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RESUMO 

 

As preguiças do gênero Bradypus são exemplos de mamíferos que possuem pouco 

controle sobre a temperatura corporal diante de variações térmicas do ambiente e utilizam-se 

de alterações comportamentais para manter sua homeostase. Bradypus torquatus é ameaçada 

de extinção, na categoria vulnerável, e endêmica da Mata Atlântica, onde tem uma 

distribuição disjunta, com populações mais ao norte, entre Sergipe e Bahia, e outras mais ao 

sul do bioma, entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Neste estudo iremos avaliar a 

variabilidade e as mudanças de comportamento de preguiças-de-coleira associadas à 

temperatura ambiente. O estudo vem sendo desenvolvido pelo monitoramento remoto e 

direto de oito indivíduos de duas populações: uma ao sul do Rio de Janeiro e outra ao norte 

da Bahia. Para monitoramento remoto são utilizadas rádio-mochilas que registram, a cada 10 

minutos, se o indivíduo está ativo ou não, ao longo de um ciclo inteiro de 24h (circadiano), 

nos permitindo avaliar orçamento, ritmo, padrão de atividades e influência dos intervalos 

entre evacuações sobre estes. Durante os mesmos intervalos são  registradas as temperaturas, 

através de dataloggers instalados nos fragmentos florestais. No monitoramento direto, os 

animais são observados durante duas séries temporais, registrando as classes de 

comportamento exibidas, bem como sua postura e exposição ao sol. Entender como essas 

mudanças comportamentais ocorrem em diferentes populações pode nos ajudar a entender a 

vulnerabilidade da espécie às atuais mudanças climáticas decorrentes de ações antrópicas. 

Tais informações também podem colaborar com a conservação ex-situ da espécie, 

proporcionando uma avaliação comportamental apropriada de animais em cativeiro e o 

preparo de recintos com condições adequadas. 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

As preguiças do gênero Bradypus sp. são exemplos de mamíferos que possuem pouco 

controle sobre a temperatura corporal diante de variações térmicas do ambiente (Cliffe et al. 

2018). A heterotermia (ou homeotermia imperfeita) se dá devido suas adaptações a folivoria 

e modo de vida arborícola, tais como o metabolismo lento e a baixa porcentagem de massa 

muscular (McNab 1978; Giné et al. 2015). Como forma de compensar essa limitação, as 

preguiças se utilizam de mudanças comportamentais para manter sua homeostase (Britton & 

Atkinson 1938; Cliffe et al. 2018). 

A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) pode aumentar sua atividade diurna em 

estações ou regiões mais frias (Chiarello 1998). O deslocamento vertical entre os estratos 

arbóreos e mudanças posturais parecem ser, também, um comportamento termorregulador, 

já que desta forma o indivíduo pode regular sua exposição ao sol (Britton & Atkinson 1938; 

Urbani & Bosque 2007; Cliffe et al. 2018). Estes animais passam grande parte do tempo em 

repouso nas copas de árvores, descendo ao solo, geralmente, para defecar ou para deslocar-

se para outra árvore, na ausência de conexão entre as copas. Os intervalos entre defecações, 

em B. variegatus, variam entre de 3-8 dias (Montgomery & Sunquist 1978; Voirin et al. 

2013). 

O primeiro estudo sobre a ecologia da preguiça-de-coleira descreveu, a partir de 

dados preliminares de deslocamento de indivíduos observados na Reserva Biológica Poço 

das Antas (Rio de Janeiro), um predomínio de atividades noturnas (Pinder, 1985). 



