aplicada, assim como uma carreira na área, tem muito futuro.

Figura 1: Consumo médio de água (l/24h) por oito grupos de vacas leiteiras
com acesso a um bebedouro de 189 ou 568 litros de volume. Houve um maior
consumo de água (P<0.03) no bebedouro grande (PINHEIRO MACHADO Fº,
L.C., TEIXEIRA, D.L., WEARY, D.M., VON KEYSERLINGK, M.A.G., HÖTZEL, M.J.
2004. Dairy cows prefer and drink more from higher and larger troughs. Applied
Animal Behaviour Science, v. 89, p. 185-193).
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Figura 2: Comparação do comportamento de leitões criados em sistema ao ar
livre ou confinado. Estes resultados indicam bem-estar superior no sistema
ao ar livre. (*) Diferença significativa entre os tratamentos (HÖTZEL,
M.J., PINHEIRO MACHADO Fº, L.C., WOLF, F.M., DALLA COSTA, O.A. 2004.
Behaviour of sows and piglets reared in intensive outdoor or indoor systems.
Applied Animal Behaviour Science, 86: 27-39.)

Figura 3: Distância de fuga, em metros, de vacas leiteiras de um tratador
aversivo ou um desconhecido. O tratamento aversivo constituiu-se de uma
palmada diária na garupa da vaca acompanhada por um grito, aplicada
sempre pelo mesmo tratador, por 14 dias seguidos. À exceção do dia 0, que foi
antes de iniciar o tratamento aversivo, houve diferença (P<0.0001) na distância
de fuga das vacas, inclusive 180 dias depois de encerrado o tratamento
(PINHEIRO MACHADO Fº, L. C., YUNES, M. C., HÖTZEL, M. J. et al. 2001. A
persistência da reação animal no estudo do efeito da posição hierárquica
de vacas leiteiras na relação humano-animais In: XIX Encontro Anual de
Etologia, 2001, Juiz de Fora, MG. v.19. p.327.)
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Tabela 1 – Descrição das etapas observadas do comportamento reprodutivo
das antas (Tapirus terrestris) em semicativeiro no Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro, Santa Catarina, Sul do Brasil (adaptado de TORTATO et al. 2006)
Etapa

Seqüência comportamental
1. Fêmeas ficam com a vagina inchada e constantemente apresentam uma secreção
que muitas vezes goteja no chão.

A. Reconhecimento

2. Machos se aproximam de fêmeas para cheirar sua vagina, lamber e praticar o
flehmen. Seguindo essa seqüência comportamental, observa-se a ereção do macho.
Comumente durante a seqüência anterior, a fêmea contrai a vagina e espirra urina
na cara do macho.
3. Surgem as primeiras aproximações, o macho tenta se aproximar e a fêmea corre
em círculos. O macho corre atrás, e os dois ficam por muitos minutos nesse evento.
Durante esse ritual, ambos interrompem essas corridas, cheiram-se, lambemse e quando o macho tenta dar uma nova tentativa, a fêmea foge e as corridas
recomeçam. Por vezes, ambos realizam mordidas nas ancas.

B. Corte

4. Longas cavalgadas, em que o macho corre atrás da fêmea por longas distâncias.
Esse comportamento prolonga-se por muitas horas, com algumas interrupções
onde a fêmea diminui o passo começando a andar ou a trotar mais lentamente,
o macho acompanha essa diminuição. De repente, a fêmea e o macho saem em
alta velocidade recomeçando as cavalgadas. Por vezes, macho e fêmea descansam
sentados entre uma cavalgada e outra. Foram observadas algumas vezes que
enquanto estão lentos, os machos podem ter ereção.
5. Macho aproxima-se da fêmea e a cheira, lambe e tenta encostar seu queixo em
sua anca. Se a fêmea correr, os eventos descritos acima se repetem. Mas se ela

C. Monta

estiver receptiva, ambos caminham muito lentamente sem que o macho tire o
queixo de sua anca. Nesse momento, o macho investe na monta. Ele se ergue nas
duas pernas traseiras apoiando o peito na anca da parceira. A fêmea abaixa sua
região traseira e a cópula acontece. Cada monta leva de 1 a 3 minutos.
6. Após a cópula, a fêmea caminha calmamente com o macho seguindo bastante
próximo, por vezes se tocando. Permanecem juntos enquanto descansam sentados

D. Pós-cópula

sob arbustos.
7. Dois a quatro dias depois da cópula, as fêmeas respondem agressivamente ao
contato do macho.

381

Comportamento Animal CS3.indd 381

19/1/2008 09:58:54

Bibliografia Recomendada
CRAIG, J.V. 1981. Domestic animal behaviour: causes and implications for
animal care and management. New Jersey: Prentice-Hall. 440 p.
FRASER, A.F. 1980. Comportamiento de los animales de granja. Zaragoza,
Espanha: Acribia. 291 p.
FRASER, A.F. 1985. Ethology of farm animals. Amsterdam: Elsevier, 500
p.
FRASER, A.F. & BROOM, D.M. 1990. Farm animal behaviour and welfare.
Baillière Tindall. London. 437 p.
GALINDO, F.A. & TRUJILLO, A.O. 2004. Etologia Aplicada. Universidad
Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
México. 404 p.
HURNIK, J.F.; WEBSTER, A.B. & Síegel, P.B.. 1995. Dictionary of farm
animal behavior. 2nd ed. Iowa State Univ. Press, Ames. 200 p.
KEELING L.J. & GONYOU, H.W. 2001. Social behaviour in farm animals.
Oxon. UK: CABI Publishing. 406 p.
LEHNER, P. N. 1996. Handbook of Ethological Methods. 2nd ed. Cambridge:
Cambridge Univ. Press. 672 p.

382

Comportamento Animal CS3.indd 382

19/1/2008 09:58:54

2.11 COGNIÇÃO E APRENDIZAGEM
Cristiano Schetini de Azevedo
Cynthia Fernandes Cipreste
Robert John Young

Os comportamentos apresentados pelos animais são resultados
da interação entre fatores externos e internos. Por exemplo, um macho
irá copular com uma fêmea se seus níveis hormonais de testosterona
forem altos o suficiente para desencadear os comportamentos reprodutivos (fator interno) e se existirem alimentos suficientes no ambiente, além de locais para a construção de ninhos ou abrigos e o risco de
predação for baixo etc. (fatores externos).
Seja qual for o comportamento exibido pelo animal, ele será classificado em duas categorias: comportamento inato (instintivo) ou comportamento aprendido. Os comportamentos inatos podem ser definidos
como comportamentos existentes desde o nascimento do animal, não
necessitando de experiências e nem de prática para serem exibidos. Um
exemplo clássico de comportamento inato seria a procura das tetas da
mãe para amamentação assim que os mamíferos nascem. Os comportamentos aprendidos podem ser definidos como aqueles modificados
pela experiência do animal. Um exemplo característico seriam as vocalizações de certas espécies de macacos africanos, que variam de acordo
com o tipo de predador presente na área (SEYFARTH et al. 1980).
Um terceiro componente do desenvolvimento do comportamento animal é a cognição, que poderia ser definida como a capacidade
de um animal em resolver um problema complexo sem experiência. A
capacidade cognitiva de um animal pode ser avaliada com testes bastante simples (CLEMENTE 2005). Cognição, aprendizagem e instinto
são temas importantes no estudo do comportamento animal.
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Neste capítulo, definiremos aprendizagem e cognição, veremos
alguns estudos clássicos, além de estudos recentes sobre os temas, e
analisaremos a importância de se estudar aprendizagem e cognição.
Uma lista bibliográfica atualizada será fornecida ao final do capítulo.

