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Introdução

Os saguis-de–tufo-branco, Callithrix jacchus,
são primatas arborícolas de pequeno porte, que habitam 
várias fisionomias florestais, entre elas a Mata 
Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, preferindo pequenos 
trechos de áreas fragmentadas e perturbadas [1,2].

Esses primatas possuem uma distribuição 
originalmentemente no Nordeste do Brasil e vivem em 
pequenas famílias formadas por uma fêmea 
reprodutora, um ou mais machos, dois a quatro jovens 
e filhotes. Os filhotes, normalmente gêmeos, são 
geralmente levados no dorso dos machos que são 
normalmente mais pesados que as fêmeas, entregando-
os às mães para serem amamentados [3]. Esses grupos 
familiares são estáveis, com uma média de seis a oito 
indivíduos [1], mas não é incomum encontrar animais 
solitários periféricos e pequenos grupos sociais 
instáveis que se estabelecem em territórios de dois ou 
mais grupos [4].

Sua dieta inclui exsudados de plantas (goma, 
resina, látex e seiva) ricos em sais minerais, artrópodes, 
frutos, além de néctar, flores, sementes, moluscos, ovos 
de aves e pequenos vertebrados [1,2,5]. Essa dieta rica 
em proteínas é imprescindível ao crescimento dos 
filhotes, que necessitam de doses maciças de proteínas 
logo no início da vida [2].

A alimentação dos filhotes de Callithrix 
jacchus no primeiro mês de vida é composta do leite 
materno, sendo incluídos alimentos sólidos a partir do 
segundo mês, provenientes da transferência de 
alimento por parte dos outros indivíduos do grupo. 
Essa transferência aumenta no período de desmame, 
por volta da 8ª e 15ª semana de vida, e após este, que 
corresponde ao período em que o infante ainda não 
alcançou a independência alimentar [6].

Este trabalho tem como finalidade analisar o 
consumo de alimento pelos infantes nos seus primeiros 
meses de vida, para uma maior compreensão de como 
esse consumo pode influenciar no seu desenvolvimento 
e sobrevivência em ambiente natural.

Material e métodos

A.Local de estudo

Compreende a área do Parque (P.E.D.I), 
localizado na região Noroeste do Recife, no Estado de  
Pernambuco (S 08°00’ W 034°) [7]. O zoológico do 

Parque Estadual Dois Irmãos está inserido em um 
fragmento de Mata Atlântica de 384,42 hectares e 
possui 14 ha de área construída em torno de dois 
açudes, com um plantel de cerca de 600 animais de 
várias espécies, que é visitado por aproximadamente 
300 mil pessoas por ano[8]

B.Coleta de dados
Foi estudado, no período de junho a agosto de 

2009, um grupo de Callithrix jacchus, cuja área de uso
situava-se dentro dos limites do Parque Estadual Dois 
Irmãos. Seguindo a metodologia empregada por 
Monteiro da Cruz [4], este grupo foi capturado, 
marcado e solto, com o intuito de facilitar a 
identificação de cada indivíduo. Posteriormente, os 
animais foram monitorados e tiveram os 
comportamentos de alimentação registrados seguindo o 
método Ad libitum criado por Altmann [9]

Com a intenção de observar com mais 
detalhes e precisão o grupo e seus filhotes, foram 
utilizados binóculos (Nikon), câmera digital de foto-
filmagem (Sony) e GPS (Garmin).

Resultados e discussões

Conforme esperado, no primeiro mês de vida
(junho de 2009), os infantes gêmeos do grupo, não 
foram observados sendo amamentados ou consumindo 
itens sólidos, em parte devido ao cuidado fornecido 
pelos carregadores e ao hábito da fêmea de esconder-se 
durante o aleitamento. A partir do mês de julho 
observou-se alguns poucos eventos de amamentação e 
apenas em agosto foram obtidos dados de 
amamentação e inclusão de itens sólidos na dieta 
alimentar dos infantes. A maioria desses itens foi 
proveniente de transferências feitas pelos componentes 
do grupo (Tabela 1). Nossos resultados estão de acordo 
com os obtidos por Hattori [6], que afirma que, a partir 
do segundo mês de vida, ainda no período de 
amamentação, os infantes passam a se alimentar de 
itens sólidos, com uma maior freqüência por volta do 
3º e 4º mês de vida.

A dieta dos infantes do grupo em estudo 
apresentou-se bastante diversificada (Fig.1), o item 
mais consumido foi o leite (46,66%), seguido de itens 
de origem vegetal, exceto frutos (26,66%), e de origem 
animal como artrópodes (13,33%). A mesma proporção 
de itens (13,33%), não pode ser identificado. A 
ausência de frutas pode ser explicado em parte pela 
redução drástica desse item no local durante o período
de inverno. O consumo de itens vegetais foi obtido a 
partir do forrageamento por parte dos filhotes, já os 



artrópodes foram provenientes da transferência de 
alimento realizada por outros indivíduos. A carência de 
controle motor e coordenação olho-mão que são 
necessários a eficiência na captura de insetos e 
manipulação de frutos grandes, levam os filhotes a
solicitarem, através de vocalização típica, os alimentos 
capturados pelos indivíduos mais velhos até atingirem 
sua independência alimentar [10]

No presente estudo, os insetos da Ordem 
Orthoptera foram os únicos artrópodes transferidos 
pelos outros indivíduos do grupo que foram 
consumidos pelos infantes, resultado que corresponde 
ao obtido por Cutrim [11] em seu estudo com a mesma 
espécie em ambiente misto (caatinga e pomar), onde 
constatou-se que dos vários tipos de alimentos sólidos 
transferidos por sub-adultos e adultos para infantes, os 
insetos (destaque da Ordem Orthoptera) foram os itens 
de maior freqüência.

Deste modo, confirma-se para grupos 
periurbanos, que a dieta dos infantes nos primeiros 
meses também consiste basicamente do leite materno, 
sendo posteriormente adicionado vários itens sólidos 
obtidos de outros indivíduos do grupo, itens esses, 
ricos em nutrientes e de fundamental importância para 
seu crescimento.
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Tabela 1. Itens alimentares consumidos pelos infantes do grupo Hortins durante o período de junho a agosto de 2009, no Parque Estadual Dois 
Irmãos, Recife, PE.

Ordem / Familia / Espécie Nome vulgar status Item alimentar

    Combretaceae
         Terminalia catappa

Amendoeira Exótico Goma e Folha

     Leguminosae
         Clitoria fairchildiana

Sombreiro Exótico Néctar

Orthoptera Gafanhoto ------- Inseto

                -------- Leite ------- Leite

Figura 1.Porcentagem dos itens consumidos pelos infantes do grupo Hortins no período de junho a agosto de 2009