Posteriormente, Chiarello (1998) descreveu a espécie como catemeral com predomínio de 

atividades diurnas, atribuindo a diferença em relação ao primeiro estudo às temperaturas mais 

baixas da região serrana do Espírito Santo. No entanto, ao estudar a espécie no Sul da Bahia, 

Giné et al. (2015)encontram o mesmo padrão observado por Chiarello (1998)e uma relação 

positiva entre temperatura ambiental e nível de atividade – linear para valores entre 19 e 31ºC 

– corroborando a ideia de que o predomínio diurno de atividades se deve às maiores 

temperaturas nesta fase do ciclo circadiano. Apesar da descrição de padrões cíclicos de 

atividade, tanto Chiarello (1998) quanto Giné et al. (2015) descrevem uma grande 

variabilidade individual no percentual de atividade não explicada pela temperatura ou outros 

fatores como precipitação e sexo.  

Variações térmicas no ambiente devem se acentuar nas próximas décadas em função 

das mudanças climáticas. Segundo Boyles et al. (2011)as mudanças climáticas têm potencial 

para afetar severamente o fitness de muitas espécies, sendo consideradas uma fonte de 

ameaça à biodiversidade. Tais mudanças poderão afetar as espécies por meio de limitações 

ecológicas ou fisiológicas. Estudos que elucidem respostas dos organismos às variações de 

temperatura ambiente podem nos fornecer pistas das suas vulnerabilidades frente às 

mudanças climáticas, assim, entender estas questões pode ser fundamental para a 

conservação destas espécies, podendo colaborar com a conservação ex-situ, proporcionando 

uma avaliação comportamental apropriada de animais em cativeiro e o preparo de recintos 

com condições adequadas. 

  

 

OBJETIVOS 

 

Avaliar a variabilidade e as mudanças de comportamento da preguiça-de-coleira 

associadas à temperatura ambiente, mediante monitoramento de indivíduos de duas 

populações distintas. Serão avaliados: 

 

a) Padrão de atividade: distribuição da atividade ao longo de um ciclo de 24h 

(circadiano). 

b) Orçamento de atividade: quantidade de registros em que o animal esteve ativo em 

relação ao número de registros totais. 

a. Orçamento comportamental: quantidade de registros para cada 

comportamento em relação ao número de registros totais. 

c) Ritmo: frequência com que um determinado processo, neste caso 

atividade/inatividade, se repete dentro de um determinado período (circadiano). 

 

Assim, considerando as limitações termorreguladoras, baixo controle da temperatura 

corporal e aspectos biológicos das preguiças-de-coleira, objetivamos testar as seguintes 

hipóteses: 

  

(1) a atividade destes animais varia de acordo com a temperatura ambiente, de modo 

que ambas populações apresentarão predomínio diurno de atividades, ao contrário do descrito 

por Pinder (1985) no Rio de Janeiro, já que as temperaturas neste local são mais altas que no 

Espírito Santo (Chiarello 1998), o que não justificaria a predominância de atividades 

noturnas;  



(2) ritmos supra circadianos, gerados pelo tempo desde a última defecação, podem 

ser uma fonte de variação na atividade destes animais junto à temperatura, de modo que o 

animal estará mais ativo caso tenha evacuado mais recentemente;  

(3) diferenças interpopulacionais no orçamento, padrão e ritmo devem ser explicadas 

pelas diferenças na temperatura em ambas áreas, ao menos, nos meses mais frios onde estas 

diferenças são mais pronunciadas;  

(4) mudanças posturais seriam um de comportamento regulador, sendo assim, em dias 

mais frios espera-se que as preguiças-de-coleira adotem uma postura mais esticada na copa 

externa, com maior exposição ao sol;  

(5) estudos com outros homeotermos imperfeitos, como Bradypus variegatus (Cliffe 

et al. 2018), em laboratório, e Euphractus sexcinctus (Attias et al. 2018), na natureza, 

sugerem modelos não-lineares para a relação temperatura e atividade, onde a partir de 

determinados valores de temperatura a atividade é reduzida. Esperamos que haja valores 

superior e inferior de temperatura que limitem as atividades das preguiças-de-coleira na 

natureza. 