I. Aprendizagem
É o comportamento modificado pela experiência, o que resulta em
uma mudança adaptativa do animal em relação ao ambiente (MANNING & DAWKINS 1998). Os animais selecionam e retêm as melhores
respostas exibidas ao longo de sua vida. Muitos comportamentos são
aprendidos durante a infância dos animais (períodos de imprinting –janelas no tempo em que os animais estão mais propensos a aprenderem
certos comportamentos) e a convivência com os pais é muito importante
para garantir o aprendizado adequado dos comportamentos. Por exemplo, filhotes de macacos precisam aprender com os pais a quebrar nozes
utilizando pedras; filhotes de felinos precisam aprender com os pais a
caçar. A aprendizagem desses comportamentos aumenta as chances de
sobrevivência do indivíduo, daí o seu valor adaptativo.
A aprendizagem pode depender do desenvolvimento e da maturação do indivíduo; filhotes de macacos só aprendem certos comportamentos, como o de utilizar varinhas para pegar formigas e cupins,
depois de atingirem certa idade. Os humanos só aprendem a calcular
depois de certa idade. O aumento da massa cefálica e a maturação
do sistema nervoso do animal são componentes importantes que ajudam a explicar os períodos de imprinting pelos quais os animais estão
submetidos. É interessante ressaltar que se um animal que passa por
um período de imprinting sem aprender o comportamento, ele terá
muitas dificuldades em aprendê-lo posteriormente. Muitas espécies
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de animais têm janelas temporais muito restritas para aprender quem
seriam seus parceiros sexuais (imprinting sexual) ou quais seriam seus
alimentos (imprinting alimentar). Animais criados artificialmente por
humanos freqüentemente preferem os humanos como parceiros sexuais a indivíduos de sua própria espécie. Guepardos criados em cativeiro e alimentados com carne de boi, quando soltos na natureza, tentam
caçar girafas ao invés de gazelas.
Existem duas formas diferentes de aprendizagem: a aprendizagem não-associativa e a aprendizagem associativa. Na aprendizagem
não-associativa, existe a mudança no comportamento do animal em
resposta a um estímulo sem importância, mas que inicialmente foi considerado importante. Na aprendizagem associativa, os animais aprendem a conexão entre estímulos e suas conseqüências, o que aumenta
a capacidade de previsão sobre o ambiente. A habituação e a sensitização são tipos de aprendizagem não-associativa; o condicionamento
clássico e o condicionamento instrumental são tipos de aprendizagem
associativa. Vejamos cada um destes tipos.

Aprendizagem não-associativa
- Habituação
Quando um animal inicialmente tem reações a um estímulo, mas
depois aprende que o estímulo é neutro e o ignora. É o relativo enfraquecimento da resposta resultante de apresentações repetidas do mesmo estímulo, quando não seguido de nenhum tipo de reforço (McSWEENEY
& SWINDELL 1999). A diminuição da reação aos estímulos neutros é
extremamente vantajosa já que as atividades de vida do animal seriam
continuamente interrompidas se reagisse sempre a tais estímulos (CARTHY 1979). Por exemplo: uma arara recém-chegada a um zoológico se
assusta todas as vezes que o trator de distribuição dos alimentos passa
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em frente ao seu recinto por causa do barulho que a carroceria faz. Depois de repetidas exposições a esse estímulo (no caso, o barulho alto da
carroceria do trator), a arara irá parar de se assustar, pois perceberá que
o estímulo não lhe oferece perigo algum (estímulo neutro). Outro exemplo: ao abrir uma lata de alimentos próxima a um cachorro, este fará
festa e pedirá pela comida. Se o dono do cachorro não fornecer a comida
ao cachorro, após repetições desses atos, o cachorro não mais fará festa e
nem pedirá comida. Muitos etólogos precisam habituar seus animais de
estudo à sua presença para realizar as observações. Para isso, basta ficar
visível ao animal por vários dias consecutivos, sem persegui-lo e respeitar a distância de fuga do animal (aquela distância do observador em
relação ao animal que se ultrapassada resultará em sua fuga). Assim, o
animal entenderá que a presença do pesquisador não lhe oferece risco e
se comportará naturalmente frente a ele.
- Sensitização
É o aumento de uma resposta a um estímulo importante; o estímulo
não está associado a nada, mas o animal apresenta reações cada vez mais
fortes a ele. Por exemplo, chamar o animal por um nome; ele responderá
cada vez mais forte ao chamado. Imagine o gorila do zoológico de Belo
Horizonte, o Idi. O tratador do Idi grita o seu nome; Idi olha para o tratador; o tratador faz isso todos os dias; eventualmente, Idi responderá ao
seu nome mesmo se ele for apenas sussurrado; neste momento, dizemos
que o Idi está sensitizado ao seu nome. Na verdade, é fácil entender o
fenômeno da sensitização para todos que já tiveram ou tem um animal
de estimação. Este tipo de sensitização também ocorre com os humanos:
você está num local qualquer e pensa que um grupo de pessoas está falando de você; normalmente você fica mais sensitivo para ouvir o seu
nome. Este fenômeno é conhecido como o “Efeito da festa” (The cocktail
party effect) (CHERRY 1966, AUBIN & JOUVENTIN 1998).
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Aprendizagem associativa
- Condicionamento clássico ou Pavloviano
A técnica do condicionamento clássico foi desenvolvida por Ivan
Pavlov, um psicólogo e fisiologista russo, em 1927. Trata-se de uma
aprendizagem associativa em que um estímulo é associado a outro,
resultando numa resposta particular. Um evento biológico insignificante, como uma luz ou um ruído (estímulo condicionado) é pareado
com um evento biológico significante, como um choque elétrico ou
comida (estímulo não-condicionado). O estímulo não-condicionado
desperta uma resposta reflexiva não-aprendida, como piscar os olhos
ou a salivação. Depois de várias apresentações pareadas, o estímulo
condicionado sozinho induz à mesma resposta que o estímulo nãocondicionado. Vejamos alguns exemplos:
a) O experimento de Ivan Pavlov
Pavlov trabalhava com a fisiologia e os reflexos da fome. Ele descobriu que o reflexo mais notável da fome era a salivação. Seu experimento mais famoso, resumidamente, pode ser descrito da seguinte
maneira: Pavlov colocou um cachorro numa sala separada, ligando-o
a eletrodos capazes de medir a quantidade de saliva que o animal produzia ao ver a comida. Ele deixava o cachorro ficar com fome e então
apresentava a comida e media a resposta a ela. Numa primeira situação, Pavlov mostrava a comida (estímulo não-condicionado) e media
a resposta (salivação). Numa segunda situação, Pavlov apresentava
a comida (estímulo não-condicionado) logo após o toque de um sino
(estímulo condicionado) e depois media a resposta (salivação). Numa
terceira situação, apenas o barulho do sino (estímulo condicionado),
sem a apresentação da comida (estímulo não-condicionado), já promovia a resposta associada (salivação) (Figura 1).
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Figura 1. Experimento com
um cachorro e associação de
estímulos de Pavlov. Pavlov
descobriu que o principal reflexo
da fome era a salivação. Ao
associar um sino à comida,
Pavlov observou que o cachorro
continuava a salivar. Após várias
repetições da associação entre o
sino e a comida, Pavlov descobriu
que se apenas o estímulo do sino
fosse mostrado ao cachorro, este
produzia a salivação. Pavlov
chamou este fenômeno de
condicionamento clássico.

