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Introdução

Callithrix jacchus, o sagui-do-nordeste, como o nome 
revela é um primata nativo do Nordeste, mas foi 
introduzido antropicamente no Sudeste e Sul do Brasil.
Essa plasticidade se deve, em grande parte, a algumas 
características morfofisiológicas e comportamentais 
inerentes a espécie como: o pequeno tamanho, a 
gomivoria, a parição gemelar e o sistema comunitário 
de criação dos filhotes [1]. Vive em grupos familiares 
relativamente estáveis, mas não é incomum a existência 
de animais solitários periféricos e de pequenos grupos 
sociais instáveis que se estabelecem, temporariamente 
em territórios que compreendem parte das áreas 
domiciliares de dois ou mais grupos [2]. Primatas da 
subfamília Callitrichinae, a qual pertence C. jacchus, 
possuem uma preferência por vegetação secundária ou 
perturbada, pois este ambiente parece atender melhor
suas necessidades alimentares [3], porém a distribuição 
de suas fontes alimentares (goma, insetos, frutos e 
outros) bem como sua abundância podem influenciar o 
padrão de uso do espaço e o tamanho das áreas de vida 
dos grupos de saguis [4]. Em primatas que se 
alimentam em fontes dispersas como C. jacchus, a 
busca exploratória de alimento é caracterizada por 
grande atividade de caráter manipulativo, importante 
na obtenção dos nutrientes [5]. Em alguns grupos de 
saguis, há um alto grau de instabilidade e de uma 
flexibilidade na estrutura social, ocorrendo migrações 
frequentes de indivíduos de grupos adjacentes, que 
afetam a composição de um determinado grupo social,
podendo este fluxo de animais ter causas diversas [6].
Segundo Monteiro da Cruz e Barreto Campello [7], as 
atividades antrópicas representam uma ameaça a 
praticamente todas as florestas urbanas brasileiras e 
diversas populações de espécies, especialmente as 
pertencentes a Classe Mammalia, tem sofrido com a 
redução do tamanho de suas áreas domiciliares e da 
oferta de recursos alimentares.
Os objetivos da presente pesquisa foram coletar dados 
sobre a composição de um grupo social de saguis-do-
nordeste, Callithrix jacchus, e monitorar suas rotas 
diárias para melhor compreender sua organização 
social e verificar que áreas estão sendo visitadas e 
utilizadas para a realização de suas atividades diárias e 
quais as possíveis razões para essa escolha.

Material e métodos

A. Área de estudo
A área de estudo situa-se no Parque Estadual Dois 
Irmãos (PEDI), Recife-PE. O parque com 387.4ha 
inclui um zoológico com 14ha, um complexo de açudes 
e remanescente de Mata Atlântica [8]. Devido à sua 
proximidade de algumas áreas urbanas do Recife, pois 
o PEDI está contíguo à BR-101 Norte, encravada entre 
a Universidade Federal Rural de Pernambuco e vários
bairros periféricos ocupados por populações de baixa 
renda, a pressão de desmatamento da Mata de Dois 
Irmãos é constante [9], e a ameaça de desequilíbrio 
pode acarretar em extinção de espécies ou fuga para 
essas áreas urbanizadas.

B. Coleta de dados
O período de estudo realizou-se entre os meses de
setembro de 2008 a agosto de 2009. Um grupo de C. 
jacchus foi capturado em armadilhas “tomahawks”
modificadas e os animais foram processados segundo a 
metodologia proposta por Monteiro da Cruz [2]. Cada 
indivíduo foi anestesiado com cloridrato de quetamina 
(Ketalar, 50mg/ml) na dose de 5 mg por quilo de massa 
corpórea, sendo aplicada intramuscularmente e recebeu 
três tipos de marcação: tricotomia circular da cauda, 
uma tatuagem na parte interna da coxa e aposição de
colar de contas com placa acrílica identificadora. 
Animais juvenis abaixo de 300 g, ao invés de 
receberem colar de contas tiveram seus tufos 
periauriculares tingidos com ácido pícrico a 1%. 
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 e as rotas diárias do grupo foram monitoradas 
com uso de fichas, binóculos (Nikon), câmera digital 
de foto-filmagem (Olympus e Sony) e GPS (Garmin).