 

METODOLOGIA  

 

1. Áreas de estudo 

 

O estudo está sendo conduzido em duas localidades: entre as Reservas Biológicas 

União e Poço das Antas, no município de Silva Jardim – Rio de Janeiro (22° 39' 34'' S, 42° 

22' 57'' W) e Reserva de Sapiranga, no município de Mata de São João – Bahia (12° 31' 50'' 

S, 38° 17' 59'' W) (Fig.1). A área de estudo no município de Silva Jardim (RJ) é caracterizada 

por uma floresta tropical semidecidual, com temperatura média anual de 23,2°C, atingindo a 

média de 26°C no verão (min: 20,9 – máx: 30,2°C) e 20.5°C no inverno (16 – 26,2°C) 

(Weather Chanel, 2020). Lima et al. (2006) caracterizam a área como fragmentada em 

decorrência da expansão agrícola, exploração de madeira e construção da ferrovia Estrada de 

Ferro Leopoldina, que acentuaram a supressão da floresta. Ao norte da Bahia temos uma 

floresta ombrófila densa, em processo de recuperação, sob clima tropical úmido. A 

temperatura média no verão é de 26,3°C (21,6 – 30,7°C) e de 22°C no inverno (19 – 26,8°C), 

resultando numa média anual de 24,8°C (Weather Chanel, 2020). 

  



 

 

 

 
Figura 1. Indivíduos monitorados em cada área de estudo: (A) Silva Jardim, Rio de Janeiro e (B) 

Mata de São João, Bahia. 

 

2. Captura e procedimentos para colocar rádio-mochila 

 

Em cada área estudada foram capturados oito indivíduos por meio de busca visual 

ativa (Tabela 1). A metodologia utilizada seguiu  Cassano et al. (2011) e Falconi et al. (2015), 

testada previamente pela equipe. Após o avistamento de um indivíduo, a árvore na qual este 

se encontrara era escalada por duas pessoas experientes, com auxílio de equipamentos de 

segurança. Na copa, o animal era capturado e contido manualmente, consistindo a captura 

em segurar o animal por trás, fechar as garras e imobilizá-las com Velcro® de 7 cm de 



largura, membro por membro. Após ter as garras contidas, o animal era conduzido até o solo 

dentro de um saco permeável de ráfia (1 x 0,5 m), previamente limpo com solução a base de 

cloro, chegando ao solo de forma segura. No solo, era posicionada uma venda sob os olhos 

do animal, e obtinha-se as informações: sexo, peso (usando uma pesola 10kg) e medidas 

biométricas (comprimento do corpo, cauda, cabeça e membros – medidos com fita métrica 

de 1,5m). Por serem animais de hábitos solitários, foram capturados um de cada vez e sem 

necessidade de uso de anestésicos ou sedativos, pois são animais de natureza calma e o 

procedimento é relativamente rápido. Após a coleta dos dados biométricos, cada animal 

recebeu uma rádio-mochila de aproximadamente 70 g, o que representa menos de 2% do 

peso médio da espécie, muito abaixo do limite recomendado por Sikes & Animal Care & Use 

Committee of the American Society of Mammalogists (2016). O dispositivo conta com 

transmissor VHF – que possibilita a localização do indivíduo a partir do uso de um receptor 

VHF (Telonics TR-4) – localizador GPS e sensor de atividade-inatividade. O equipamento 

era preso ao animal, como se fosse uma pequena mochila, não atrapalhando seus movimentos 

naturais ou alterando seu comportamento. Em Mata de São João foram utilizados os modelos 

TGB325/304BF e TGB325/311BF, da Telenax, enquanto os indivíduos de Silva Jardim serão 

monitorados a partir de rádio-mochilas modelo 4000ER da Telemetry Soluctions. Uma vez 

colocado a rádio-mochila, os indivíduos tiveram o Velcro® removido e foram imediatamente 

liberados na base da mesma árvore em que foram capturados, sendo acompanhados até 

atingirem uma altura segura.  