Desenho adaptado: Humberto E.S. Mello, 2005
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b) Condicionamento clássico na natureza
Um exemplo de condicionamento clássico na natureza: a resposta contra predadores. A presença de um predador (estímulo nãocondicionado) causa medo (resposta) em um indivíduo de uma espécie qualquer. Em algum momento da vida desse animal, ele ouve um
chamado de alarme (estímulo condicionado) de seu grupo e avista um
predador (estímulo não-condicionado). Ao ver o predador, ele sente
medo (resposta). Depois de repetições do fato, somente o chamado de
alarme do bando será suficiente para causar medo no animal, pois ele
associou os estímulos predador-chamado de alarme.
c) Condicionamento clássico na TV brasileira
Um exemplo bem interessante de condicionamento clássico na
televisão brasileira é o das propagandas de cerveja. Você já percebeu
que mulheres maravilhosas sempre aparecem nesses comerciais? A
explicação disso está no condicionamento clássico. O homem vê a
mulher (estímulo condicionado) e responde com excitação. O homem
vê uma cerveja (estímulo não-condicionado) e responde com sede. Se
associarmos a mulher com a cerveja, o homem responderá com excitação e associará cerveja com excitação. Depois de repetidas ações, ao
ver uma mulher bonita, o homem ficará com sede e comprará uma
cerveja. Resultado, as fábricas de cerveja vendem mais!
d) Condicionamento instrumental ou operante
A técnica foi desenvolvida por Edward Lee Thorndike, um psicólogo americano, em 1911. O conceito seria de uma aprendizagem
resposta-estímulo. A aprendizagem ocorre quando um animal apresenta uma ação, freqüentemente acidental e é recompensado. Esse ato
simples leva a uma associação direta entre ação e recompensa. Vejamos alguns exemplos:
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1) A caixa de Thorndike
Thorndike tinha grande interesse nas áreas de cognição e aprendizagem dos animais. Para avaliar esses aspectos comportamentais,
ele criou um dispositivo que ficou conhecido como a “caixa quebracabeças de Thorndike”. Thorndike mediu a taxa de aprendizagem
usando o tempo ou freqüência de tentativas até que o animal escapasse da caixa. Thorndike colocou gatos dentro das caixas, um de
cada vez. Os gatos estavam com fome e o estímulo principal era a
comida colocada do lado de fora da caixa. O gato, para escapar da
caixa, deveria realizar uma seqüência definida de ações. A taxa de
aprendizagem, como dito, era medida usando o tempo que os gatos
levavam para escapar da caixa (Figura 2). Ele percebeu que a descoberta da seqüência de ações acontecia ao acaso, por tentativa-e-erro,
mas se recompensada, ela permanecia. Se punida, a resposta desaparecia. Thorndike concluiu que os animais aprendiam somente por
tentativa-e-erro, ou recompensa-punição. Sua teoria foi chamada de
“Lei do efeito de Thorndike”. É fácil entender essa lei. Quando um
animal ganha uma recompensa, ele aumenta as taxas de expressão
de determinado comportamento (ex.: quando uma pessoa trabalha,
ela ganha dinheiro. Mais trabalho implica ganhar mais dinheiro).
Quando um animal é punido, ele diminui as taxas de expressão do
comportamento associado (ex.: quando uma pessoa dirige em alta
velocidade e recebe uma multa de trânsito, a tendência é que ela diminua a velocidade do automóvel da próxima vez que sair; se uma
criança faz algo errado e recebe um tapa como punição, a tendência
é que ela pare de expressar tal comportamento). Essa teoria é aceita
até hoje e é verdade para qualquer espécie animal. O homem seria a
espécie mais desenvolvida porque tem a capacidade de formar mais
conexões entre causa e efeito.
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Figura 2. Caixa
quebra-cabeças de
Thorndike.

Desenho adaptado: Humberto E.S. Mello, 2005

2) A caixa de Skinner
Outro exemplo de estudo envolvendo o condicionamento operante foi realizado pelo psicólogo americano B. F. Skinner, em meados
de 1930. Ele desenvolveu um dispositivo para medir a aprendizagem
de ratos. Ele avaliava o tempo que o rato levava para aprender que se
ele apertasse uma seqüência correta de botões, ele ganhava uma recompensa (Figura 3) Com pombos, que tendem a bicar todo o tipo de
estímulos, era colocado na caixa um disco que ativava um sistema de
liberação de milhos próximo aos pés da ave. O pombo eventualmente
bicava este disco e ganhava a recompensa. Uma vez estabelecida a
resposta, o reforço não precisava ser dado a cada bicada, mas, por
exemplo, a cada dez bicadas, ou a intervalos de tempo regulares ou
mesmo irregulares (pombos continuavam bicando quando reforçados
a cada 800 bicadas – CARTHY 1979). Ele concluiu que a resposta não
era dependente de um estímulo predecessor, mas sim que a aprendizagem do comportamento era controlado pelo seu efeito. A isso ele
chamou de comportamento operante. A aprendizagem com reforço
desta natureza é muito difícil de se extinguir. Isso é bem conhecido pelas pessoas que projetam os caça-níqueis, nos quais parte da resposta
condicionada é colocar dinheiro na máquina.
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Figura 3.
Caixa de Skinner.

Desenho adaptado: Humberto E.S. Mello, 2005

II. Cognição
Alguns autores definem a cognição como sendo percepção, aprendizagem, memória e decisão adquirida por um animal sobre o mundo
exterior após sentir, processar, reter e decidir como agir frente a um determinado estímulo (SHETTLEWORTH 2003). De uma maneira mais fácil, a
definição de cognição pode ser a habilidade dos animais em resolver problemas complexos sem experiência. Um experimento muito famoso que
media a cognição animal foi o realizado por Kolher, em 1925, com chimpanzés (Figura 4). Ele pendurou bananas no teto do recinto dos chimpanzés e espalhou caixas, varas de bambu e outros objetos que permitiriam
o alcance das bananas. Após observarem as bananas e o material disponível, os chimpanzés colocaram caixas sobre caixas, subiram nas caixas e
com a utilização das varas de bambu alcançaram as bananas. Esse tipo de
procedimento nunca havia sido realizado com os chimpanzés e Kohler
o chamou de aprendizagem por insight (a produção súbita de uma nova
resposta adaptativa não exibida por tentativa-e-erro - MANNING & DAWKINS 1998). É fácil pensar em cognição quando o animal em questão
é um primata quase humano (lembre-se que mais de 96% dos genes dos
chimpanzés são iguais aos genes humanos). Agora, será que animais não
tão próximos aos humanos teriam capacidades cognitivas semelhantes?
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O psicólogo Robert Epstein, em 1980, realizou um outro experimento
muito famoso com pombos (Figura 4). O experimento era praticamente
o mesmo dos chimpanzés. Em um viveiro foram colocados um item alimentar preso ao teto e uma caixa; o item alimentar estava fora do alcance
do pombo. Epstein treinava os pombos em como resolver o problema, ou
seja, usava condicionamento clássico. Então, a expressão de comportamento complexo não indica necessariamente que o animal está utilizando
cognição. Precisamos saber as experiências do indivíduo, antes de podermos dizer se o animal usou a cognição para resolver um problema. A execução de experimentos sobre cognição é bem difícil, porque precisamos
de muito cuidado para não viciar os resultados. Por exemplo, se estamos
trabalhando diretamente com os animais precisamos evitar o efeito de
“Clever Hans”, ou seja, o animal usa um sinal que estamos emitindo não
conscientemente para resolver um problema (no caso de “Clever Hans,”
um cavalo, contava e fazia cálculos).

