
1. Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manuel de Medeiros 
s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, Cep. 52171-030. E-mail: albuquerque_juliana@hotmail.com
2. Graduanda do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manuel de Medeiros s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, Cep. 52171-030. 
3. Professora Associada II do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal. Responsável pelo LECA (Laboratório de Ecofisiologia e 
Comportamento Animal). Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manuel de Medeiros s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, Cep. 52171-030. 

PARTICIPAÇÃO DOS MACHOS DE UM GRUPO 
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Introdução

O sagui-do-nordeste, Callithrix jacchus, é um primata
originário da região Nordeste do Brasil, onde é 
encontrado em todos os habitats, dos Manguezais às 
Caatingas [1]. É categorizado como um gomívoro-
insetívoro [2], apesar de sua dieta incluir diversos 
outros itens como flores, frutos e pequenos vertebrados 
[3]. A gestação nesta espécie é comumente gemelar,
embora proles de filhote único possam ocorrer [4].
Todo comportamento que visa aumentar a 
probabilidade de sobrevivência do filhote, como 
proteger contra predadores, partilhar alimento e
transportar, é denominado cuidado [5]. A presença do 
macho aumenta a proteção contra predadores, 
liberando a fêmea para a procura de alimento e 
produção de leite. O cuidado com os infantes é 
partilhado pelos vários membros do grupo, com 
predominância do pai [6]. Segundo Auricchio [2], 
fatores ecológicos podem ser determinantes no 
comportamento de cuidado na criação dos filhotes pelo 
macho. Entre estes fatores se destaca a distribuição e 
disponibilidade dos alimentos. O fornecimento de 
alimentos é um comportamento que ocorre em muitas 
espécies e nos mamíferos a provisão do filhote com 
leite de suas mães do nascimento até o desmame é um 
padrão comum; mas após o desmame, a provisão do 
jovem varia muito entre as espécies [5].
Dentro do sistema de criação cooperativa dos
calitriquídeos, o aspecto mais característico que 
envolve todos os indivíduos do grupo social é o 
transporte de filhotes. A intensidade da participação de 
cada um depende do contexto sócio-ecológico do grupo 
no momento do nascimento da prole e do estágio de 
desenvolvimento em que se encontra o filhote [7].
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi
comparar a ocorrência de comportamentos
correlacionados ao cuidado parental, como transportar 
filhotes e partilhar alimentos, executados pelos machos 
de um grupo de saguis de vida livre, analisando a 
interação destes com os infantes, visto que a 
participação dos machos no cuidado à prole representa 
um investimento que pode garantir maior possibilidade
de sobrevida dos infantes.

Material e métodos

A. Área de estudo
A área de estudo situa-se no Parque Estadual Dois 
Irmãos, Recife-PE. O parque inclui um zoológico (14.0
ha), um complexo de açudes e a Mata de Dois Irmãos 

(387.4ha), uma das maiores reserva de Mata Atlântica 
de Pernambuco, com diversos animais nativos [8]. A
área domiliciar do grupo social, onde os saguis 
realizaram suas atividades diárias, incluiu algumas
áreas de visitação do zoológico e adjacências nos 
remanescentes de Mata Atlântica do entorno do parque.

B. Coleta de dados
Os dados aqui analisados foram coletados a partir do 
mês de junho de 2009, quando do nascimento de uma 
prole, até setembro do mesmo ano. O grupo de C. 
jacchus era composto por duas fêmeas adultas (Ana 
Maria – A, a fêmea alfa ou reprodutora, e Lara – LA), 
dois machos adultos (Seu Lunga – S, o macho alfa do 
grupo e único identificado por um colar de contas com 
placa acrílica, e Carinhoso – C), um macho juvenil 
(Frodo - F) e dois infantes de sexo não identificado. A 
diferenciação dos indivíduos não capturados e 
marcados anteriormente, foi feita através de 
características morfológicas, do tamanho e do sexo.
Nos eventos observacionais, quando não foi possível
reconhecer o emissor do comportamento, utilizou-se a 
sigla INI para designar um indivíduo não identificado. 
Utilizando um etograma (lista de atos comportamentais 
com suas respectivas descrições) os dados 
observacionais foram coletados através do método de 
varredura instantânea, com intervalos a cada cinco 
minutos. As rotas diárias do grupo foram monitoradas 
com uso de fichas de observação com mapas, binóculos 
(Nikon), câmera digital de foto-filmagem (Olympus e 
Sony) e GPS (Garmin).

Resultados e discussões

Dos 90 registros do comportamento Transportar 
Filhotes (TON), 50.00% foi realizado por S; 4.44% por 
C; 4.44% por F; 1.11% por A e 40.00% por INI (Fig. 
1). Estes valores indicam que houve uma relevante 
participação dos machos no transporte dos filhotes, 
sendo este comportamento realizado, na maioria das 
vezes, pelo provável pai da prole. A frequência de 
ocorrência desse comportamento declinou com o 
passar dos meses (Tab.1), sendo, ao final das 
observações, realizado apenas em situações de perigo. 
Em grupos de saguis observados por Cutrim [5] os 
filhotes foram transportados na maioria das vezes nas 
duas primeiras semanas havendo um decréscimo
gradual e uma correlação negativa entre os registros de 
transporte e a idade dos infantes, concordando com os 
resultados obtidos na presente pesquisa. Ribeiro [9] ao 
estudar comportamento de saguis juvenis observou que 



houve pouca participação dos jovens do grupo no 
transporte dos infantes, também concordando com os 
resultados apresentados.
No presente trabalho, o comportamento Dividir 
Comida (DC) no primeiro mês não foi observado por 
nenhum dos animais do grupo, período em que o único
alimento foi o leite materno. Entre o segundo e terceiro
mês, além da obtenção de alimento através do leite 
materno, os infantes receberam alimentos sólidos
voluntariamente por A, S e INI, contudo, a quantidade 
de registros foi muito baixa. Em um desses registros 
um INI, atendendo solicitação vocal de alimento por
parte de um dos dois filhotes, cedeu-lhe o alimento que 
rapidamente passou a ser consumido. Neste momento 
um outro INI se aproximou e, por sua vez, roubou o 
alimento do filhote, que reivindicou vocalmente o 
alimento, sem sucesso. No quarto mês, já era visto os 
filhotes forrageando a procura de alimentos, e não foi 
observado o comportamento DC por qualquer animal
com os infantes. Na transferência de alimentos a 
maioria do grupo pode participar desta forma de 
cuidado, porém em intensidades diferentes e à medida 
que o filhote se desenvolve, a tolerância em partilhar o 
alimento diminui [5], o que coincide com o resultado 
exposto.
Pode-se concluir que os machos do grupo, de uma 
forma geral, participaram no cuidado a prole, 
principalmente em seu transporte; em poucos 
momentos existiu partilha de alimentos de qualquer dos 
membros com infantes. Sugere-se a continuidade do
estudo com foco sobre cuidado parental em Callithrix 
jacchus, e em grupos urbanos em particular, para se
aprofundar o conhecimento sobre este interessante 
modo de cuidado parental.
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Figura 1. Frequência do comportamento TON por indivíduo cuidador entre os meses de junho e setembro de 2009.

              

Tabela 1. Ocorrência de registros do comportamento TON entre os meses de junho e setembro de 2009.

Mês Frequência de ocorrência do 
comportamento TON

Junho 40

Julho 40

Agosto 10

Setembro 0