Este estudo é desenvolvido a partir de parcerias com a Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF) e Instituto Tamanduá. As preguiças-de-coleira da população de 

Silva Jardim (RJ) estão sendo monitoradas pelo projeto “Comportamento e ecologia de 

mamíferos em relação aos efeitos antrópicos que afetam a viabilidade de populações” a partir 

da metodologia descrita, desde fevereiro de 2019 pelos parceiros da UENF. Autorização para 

captura, marcação com rádio-mochilas, coleta de dados biométricos, registros 

comportamentais e monitoramento dos animais nesta localidade já foram proferidas pela 

Comissão de Ética no Uso de animais da UENF (no. 420) e SisBIO (no. 64635-5). O presente 

estudo dará continuidade ao monitoramento, com a coleta de dados comportamentais. 

Os indivíduos de Mata de São João (BA) tiveram o monitoramento iniciado em março de 

2020, por meio de uma parceria com o Instituto Tamanduá. As licenças para captura, 

marcação, coleta de materiais, registros comportamentais e monitoramento foram 

devidamente obtidas junto ao SisBIO (no. 67274-1) e CEUA-UESC (no. 022/20). 

  



 

 

Tabela 1: sexo e classe etária dos indivíduos sendo monitorados em cada área de estudo 

e seus respectivos períodos de monitoramento. 

Animal Sexo Idade reprodutiva no 

momento da captura 

Período de monitoramento* 

Mata de São João - BA 

BTPF02 F Adulto 

Março 2020 – Março 2021 

BTPF03 F Subadulto 

BTPF04 F Adulto 

BTPF05 F Adulto 

BTPF06 F Adulto 

BTPF07 F Adulto 

BTPF08 M Adulto 

BTPF09a F Subadulto Março 2020 – Outubro 2020 

Silva Jardim - RJ 

BT01a F Jovem Março 2019 – Novembro 2020 

BT03 M Adulto Março 2019 – Fevereiro 2021 

BT04b F Adulto Março 2019 – Julho 2019 

BT05 M Subadulto Março 2019 – Fevereiro 2021 

BT06a F Adulto Março 2019 – Novembro 2020 

BT07 F Adulto Março 2019 – Fevereiro 2021 

BT08c F Adulto Março 2019 – Janeiro 2020 

BT09 F Subadulto Março 2019 – Fevereiro 2021 

BT12 F Adulto Fevereiro 2020 – Fevereiro 2021 
(*) Período de funcionamento das rádio-mochilas e, consequente, registro remoto de atividades.  
(a) Sinal VHF perdido. 
(b) Animal veio a óbito em Julho de 2019. 
(c) Animal perdeu a rádio-mochila, a qual foi destinada a um novo indivíduo posteriormente 
capturado (BT12). 

  



 

3. Monitoramento 

 

1. Remoto 

 

A amostragem remota do comportamento é feita com o uso de sensores de atividade presentes 

nas rádio-mochilas, os quais registram a cada intervalo de 10 min se o animal está ativo ou 

não, diariamente, ao longo do ciclo inteiro de 24 h, durante meses alternados. A escolha por 

registro em meses alternados nos possibilita ter blocos maiores de registros contínuos para 

verificar a influência dos intervalos entre evacuações (3-8 dias) e também preservar a bateria 

das rádio-mochilas para que a coleta de dados aconteça por pelo menos um ano. Apesar deste 

método não permitir obter detalhes de classes de comportamento e uso de recursos, o seu 

carácter contínuo permite avaliar ritmo, orçamento (inativo x ativo) e padrão de atividade 

(distribuição da atividade) dos indivíduos ao longo de 24-h contínuas. Ainda, para verificar 

como o comportamento dos indivíduos varia de acordo com a temperatura serão registradas 

a temperatura (°C) e intensidade da luz (lumens/m²) do ambiente a cada 10 min (mesmo 

intervalo de registro das rádio-mochilas), instalando dataloggers de 

temperatura/luminosidade 8K (Hobo pendant UA-002-08) dentro do fragmento florestal 

onde os animais são monitorados, seguindo a metodologia de Giné et al. (2015). Os dados 

registrados pelas rádio-mochilas são baixados mensalmente a partir de sinal bluetooth, onde 

uma antena acoplada à um tablet é posicionada a, no máximo, 10m de distância do animal. 