Figura 4. Experimentos de Kohler com chimpanzés (esquerda) e de Epstein com
pombos (direita). Ambos os experimentos avaliavam as capacidades cognitivas
dos animais (Desenho adaptado: Humberto E.S. Mello, 2005).
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Por que estudar a aprendizagem e a cognição animal?
Vimos até aqui os conceitos de aprendizagem e cognição, além de
conhecermos alguns dos estudos clássicos sobre os temas. São exemplos muito interessantes, às vezes, surpreendentes. Os motivos que
levaram os pesquisadores a realizar seus experimentos com aprendizagem e cognição foram os mesmos que levam os pesquisadores de
hoje a realizarem seus estudos. Na verdade, as razões que podem ser
listadas para se realizar um estudo sobre aprendizagem e cognição
animal são as mesmas razões sugeridas para qualquer estudo dentro
da ciência do comportamento animal. Drickamer & Vessey (1992) sugeriram sete razões para se estudar o comportamento animal e essas
razões serão adotadas por nós quanto aos temas aprendizagem e cognição. Seriam elas:
a) Curiosidade sobre o mundo natural: os estudos seriam baseados na curiosidade humana sobre os hábitos e biologia dos animais;
b) Aprendizagem sobre as relações entre os animais e o ambiente: como os animais respondem internamente aos estímulos ambientais, que mudam freqüentemente;
c) Estabelecimento de princípios gerais do comportamento: estudo
teórico do comportamento e tentativa de se definir padrões comportamentais que possam ser extrapolados para um grande número de espécies;
d) Melhor entendimento do nosso próprio comportamento: tentase observar os animais e relacionar seus comportamentos com o comportamento humano. Muitas características observadas nos animais são
também observadas nos humanos. Como exemplo: algumas fêmeas que
na época reprodutiva se tornam mais bonitas para atrair os machos; na
espécie humana, muitas mulheres gastam muito dinheiro com tratamentos de beleza para ficarem mais bonitas e atraírem mais homens;
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e) Desejo de preservar o ambiente: relaciona-se com a preservação de áreas naturais. Por exemplo, estudando-se o comportamento
de uma dada espécie animal ameaçada de extinção, pode-se descobrir
qual é o tamanho de sua área de vida (home range) e, com isso, delimitar áreas de preservação, como Parques Nacionais, mais aptas a
preservar a espécie;
f) Controle de pestes: tem-se condição de atacar as pestes de acordo com o comportamento apresentado pelas espécies. Como exemplo,
podemos citar o combate às larvas do mosquito Aedes aegypti, que se
intensificou depois que seu comportamento reprodutivo foi estudado.
A fêmea adulta só desova na parede de recipientes, próximo ao nível
da água, que deve ser limpa. Eliminando-se tais locais de armazenamento de água limpa, as larvas do mosquito ficam impossibilitadas de
se desenvolverem;
g) Conservação e manejo de espécies ameaçadas: melhora-se o
nível de conhecimento sobre os requisitos básicos para a vida do animal, melhorando seu manejo em cativeiro, aumentando assim, suas
chances de conservação. Ex.: guepardos em zoológicos se reproduzem
mais se as fêmeas tiverem a oportunidade de escolha de machos; um
experimento demonstrou que se forem disponibilizados sete machos
para uma guepardo fêmea, os níveis de reprodução se tornam altos
em cativeiro (CARO 1993).

O que estudar sobre este tema
Aprendizagem e cognição são assuntos muito amplos dentro
da etologia. Diversos aspectos do comportamento animal podem ser
medidos avaliando-se esses dois parâmetros. Por exemplo, podemos
estudar a ontogenia do comportamento das espécies, avaliando em
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quais momentos do crescimento dos filhotes eles aprendem os diversos comportamentos; podemos avaliar se os comportamentos exibidos são instintivos ou aprendidos, avaliar a capacidade de aprendizagem de animais nascidos e criados artificialmente ou por seus pais,
avaliar se existem diferenças de aprendizado entre animais criados
socialmente ou solitariamente, as capacidades das diversas espécies
em resolver problemas nunca antes enfrentados, estudos de memória,
estudos de comunicação animal etc.
Muitos estudos conservacionistas lidam hoje com aspectos da
aprendizagem das espécies. Por exemplo, por que os animais nascidos e mantidos em cativeiro durante várias gerações não conseguem
sobreviver após serem soltos na natureza? Essa pergunta levou a estudos de longo prazo na natureza e a conclusão a que se chegou foi a
de que eles não conseguiam reconhecer seus predadores, já que, em
cativeiro, eles nunca haviam se deparado com tais espécies. Como
não tinham a oportunidade de experimentar eventos predatórios, não
aprendiam como eram seus predadores e como escapar deles. Hoje,
por meio de técnicas de condicionamento clássico (lembre-se, a associação de estímulos que predizem uma resposta comportamental
adequada), pode-se ensinar aos animais de cativeiro a reconhecer e a
responder adequadamente aos seus predadores (GRIFFIN et al. 2000,
MESQUITA 2003, AZEVEDO & YOUNG 2004, TEIXEIRA 2005). Os
testes em cativeiro são animadores, mas a etapa de soltura e avaliação
das taxas de sobrevivência dos animais treinados em comparação aos
animais não-treinados ainda precisa ser realizada. Virtualmente, todos os grupos animais podem ser treinados para evitar a predação.
O treinamento pode ser utilizado para facilitar o manejo de animais de cativeiro, pois os mesmos passam a atender aos comandos
dos tratadores, tornando mais segura qualquer contenção física. O
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treinamento é também útil para se eliminar o estresse dos animais
frente a procedimentos veterinários (Figura 5), pois passam a cooperar em exames de rotina, sem que seja necessária a realização de contenções químicas, que são, em geral, um risco para o animal. Com a
utilização do condicionamento operante com reforço positivo, técnica
em que o animal recebe uma recompensa em troca da realização do
comportamento pedido, é possível extinguir o estresse de determinados procedimentos e aumentar a segurança tanto dos animais como
das pessoas envolvidas em seu manejo (YOUNG & CIPRESTE 2004).
Essa técnica é baseada na confiança que o animal treinado passa a ter
em seu treinador e nas pessoas que realizam seu manejo diário. Devese lembrar que para treinar um animal é necessário conhecimento das
técnicas de treinamento e da teoria de aprendizagem e a utilização de
critérios científicos para se evitarem acidentes e danos irreversíveis no
comportamento dos animais.
Fotos: Cynthia F. Cipreste, 2003

Figura 5. Treinamento do gorila da Fundação Zôo-Botânica de Belo Horizonte
para tratamentos veterinários. Na esquerda, treinamento para auscultação dos
pulmões; na direita, treinamento para a administração de medicamentos em
um ferimento do pé esquerdo do gorila. Ambos os treinamentos são realizados
utilizando-se as técnicas do condicionamento operante.
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Como dito anteriormente, muitos pesquisadores de campo necessitam habituar seus animais, objetos de pesquisa, quanto à sua presença. Essa tarefa normalmente é fácil e o tempo necessário para a
habituação dos indivíduos pode variar entre as espécies. Estudos do
tempo médio que um animal leva para se habituar à presença humana
podem ser realizados, embora a variação individual possa atrapalhar
bastante na generalização dos resultados.
Estudos envolvendo a aprendizagem associativa podem fornecer
importantes informações sobre quais são as respostas comportamentais
expressadas pelas espécies em relação aos estímulos apresentados. Em última instância, os estudos comportamentais comparativos entre espécies
relacionadas podem ajudar a elucidar padrões taxonômicos do grupo.
Aprendizagem e cognição são assuntos amplos, e a imaginação e
curiosidade dos pesquisadores são muito importantes para a elaboração de pesquisas na área.