Resultados e discussões

Alterações no grupo envolveram dispersão de animais 
marcados (Tab.1) e inclusão de novos indivíduos (Tab. 
2). O grupo composto por sete animais em setembro de 
2008, início da pesquisa, permaneceu estável até o mês 
de dezembro. Em janeiro de 2009 foram vistos até dez 
saguis no grupo até a primeira quinzena do mês. Após 
esse período, cinco indivíduos desapareceram. Lua que
era a fêmea alfa (reprodutora) do grupo, desapareceu e 
posteriormente foi vista com dois saguis não marcados, 



sugerindo que se tratava de um grupo em formação. Os 
demais não foram visualizados nem mesmo em grupos 
de saguis vizinhos. De fevereiro até dois de junho de 
2009, o grupo esteve composto por três machos e duas 
fêmeas, mas entre os dias quatro e seis de junho, houve 
o nascimento de dois animais, filhotes de Ana Maria e 
Seu Lunga. A partir de então até o término da pesquisa
em agosto de 2009, o grupo se manteve com sete 
animais. Ocorreram mudanças na área domiciliar que 
até novembro de 2008 estava restrita a área de 
exposição do zoológico e passou a incluir 
remanescentes de Mata Atlântica, um remanescente de 
maior extensão com árvores em sua maioria de médio e 
grande porte e um remanescente menor com plantas de 
pequeno e médio porte, numa área alagadiça dentro do 
Açude Dois Irmãos. Das 513 horas e 15 minutos de 
observações 50.11% do tempo o grupo foi visto no 
zoológico; 38.24% em remanescente de Mata Atlântica 
e 11.56% do tempo ele não foi visto. Com relação a 
sazonalidade, do total de horas que os saguis foram 
vistos se deslocando e/ou permaneceram na área do 
zoológico, no período seco (de setembro a fevereiro) os 
saguis utilizaram 63.00% do tempo na área do 
zoológico e no período chuvoso (de março a agosto) 
37.00% e do total de horas que se deslocaram e/ou 
permaneceram em remanescente de Mata Atlântica no 
período seco utilizaram 73.40% do tempo nessa área e 
no período chuvoso gastaram 26.60% do tempo, ou 
seja, em ambas as áreas o grupo gastou, dentro do total 
de horas gastos em suas respectivas áreas, um 
porcentual maior de tempo na estação seca do que na 
estação chuvosa. Dos itens alimentares consumidos, os 
saguis foram vistos comendo frutos, folhas, insetos, 
exsudatos (goma) das árvores, restos de alimentos 
depositados nos lixeiros do parque, alimentos 
(industrializados ou não) fornecidos por visitantes ou 
alimentos colocados nos recintos de animais. Houve 
um pequeno aumento no consumo de frutos, folhas e 
insetos desde que os animais passaram a utilizar mais a 
mata, porém não foi superior ao consumo de goma que 
constituiu mais de 60% de sua dieta.  Veríssimo [10], 
ao estudar saguis de vida livre, observou que o 
consumo de goma foi superior a 50% nos dois períodos 
sazonais, o que concorda com os resultados obtidos na 
presente pesquisa. Estas mudanças de comportamento 
podem ser explicadas pela origem dos novos membros, 
que tinham a mata como seu habitat, e conforme se 
estabeleceram no grupo de saguis cuja área domiciliar 
era apenas o zoológico, levaram todo o grupo a utilizar 
os remanescentes de mata que passou a ser parte de sua 
área de vida. Por outro lado, os saguis que tinham 
apenas a mata como seu habitat e passaram a ser 
integrantes do grupo que vivia apenas no zoológico, 
incorporaram como parte de sua dieta alimentos 
encontrados nos lixeiros do parque ou cedidos pelos 
visitantes. A mudança na composição do grupo e a 
atração de um animal por uma determinada área podem 
estar associadas a atividades de alimentação
(disponibilidade e/ou fartura de alimentos em 

determinado local), acasalamento (procura por 
parceiros sexuais), pela simples presença de indivíduos
da mesma espécie, entre outras [11], o que parece 
explicar os resultados da presente pesquisa.
Pode-se concluir que a incorporação dos novos 
componentes ao grupo do início da pesquisa, dos quais 
restaram dois indivíduos (Seu Lunga e Frodo),
influenciaram as mudanças na área domiciliar e na 
dieta do grupo. No presente caso, a mudança provocou
um deslocamento para ambientes de maior cobertura 
vegetal o que levou a inclusão de um maior número de 
itens naturais na dieta do grupo.
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Tabela 1. Composição sexo-etária do grupo de Callithrix jacchus no início da pesquisa, em setembro de 2008, no Parque Estadual 
Dois Irmãos, Recife, PE.

Tabela 2. Composição sexo-etária do grupo de Callithrix jacchus em agosto de 2009, no Parque Estadual Dois Irmãos, Recife, PE.

Animais Sexo Classe de idade Saída do grupo

Lua Fêmea Adulta 21/01/2009

Seu Lunga Macho Adulto

Miruel Macho Adulto 14/01/2009

Shoyo Macho Adulto 19/01/2009

Filhote Macho Infante

Clarinha Fêmea Juvenil Indeterminada

Rosa Fêmea Juvenil Indeterminada

Animais            Sexo Classe de idade

Seu Lunga Macho Adulto

Frodo (filhote nascido no grupo 

anterior)

Macho Juvenil

Carinhoso Macho Adulto

Ana Maria Fêmea Adulta

Lara Fêmea Adulta

Infante F2 Não identificado Infante

Infante F3 Não identificado Infante