Ao final do monitoramento, serão removidas as rádio-mochilas e os indivíduos serão 

examinados para verificar se houve alguma injúria. 

 

2. Observações diretas 

 

Cada animal é localizado com o auxílio do sinal VHF para monitoramento visual por, 

pelo menos, cinco a sete dias não-consecutivos ao longo do estudo. Para evitar a formação 

de blocos de observação, cada indivíduo é observado em intervalos de, no mínimo, cinco 

dias. Ao serem localizados, as coordenadas geográficas são computadas e os 

comportamentos registrados em duas séries temporais de observação (07h às 12h e 13h às 

17h). Durante as séries temporais, os animais são observados por visualização direta e auxílio 

de binóculos. Para o registro do comportamento é empregada a metodologia de Altmann 

(1974) de registro contínuo. O comportamento dos indivíduos é registrado a cada 10 minutos 

(coincidindo com os registros das rádio-mochilas), de acordo com Chiarello (1998) e Urbani 

& Bosque (2007): (1) alimentando (qualquer atividade alimentar, seja mordendo, 

mastigando, alcançando, manipulando ou engolindo alimentos), (2) descansando (animal 

imóvel sem realizar outras atividades, dormindo ou não), (3) deslocando (qualquer 

deslocamento na vertical ou horizontal, entretanto este comportamento será substituído por 

alimentando se ambos ocorrerem ao mesmo tempo), (4) auto-catando (coçando a si mesmo 

ou lambendo os pelos), e (5) outros comportamentos (qualquer atividade não incluída aqui 

será adicionada quando houver, tal como defecando e amamentando). Para este estudo serão 

considerados apenas atividades com duração superior a 10 seg, caso contrário assumimos 

que o indivíduo não mudou seu comportamento (Chiarello 1998). A postura do animal será 

registrada, da mesma forma, a cada 10 minutos, sendo classificada de acordo com grau de 

encolhimento e estiramento: (1) totalmente encurvado/encolhido, (2) parcialmente 

encurvado/encolhido, (3) parcialmente esticado e (4) totalmente esticado (Fig. 2). 



Simultaneamente, será registrado se o animal está exposto ao sol ou não, e qual parte do 

corpo está exposta (ventre, garganta, dorso, etc.). Será registrada a localização do animal em 

relação à copa da árvore nas seguintes classes: abaixo da copa, copa interna, média ou externa 

(Urbani & Bosque 2007). Por fim, será registrado simultaneamente as condições climáticas 

em: ensolarado, nublado, chuviscando/garoando e chuvoso. 

Em Mata de São João as observações diretas foram feitas entre os meses de agosto e 

novembro de 2020, enquanto em Silva Jardim serão feitas entre dezembro de 2020 e março 

de 2021. 

  



 

 
Figura 2. Padrões posturais apresentados pela preguiça-de-coleira: (a) encolhido, (b) parcialmente 

encolhido, (c) parcialmente esticado e (d) esticado. 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Para testar as seguintes hipóteses, utilizaremos os seguintes parâmetros de temperatura: 

média diária, média mínima e média máxima diária, registradas em ambas localidades ao 

longo do estudo. Ao analisar as temperaturas médias e mínimas, foram encontradas 

diferenças significativas entre ambas localidades (p = 0.01), porém não para as médias 

máximas (p = 0.1), logo, esperamos encontrar maior diferença entre as populações nos 

meses mais frios. 