Onde estudar esses temas?
Os estudos de aprendizagem e cognição podem ser realizados
tanto em laboratório como em campo. A pergunta a ser respondida é
que dirá se o melhor é realizar a pesquisa em condições controladas
(laboratório) ou não-controladas (natureza). Muitos estudos sobre os
temas aprendizagem e cognição são realizados em laboratório, onde
muitos parâmetros são controlados. Essa escolha baseia-se na complexidade envolvida na aprendizagem (mudanças comportamentais e
neuronais; muitas vezes, o que o animal exibe é apenas imitação de algum outro animal e não aprendizagem; memória etc.). Quanto menor
o número de variáveis envolvidas no experimento, melhores serão os
resultados e suas interpretações.
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Os jardins zoológicos e instituições mantenedoras de animais silvestres em cativeiro são excelentes locais de pesquisa sobre aprendizagem e cognição, pois normalmente os animais mantidos não estão
disponíveis para testes na natureza (ou porque são raros e ameaçados
ou porque simplesmente são difíceis de serem observados). Como,
principalmente no Brasil, o conhecimento sobre o comportamento das
espécies nativas é mínimo, é extremamente recomendado que estudos
sejam conduzidos nesses locais.
Muitos estudos sobre aprendizagem, memória e psicologia animal vêm sendo realizados desde a primeira metade do século XX e,
desde então, houve avanços reais nessa área.

Quem trabalha nessa área?
Existem vários pesquisadores ao redor do mundo trabalhando
com comportamento e aprendizagem animal. Obviamente, a consulta e
a escolha e desses pesquisadores irá depender do seu objeto de estudo.
No Brasil, alguns pesquisadores envolvem aprendizagem em
suas linhas de pesquisa. Existem alguns centros acadêmicos de estudos de comportamento animal no país, sendo que, na maioria deles,
existem pesquisadores estudando aprendizagem e cognição. Alguns
jardins zoológicos também mantêm programas de enriquecimento
ambiental e vários deles recebem estudantes interessados no estudo
do comportamento de seus animais.
A seguir, há algumas das instituições que mantêm estudos de
comportamento animal.
a) Grupo de estudos e pesquisas em etologia e ecologia animal
(ETCO) – Departamento de Zootecnia da UNESP de Jaboticabal – SP;
b) Laboratório de Etologia Aplicada (LETA) – Departamento de
Zootecnia e Desenvolvimento Rural da UFSC, Florianópolis – SC;
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c) Departamento de Zootecnia da UFPel – Pelotas – RS;
d) Centro Nacional do Gado Leiteiro – EMBRAPA Juiz de Fora – MG;
e) EMBRAPA Pantanal (MS) e Concórdia (SC);
f) Grupo de Conservação, Ecologia e Comportamento Animal da
PUC Minas – Belo Horizonte – MG;
g) Universidade Federal de Juiz de Fora – MG;
h) Psicologia Experimental, Universidade de São Paulo – SP;
i) Universidade de Brasília – DF;
j) Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte – MG;
k) Fundação Parque Zoológico de São Paulo – SP;
l) Projeto Peixes de Bonito - UNIDERP, Campo Grande – MS;
m) Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Manaus – AM e
n) Fundação Pólo Ecológico de Brasília – DF.
Várias outras instituições brasileiras também apresentam estudos esporádicos em comportamento animal. Sugerimos aos leitores
que procurem na internet essas instituições e entrem em contato com
seus pesquisadores.