1. Testando as hipóteses 1, 2 e 3: 

 

a. Orçamento de atividade e comportamento: diferenças entre populações e 

relações com a temperatura 

A porcentagem de tempo que o animal ficou ativo diariamente (orçamento de 

atividade), será estimada pela razão entre o número de registros em que o animal esteve ativo 

e o número de registros remotos totais (dados das rádio-mochilas). Também, será 

quantificada a porcentagem de tempo gasta em cada classe de comportamento (orçamento 



comportamental), usando os dados de observação direta, em relação ao número de horas de 

observação dos animais. Diferenças interpopulacionais serão testadas por teste Mann 

Whitney. Ainda, será avaliado se existe uma relação entre os orçamentos (de atividade e 

comportamento) e a temperatura média (além das médias máxima e mínima) dos dias 

correspondentes, dentro de cada população. 

 

b. Padrão de atividade: diferenças entre populações e relações com a 

temperatura 

O padrão de atividade (variação do nível de atividade ao longo de 24-h) será descrito 

primeiramente para cada animal pela porcentagem de registros que este ficou ativo para cada 

hora do dia, conforme os dados das rádio-mochilas. Primeiramente, será avaliado se as 

atividades são uniformemente distribuídas ao logo do dia através do teste de uniformidade 

de Watson (Watson 1967). Caso sejam concentradas em um período do dia, será avaliado se 

houve diferença no horário de concentração das atividades entre as populações pelo teste de 

Mardia-Watson-Wheeler (Zar 1999), usando o pacote “circular” do programa R-3.6.1 

(Agostinelli & Lund 2013). Ainda, pelo mesmo teste será checado se o pico de atividade 

diária difere do pico de temperatura diária para cada animal e população em geral.  

 

c. Ritmo de atividade: diferenças entre populações e relação com a temperatura 

ambiental 

Ainda para avaliar a hipótese 3, e também a 2, será descrito o ritmo de ambas 

populações. Primeiro uma análise de Fourier será aplicada aos dados de nível de atividade 

(%) e temperatura ambiental obtidos em cada hora do dia nas séries temporais com a 

finalidade de detectar o comprimento do período entre os picos de atividade e temperatura 

para as duas populações estudadas (intervalo de tempo em que a magnitude dos valores se 

repetem). Da mesma forma, os dados de atividade serão sumarizados para cada dia, e esta 

análise será aplicada em busca de ritmos supra-circadianos, entre 3 e 8 dias, que podem ser 

gerados pelo tempo desde a última defecação. 

Após identificado o comprimento do período mais significativo para cada variável 

(nível de atividade e temperatura ambiental), este será fixado e serão ajustadas curvas 

rítmicas cosinor (curva cossenoide que representa o ciclo completo do ritmo – o período) 

para os indivíduos e para a população usando as funções “cosinor.lm” e 

“population.cosinor.lm” do pacote R “cosinor” e “cosinor2” (Sachs 2014), afim de mensurar 

os parâmetros da curva rítmica: acrophase (horário de pico das variáveis), amplitude (largura 

da curva) e mesor (valor mediano da curva). A existência de um ritmo será testada pela 

função “cosinor.detect” e o ajuste da curva será testada pela função “cosinor.PR”. Então será 

avaliado se existem diferenças na acrofase das curvas rítmicas de atividade das populações 

estudadas, bem como, na acrofase das curvas rítmicas de atividade e de temperatura através 

do “Wald test”, usando a função “test-cosinor” e “cosinor.poptests”. Este teste permitirá 

identificar se o pico de atividade das populações difere e se estes picos estão sincronizados 

com o pico da temperatura do ambiente. 

  



2. Hipótese 4: 

 

a. Padrão postural, exposição ao sol e posição na copa: influência da 

temperatura ambiental e da incidência solar 

A porcentagem de registros (frequência relativa) em que os animais assumem cada 

postura (esticada ou encurvado), ficam expostos ao sol, e ficam em cada parte da copa (copa 

interna, média, externa e abaixo da copa) será calculada para cada dia, a partir da razão entre 

o número de observações do animal em cada uma destas categorias e o número total de 

observações. Para cada animal, serão selecionados dias de sol e nublados/chuvosos; e dias 

quentes (verão) e frios (inverno). Os dados de posturas, exposição ao sol e posição na copa 

serão comparados por testes de comparação de médias (teste-t ou equivalente não 

paramétrico). 

 

3. Hipótese 5: 

 

a. Relação entre temperatura e atividade: modelos lineares e não-lineares 

Para testar a hipótese de número 5, será descrito, primeiramente, a porcentagem de 
registros em que os animais estiveram ativos para cada hora do dia, conforme os dados das 

rádio-mochilas. Será, também, obtida a temperatura média para cada hora do dia e com estes 

dados serão construídos modelos lineares e não lineares (ex. logístico, quadrático), usando o 

pacote “gnm” do R, para avaliar se existe uma relação entre a temperatura ambiental e o nível 

de atividade em cada hora do dia, e uma seleção de modelos será utilizada para testar qual 

modelo fornece ajuste superior para esta relação. 

 

IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 

 

As mudanças climáticas decorrentes de ações antrópicas são, provavelmente, o maior 

distúrbio provocado pelo homem ao meio ambiente (Deutsch et al. 2008; Bowler et al. 2020). 

De acordo com Deutsch et al. (2008), animais heterotérmicos são mais vulneráveis a estas 

mudanças do que animais homeotérmicos, já que sua locomoção, crescimento e outras 

características são mais fortemente influenciadas pela temperatura externa. Classificada 

como ameaçada de extinção, na categoria vulnerável, e endêmica da Mata Atlântica 

(Schetino et al. 2017), a preguiça-de-coleira, assim como as outras do gênero Bradypus, exibe 

mudanças comportamentais a fim de ajustar sua temperatura corporal em relação à 

temperatura externa (Britton & Atkinson 1938; Cliffe et al. 2018). Entender como essas 

mudanças comportamentais se dão em diferentes populações pode nos ajudar a entender a 

vulnerabilidade da espécie às atuais, e futuras, mudanças climáticas decorrentes de ações 

antrópicas.  

Estudos detalhados, como o presente, sobre a ecologia e comportamento das espécies 

in situ podem colaborar para a conservação ex situ, com informações cruciais a respeito de 

suas necessidades de luminosidade, temperatura, espaço e várias outras que devem ser 

respeitadas para o sucesso da ação de conservação (Kleiman 1980; McGowan et al. 2017). 

As informações que serão levantadas a partir desta pesquisa poderão colaborar com a 



conservação ex situ da espécie, proporcionando uma avaliação comportamental apropriada 

de animais em cativeiro e o preparo de recintos com condições adequadas. Desta forma, estes 

dados complementarão o “Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas da Mata 

Atlântica e da Preguiça-de-coleira”, estabelecendo e difundindo protocolos de manejo in situ 

e ex situ para esta espécie. A conservação ex situ está presente em órgãos como Centros de 

triagem de animais silvestres (CETAS), Centros de reabilitação de animais silvestres (CRAS) 

e outros, que recebem, avaliam, reabilitam, criam e reintroduzem animais em seus ambientes 

naturais (Francisco & Silveira 2013), desempenhando um efetivo papel na conservação da 

fauna.  

No que tange a conservação in situ, estes dados possibilitarão, a partir de modelagens, 

averiguar adequabilidade térmica de remanescentes florestais em cenários futuros de 

mudanças climáticas, podendo também servir de indicativo para a conservação de ambientes 

e paisagens onde esses animais (homeotérmicos imperfeitos) terão maior capacidade exercer 

sua termorregulação de maneira apropriada e mais precisa (Goller et al. 2014; Attias et al. 

2018). 
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