Conclusões
O estudo do comportamento animal é uma área fascinante da ciência, porém ainda pouco explorada. Os pesquisadores que trabalham nessa linha têm contribuído com excelentes trabalhos divulgados no Brasil
e no exterior, o que tem incentivado um grande número de estudantes a
procurar instituições que mantêm estudos comportamentais.
Estudos envolvendo aprendizagem e cognição são, muitas vezes,
complexos, mas sempre prazerosos e interessantes. Estudos com essas linhas de pesquisa realizados no Brasil são relativamente escassos e,
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portanto, esse campo de trabalho ainda precisa ser preenchido! Lembrese sempre que o estudo do comportamento animal é uma ciência e se
configura em mais do que simplesmente observar o animal: há métodos
científicos específicos que precisam ser seguidos, pois são eles que garantem a validade dos dados coletados ao final da pesquisa.
Para estudos em comportamento, assim como para qualquer tipo
de estudo científico, a leitura de artigos, livros, notas etc. é muito importante. Por isso mesmo, sugerimos uma lista bibliográfica que poderá servir como primeira leitura para todos os interessados em estudar
o comportamento, a aprendizagem e a cognição dos animais.
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GLOSSÁRIO
Abordagem Comparativa – procedimento para se testar hipóteses evolutivas
baseado em comparações disciplinadas entre espécies com relações evolutivas
conhecidas.
Adaptação – é qualquer mudança na estrutura ou na função, que torna uma
parte ou a totalidade de um organismo mais adequada à sua função e ao seu
ambiente.
Agonístico – relativo a encontros agressivos.
Altruismo – comportamento cuja ação prejudica o próprio indivíduo, mas
beneficia outros.
Amostragem instantânea – também conhecida como “snapshots”,
“instantaneous sampling” ou “fotografias”, trata–se de uma técnica de
registro na qual se realiza a observação dos comportamentos de um ou mais
indivíduos a intervalos regulares de tempo. Pode–se citar como exemplo a
aplicação dessa técnica na observação de uma colônia de vespas sociais, na
qual o comportamento de todos os indivíduos é registrado simultaneamente a
cada intervalo de cinco minutos.
Amostragem de seqüências – também conhecido como “sequence sampling”,
trata–se de uma técnica de registro na qual se realiza a observação de uma
seqüência de eventos comportamentais em um intervalo de tempo definido.
Habitualmente se utiliza essa técnica para o estudo de um determinado evento
comportamental, por exemplo, predação.
Amostragem de todas as ocorrências – também conhecido como “all
occurrence sampling”, trata–se de uma técnica de registro na qual se realiza
uma amostragem à vontade (= ad libitum) do comportamento animal. São
registrados todos os atos comportamentais que o animal executa.
Animal focal – essa técnica pode ser utilizada na observação de um único
indivíduo ou grupo de indivíduos (“grupo focal”), permite de maneira
semelhante aos “snapshots”, realizar censos de comportamento dos indivíduos
a intervalos regulares.
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Aposematismo – padrões ou cores notáveis adotados por organismos nocivos
para advertir de sua nocividade ou perigo aos predadores potenciais.
Aprendizagem – uma mudança durável e habitualmente adaptável no
comportamento de um indivíduo, fruto de sua experiência de vida.
Ato egoísta – ação comportamental que beneficia quem executa, mas prejudica
quem recebe.
Benefício – um aperfeiçoamento na sobrevivência e sucesso reprodutivo
como resultado de um comportamento.
Catálogo comportamental – é a listagem de parte dos comportamentos
conhecidos de um animal.
Coevolução – a ocorrência de atributos geneticamente determinados
(adaptações) em duas ou mais espécies, selecionadas pelas interações mútuas
controladas por esses atributos.
Coloração críptica – a semelhança de um animal com alguma parte de seu
ambiente, o que o auxilia a escapar da detecção dos predadores.
Coloração de advertência – veja aposematismo.
Competição – utilização de uma mesma fonte por duas ou mais espécies,
quando os recursos estão presentes em suprimento insuficiente para prover as
necessidades combinadas das espécies.
Competição interespecífica – competição entre indivíduos de duas ou mais
espécies.
Competição intraespecífica – competição entre membros de uma mesma espécie.
Comportamento social – qualquer interação direta entre indivíduos da mesma
espécie distintamente aparentados, na qual ―habitualmente― não inclui
interações de corte, de acasalamento, pai–filho e de irmãos.
Comunicação – sinal de um organismo que altera o padrão de comportamento
de outro organismo de uma maneira adaptativa.
Cópula – comportamento reprodutivo que resulta na deposição de esperma
do macho no trato reprodutivo da fêmea.
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Dimorfismo sexual – a condição na qual os machos e as fêmeas de uma
espécie se diferenciam na aparência.
Display – ação estereotipada usada como sinal de comunicação entre
indivíduos.
Distribuição livre ideal – distribuição de indivíduos entre os retalhos de
recursos de qualidades intrínsecas diferentes que equaliza a taxa líquida de
ganho de cada indivíduo quando a competição é levada em conta.
Escolha de parceiros – seleção de um parceiro baseado nas características do
seu fenótipo ou de seu território.
Esforço reprodutivo – alocação de tempo ou recursos ou o ato de assumir
risco de modo a aumentar a fecundidade.
Especiação – processo de dividir uma população em duas, que ficam
reprodutivamente isoladas uma da outra.
Especialização – adaptação de forma ou função que favorece um indivíduo a
um conjunto restrito de hábitats, recursos ou condições ambientais.
Estímulo – algum evento que causa uma resposta; algum fato no ambiente
detectado por um receptor.
Estratégia evolutivamente estável (EEE) – uma estratégia tal que, se todos
os membros de uma população a adotassem, nenhuma estratégia alternativa
poderia invadir.
Etograma – é um conjunto de descrições das características básicas do padrão
de comportamento de uma espécie.
Eusocial – termo aplicado a insetos sociais, nos quais indivíduos apresentam
as seguintes características: cooperação no cuidado com a prole, sobreposição
de gerações e divisão reprodutiva do trabalho.
Evolução – mudanças nos atributos herdáveis, por meio da substituição dos
genótipos em uma população.
Filogenia – a história da evolução de um grupo específico de organismos, que
mostra as ligações genéticas entre ancestrais e descendentes.
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Fitness (valor adaptativo) – uma medida dos genes passados por um indivíduo
para a próxima geração, freqüentemente mensurado por meio do número de
descendentes produzidos que sobrevivem para se reproduzir.
Fitness direto – os genes passados por um indivíduo para a próxima geração
por meio de sua reprodução pessoal, manifestada nos seus descendentes.
Fitness indireto – os genes passados por um indivíduo para a próxima geração
indiretamente, principalmente pela ajuda na criação da prole de parentes.
Fitness inclusivo – a soma do valor adaptativo direto e indireto de um
indivíduo.
Forrageamento ótimo – conjunto de regras, incluindo a amplitude de
dieta, pelas quais os organismos maximizam a assimilação de alimentos
por unidade de tempo ou minimizam o tempo necessário para suprir suas
necessidades alimentares; o risco de predação pode também entrar na equação
do forrageamento ótimo.
Fotoperíodo – a duração de um período de luz, tal como o comprimento de
tempo em um ciclo de 24 horas no qual a luz do dia está presente.
Generalista – espécie com uma ampla preferência de alimentos ou hábitats.
Hábitat – lugar onde um animal ou planta habitualmente vive, freqüentemente
caracterizado por uma formação vegetal ou característica física dominante.
Habituação – a mais simples forma de aprendizado, na qual um animal
apresentado a um estímulo sem recompensa ou punição pára, subseqüentemente,
de responder.
Haplodiploidia – mecanismo determinante de sexo, comum em insetos
sociais, no qual as fêmeas se desenvolvem de ovos fertilizados e os machos
de ovos não fertilizados.
Herbívoro – organismo que consome plantas vivas ou suas partes.
Hierarquia de dominância – classificação ordenada de indivíduos em um
grupo, baseado no resultado de encontros agressivos.
Hospedeiro – organismo vivo sobre o qual, ou dentro do qual, um parasito
reside.
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Imagem de procura (imagem de busca) – mecanismo de percepção usado
por um predador para procurar uma presa visualmente discreta.
Imprinting (estampagem) – é uma forma rápida de aprendizagem, na qual
um animal aprende uma resposta particular, que é mantida pela vida, a algum
objeto ou outro organismo.
Instinto – padrão comportamental desenvolvido na maioria dos indivíduos,
que promove uma resposta funcional na primeira vez em que uma ação é
executada.
Investimento parental – investimento dos pais em uma descendência ou grupo
de descendências que reduz a capacidade de assistirem outros descendentes.
Liberador – estímulo sensorial que provoca um padrão fixo de ação.
Macroevolução – alterações evolutivas que ocorrem em longos períodos de
tempo e, geralmente, envolvem mudanças em muitas características.
Maturação – o desenvolvimento automático de um padrão de comportamento,
que se torna crescentemente complexo ou preciso conforme o animal matura.
Microevolução – pequenas mudanças evolutivas que ocorrem em períodos
curtos de tempo; geralmente envolvem um pequeno número de características
e variações genéticas secundárias.
Mimetismo – a semelhança de um organismo a algum outro organismo ou
objeto do ambiente, desenvolvida para enganar predadores ou presas ao
confundir o organismo mímico com aquilo que ele imita.
Mimetismo Batesiano – semelhança de uma espécie impalatável (modelo)
com uma espécie comestível (mímico) para enganar os predadores.
Mimetismo Mülleriano – semelhança mútua de duas ou mais espécies
impalatáveis, notavelmente marcadas, para intensificar a rejeição dos
predadores.
Mímico – organismo adaptado para se assemelhar a um outro organismo ou
a um objeto.
Modelo – organismo geralmente impalatável ou nocivo aos predadores, sobre
o qual o mímico se baseia.
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Monogamia – sistema de acasalamento no qual cada indivíduo se acasala
com apenas um indivíduo do sexo oposto, geralmente envolvendo ligação de
parceria forte e duradoura.
Mutação – mudança na estrutura de um gene ou conjunto de cromossomos,
tipicamente aleatório. As mutações podem levar a variações herdadas, a
matéria–prima sobre a qual a seleção natural age, promovendo a evolução.
Mutualismo – relação entre duas espécies, na qual ambas se beneficiam.
Nicho – o papel funcional de uma espécie em relação a outras espécies e seu
ambiente físico.
Onívoro – organismo cuja dieta é ampla, incluindo tanto plantas quanto
animais; especificamente, um organismo que se alimenta em mais de um
nível trófico.
Ótimo – o intervalo estreito de condições ambientais nas quais o organismo
é mais bem ajustado.
Padrão modal de ação – comportamento que é programado geneticamente.
Período crítico – idade durante a qual algum tipo particular de aprendizado
deve acontecer ou durante a qual ele ocorre muito mais facilmente do que em
outro momento.
Poliandria – padrão de acasalamento no qual uma fêmea se acasala com mais
de um macho ao mesmo tempo ou em rápida sucessão.
Poligamia – sistema de acasalamento no qual um macho se acasala com
mais de uma fêmea ou uma fêmea se acasala com mais de um macho ao
mesmo tempo.
Poliginia – padrão de acasalamento no qual um macho se acasala com mais
de uma fêmea ao mesmo tempo ou em rápida sucessão.
Polimorfismo – ocorrência de mais de uma forma distinta de indivíduo ou
genótipo em uma população.
Predador – animal (raramente uma planta) que mata e come animais.
Presa – organismo consumido como fonte de energia.

410

Comportamento Animal CS3.indd 410

19/1/2008 09:58:59

Promiscuidade – acasalamento com muitos indivíduos em uma população,
geralmente sem a formação de relações fortes ou duradouras.
Razão sexual – relação do número de indivíduos de um sexo em comparação
ao outro sexo em uma população.
Reciprocidade – altruísmo recíproco no qual um indivíduo retribui uma ação
útil recebida anteriormente de outro indivíduo.
Recurso – alguma componente no ambiente requerido por um organismo
para sua manutenção e crescimento, que é consumido no processo de sua
utilização.
Refúgio – lugar onde uma espécie ou comunidade pode persistir em face de
mudança ambiental sobre o restante de sua distribuição.
Repertório comportamental – descrição de todos os comportamentos que um
animal é capaz de realizar.
Reprodução assexuada – reprodução sem o benefício da união sexual de
gametas (fertilização).
Reprodução sexuada – reprodução por meio da união de dois gametas
(fertilização) para formar o zigoto.
Seleção de parentesco – reprodução diferencial entre linhagens de
indivíduos proximamente aparentados, baseada na variação genética e no
comportamento social.
Seleção natural – variação na freqüência de atributos genéticos numa
população através da sobrevivência e reprodução diferenciada de indivíduos
que portam aqueles atributos.
Seleção sexual – seleção por um sexo de características em indivíduos do
sexo oposto.
Simbiose – associação íntima e freqüentemente obrigatória de duas espécies,
habitualmente envolvendo coevolução. As relações simbióticas podem ser
parasíticas ou mutualísticas.
Sociedade – grupo de indivíduos pertencentes a mesma espécie e organizados
de maneira cooperativa.
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Taxonomia – ciência da classificação dos organismos.
Teia alimentar – representação de várias vias de fluxo de energia nas
populações de uma comunidade, levando em consideração o fato de cada
população compartilhar recursos de consumidores com outras populações.
Teoria dos jogos – análise das decisões comportamentais, em que os resultados
dependem do comportamento dos outros indivíduos interagindo.
Território – qualquer área defendida por um ou mais indivíduos contra a
invasão por outros indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes.
Variação – diferença entre indivíduos dentro de uma mesma espécie.
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Mestrado em Zoologia, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Av.
Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico, Belo Horizonte, MG. 30535610 c ristianoroxette@yahoo.com
Linhas de Pesquisa: Comportamento e conservação das espécies animais.
Cynthia Fernandes Cipreste
Fundação Zoo-Botânica Av. Otacílio Negrão de Lima, 8000 - Pampulha, Belo
Horizonte, MG. 31365-450 cynthia_cipreste@yahoo.com.br
Linhas de Pesquisa: Enriquecimento ambiental e condicionamento animal.
Edilberto Giannotti
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual
Paulista, Rio Claro, SP, Cx. Postal 199, 13506-900 edilgian@rc.unesp.br
Linhas de Pesquisa: Biologia, comportamento e dinâmica populacional de
vespídeos sociais.
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Edson Montilha de Oliveira
Laboratório de Analise e Planejamento Ambiental - LAPA, Universidade
Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Pós-Graduação em Ecologia e
Conservação de Recursos Naturais. primata@iris.ufscar.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e comportamento de mamíferos, especialmente
primatas.
Elisabeth C. de Almeida Bessa
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário – Martelos, Juiz de Fora, MG,
36036-900 elisabeth.bessa@ufjf.edu.br
Linhas de Pesquisa: Biologia, comportamento e participação de moluscos
terrestres nos ciclos biológicos de helmintos.
Fábio Prezoto
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário – Martelos, Juiz de Fora, MG,
36036-900 fabio.prezoto@ufjf.edu.br
Linhas de Pesquisa: Biologia, ecologia e comportamento de vespas sociais,
ecologia comportamental e de interações (inseto-planta).
Fábio Santos Nascimento
Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde,
Departamento de Biologia. Campus Universitário Prof. Aloísio de Campos
(Laboratório de Entomologia) Jd Rosa Elze, Sao Cristovao, SE. 49100-000
fabio.nascimento@pesquisador.cnpq.br
Linhas de Pesquisa: Regulação social em alguns grupos de Hymenoptera.
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Flávia Oliveira Junqueira
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário – Martelos, Juiz de Fora, MG,
36036-900 flaviaojunqueira@yahoo.com.br
Linhas de Pesquisa: Biologia e comportamento de moluscos terrestres.
Fernando Augusto Ramos Pontes
Laboratório de Psicologia, Departamento de Psicologia Experimental, Centro
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará. Rua Augusto
Correa s/n, Guamá, Belém, PA. 66075-110 farp@cpgp.ufpa.br
Linhas de Pesquisa: Psicologia do desenvolvimento sob as perspectivas da
etologia e da psicologia transcultural, cultura da brincadeira, organização
social e interações infantis no contexto de rua.
Gelson Genaro
Universidade Estadual Paulista – Campus do Litoral Paulista, Caixa Postal
390, São Vicente, SP. 14001-970 ggenaro@csv.unesp.br
Linhas de Pesquisa: Comportamento geral e comunicação química de felinos
(Domésticos e Silvestres).
Graziela D. V. Marques
Laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações. Instituto de
Biologia. Universidade Federal de Uberlândia. Rua Ceará, s/n. CP: 593.
Uberlândia, MG 38400-902 gdvmgraziella@yahoo.com.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia comportamental.
Helba Helena Santos-Prezoto
Universidade Presidente Antonio Carlos – Campus VI, Avenida Juiz de
Fora, n. 1100, Bairro Granjas Bethania, Juiz de Fora, MG. 36048-000 helba.
santos@ig.com.br
Linhas de Pesquisa: Zoologia e comportamento de parasitos.
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Helena Maura Torezan Silingardi
USP- Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Depto. de
Botânica – Programa de Pós-graduação em Entomologia. Av. Bandeirantes
3900, Ribeirão Preto, SP 14040-901 hmtsilingardi@yahoo.com.br
Linhas de Pesquisa: Biologia reprodutiva de plantas, ecologia da polinização
e reprodução vegetal.
Jean Carlos Santos
Laboratório de Ecologia Evolutiva de Herbívoros Tropicais, Departamento
de Biologia Geral, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Cx Postal 486, 31270-901 jcsantosbio@
gmail.com
Linhas de Pesquisa: Ecologia e comportamento de formigas, interações entre
insetos herbívoros e plantas e defesa induzida em plantas.
Jonas Byk
Laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações, Instituto de
Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Cx Postal
593, 38400-902 jonasbiologia@hotmail.com
Linhas de Pesquisa: Ecologia comportamental e de interações.
José Sabino
Laboratório de Biodiversidade e Conservação de Ecossistemas
Aquáticos,Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do
Pantanal – UNIDERP. Rua Alexandre Herculano, 1400, Jardim Veraneio,
Campus III. Campo Grande, MS. 79037-280 sabino-jose@uol.com.br
Linhas de Pesquisa: Comportamento de peixes, Conservação de ecossistemas
aquáticos, Etologia e conservação.
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Kleber Del-Claro
Laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações, Instituto de
Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Cx Postal
593, 38400-902 delclaro@ufu.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia comportamental e de interações.
Laiena R. T. Dib
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Saneamento Urbano, Av. Afonso Penna 4000/7º andar, bairro
Mangabeiras. laiena@uol.com.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e comportamento de primatas, psicologia.
Lucélia Nobre Carvalho
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Avenida André Araújo 2936,
Aleixo, Caixa-Postal: 478. Manaus, AM. 69011-970 carvalholn@yahoo.com.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e comportamento de peixes de água doce.
Luiz C. Pinheiro Machado Filho
Laboratório de Etologia Aplicada – LETA, Departamento de Zootecnia e Des.
Rural Universidade Federal de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga,
1346, Florianopolis, SG. 88034-001 pinheiro@cca.ufsc.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e etologia de animais domésticos, manejo e
conservação de pastagens e produção animal.
Marcela Yamamoto
Instituto de Biociências -Universidade Federal de Uberlândia. Rua Ceará, s/n
Caixa Postal - 593, Uberlândia, MG. 38400-902
yamamotomarcela@gmail.com
Linhas de Pesquisa: Ecologia comportamental e de interações.
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Márcio M. de Moraes
Laboratório de Ciências Ambientais, Centro de Biociências e Biotecnologia,
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, Rio de
Janeiro, RJ. 28013-600
Linhas de Pesquisa: Comportamento e conservação.
Maria José Hötzel
Departamento de Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade
Federal de Santa Catarina, Rodovia Admar Gonzaga, 1346, Itacorubi,
Florianópolis, SC. 88034-001 mjholtzel@cca.ufsc.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e etologia de animais domésticos, manejo e
conservação de pastagens e produção animal.
Marta D’agosto
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário – Martelos, Juiz de Fora, MG.
36.036-900 marta.dagosto@ufjf.edu.br
Linhas de Pesquisa: Zoologia e comportamento de protozoários.
Mateus J. R. Paranhos da Costa
ETCO - Grupo de Estudos e Pesquisas em Etologia e Ecologia Animal,
Departamento de Zootecnia, Faculdade de Ciências Agrária e Veterinárias,
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, SP. 14884-900
mpcosta@fcav.unesp.br
Linhas de Pesquisa: Comportamento social em animais domésticos e
silvestres, enriquecimento ambiental, bem-estar e comportamento de animais
em cativeiro, comportamento e termorregulação em animais domésticos e
reatividade e manejo de bovinos.
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Mauro Lantzman
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Psicologia PUC-SP. Rua Monte Alegre 984, sala T54, Perdizes, São Paulo, SP. 05014901 maurolantzman@gmail.com
Linhas de Pesquisa: Medicina veterinária, clínica e cirurgia animal e
psicobiologia.
Monique Van Sluys
IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier
524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. 20550-013 vansluys@uerj.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia de anfíbios e répteis.
Oswaldo Marçal Junior
Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia. Rua Ceará, s/n,
Campus Umuarama, Bloco 2D, sala 34. Uberlândia, MG. Caixa Postal 593.
38400-902 marcaljr@ufu.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia das relações parasito-hospedeiro, ecologia de
ecossistemas (Aves).
Paulo César Simões-Lopez
Laboratório de Mamíferos Aquáticos, Departamento de Ecologia e Zoologia
Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Universitário Trindade, Cx
Postal 5102, Florianópolis, SC. 88040-970 lamaqsl@ccb.ufsc.br
Linhas de Pesquisa: Sistemática, morfologia e ecologia comportamental de
mamíferos aquáticos (Cetacea, Pinnipediomorpha).
Paulo S. Oliveira
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade de Campinas,
Cx Postal 6109, Barão Geraldo, Campinas, SP. 13083-970 pso@unicamp.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e comportamento de formigas, interação inseto-planta.
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Rafael Gióia Martins Neto
Professor Visitante, Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas,
Comportamento e Biologia Animal, Universidade Federal de Juiz de
Fora – UFJF e Presidente da Sociedade Brasileira de Paleoartropodologia
Campus Universitário – Martelos - 36036-900-Juiz de Fora, MG Brazil.
martinsneto@terra.com.br
Linhas de Pesquisa: Paleontologia, paleoartropodologia, paleoentomologia,
paleoecologia, paleoetologia, paleobiomecânica e filogenia.
Regina H. F. Macedo
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade de Brasília,
Brasília, D.F. 70910-900 rhfmacedo@unb.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia comportamental e reprodutiva de aves, sistemas
sociais e seleção sexual.
Renato Caparroz
Laboratório de Biotecnologia, Pós-graduação em Ciências Genômicas e
Biotecnologia, Universidade Católica de Brasília. renatocz@ucb.br
Linhas de Pesquisa: Genética da conservação da fauna neotropical e ecologia
molecular.
Robert John Young
Grupo de Conservação, Ecologia e Comportamento Animal, Prédio 41,
Mestrado em Zoologia, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Av.
Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico, Belo Horizonte, MG. 30535610 robyoung@pucminas.br
Linhas de Pesquisa: Comportamento, cognição e aprendizagem animal e suas
aplicações para a conservação e bem-estar animal.

422

Comportamento Animal CS3.indd 422

19/1/2008 09:59:01

Roberto Júnio P. Dias
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário – Martelos, Juiz de Fora, MG,
36036-900 rjuniodias@yahoo.com.br
Linhas de Pesquisa: Zoologia e comportamento de protozoários.
Rogério Pereira Bastos
Laboratório de Comportamento Animal, Departamento de Biologia Geral,
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás. Cx Postal
131, Itatiaia,Goiania,GO. 74001-970 rogerio@persogo.com.br
Linhas de Pesquisa: Biologia, ecologia, comportamento e taxonomia de
anfíbios.
Solange Cristina Augusto
Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia. Rua Ceará, S/N,
Umuarama – Uberlândia, MG. 38402-018 scaugusto@umuarama.ufu.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e comportamento de abelhas.
Stephen Francis Ferrari
Departamento de Biologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão,
SE. 49000-100 ferrari@pesquisador.cnpq.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia e comportamento de primatas, conservação.
Sthefane D’ávila
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário – Martelos, Juiz de Fora, MG,
36036-900 sthefanedavila@hotmail.com
Linhas de Pesquisa: Comportamento e biologia de moluscos, helmintologia
e relação parasito-molusco.
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Vanessa Stefani Sul-Moreira
Universidade Presidente Antonio Carlos – Ciências Biológicas – Campus
Araguari. Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conseração de Recursos
Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Cx Postal 593. Uberlândia,
MG. 38400-902 vastefani@hotmail.com
Linhas de Pesquisa: Ecologia comportamental e de Interações.
Vera Sabatini
Laboratório de Ciências Ambientais, Centro de Biociências e Biotecnologia,
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, Rio de
Janeiro, RJ. 28013-600 sabatini@gmail.com
Linhas de Pesquisa: Etologia e conservação de mamíferos.
Wilson Fernandes Réu Jr.
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Departamento de Biologia. wfreu@usp.br
Linhas de Pesquisa: Ecologia comportamental e de interações.
Wilson Uieda
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual
Paulista - UNESP, Botucatu, SP. 18.618-000 wuieda@ibb.unesp.br
Linhas de Pesquisa: Biologia, ecologia e comportamento de morcegos, manejo
de morcegos em áreas urbanas e rurais, controle de morcegos hematófagos e
morcegos e saúde pública.
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