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Introdução

No grupo dos primatas do Novo Mundo encontra-se 
a família Cebidae, na qual está inserida o gênero Cebus
[1]. Estes animais são popularmente chamados de 
macacos-prego [2], caracterizam-se por ter hábito 
arborícola, serem de porte médio, corpo robusto e 
cauda semi-preênsil. São espécies onívoras, tendo uma 
dieta a base de frutas, insetos e pequenos vertebrados
[3], possuindo, também, uma grande capacidade de se 
adaptar a alimentos provenientes dos seres humanos
[4].

A espécie Cebus flavius foi descrita pela primeira 
vez em 1648, quando o Alemão George McGrave a
denominou de ‘caitaia’. Em 1774 este mesmo primata
foi mencionado por Johann Schreber que passou a 
designá-lo de Simia flavia. Por fim, no ano de 2006, a 
espécie foi redescoberta e nomeada de Cebus flavius
por Oliveira & Langguth [5] sendo, ainda, denominada 
de Cebus queirozi por Pontes et al. [6]. No presente 
estudo aplicaremos a nomenclatura proposta por 
Oliveira & Langguth [5].

A Ordem Primates, em geral, possui um excelente 
sistema de comunicação, possibilitando a obtenção de 
uma vasta gama de informações. A comunicação está 
associada à transmissão de sinais, sejam eles visuais, 
olfatórios, auditivos ou táteis [7]. O estudo da
vocalização do gênero Cebus revelou-se como sendo 
muito complexo [8]. Tem-se o conhecimento sobre 
diversos fatores que podem vir a influenciar no seu 
repertório, sendo eles: proximidade, interação social, 
conduta alimentar, comportamento sexual, encontro 
entre grupos e diferentes classes de idade e sexo [8].

O objetivo do presente trabalho consistiu em obter 
um levantamento dos sinais acústicos de Cebus flavius, 
determinando o contexto em que ocorrem e, assim, a 
aplicação deste conhecimento para a conservação desta 
espécie.

Material e métodos

Área de estudo

O presente trabalho foi conduzido em duas áreas 
distintas. A primeira localizada em um fragmento de 
Mata Atlântica com aproximadamente 300 ha, 

denominado ‘Mata dos Macacos’, encontrado na Usina São 
José S/A (Igarassu-PE), região metropolitana do Recife.
Essa mata encontra-se circundada por uma plantação de 
cana-de-açúcar, separada do fragmento por uma estrada de 
aproximadamente 3m [2,9]. A segunda área trata-se do 
Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do 
IBAMA. Este, encontra-se na Mata do Amém, em 
Cabedelo-PB.

Coleta de dados

Os dados, na Usina São José S/A, foram coletados no 
período de agosto de 2008 à março de 2009. Totalizando 
30 idas a campo, com permanência no local por um período 
de aproximadamente 12 horas diárias, consistindo de 360 
horas ao término do trabalho. As observações foram 
realizadas com o auxílio de máquina fotográfica, filmadora 
e binóculos. No CETAS, as coletas foram realizadas no 
período de maio de 2009, totalizando 16 horas de gravação 
com dois grupos de animais cativos, o grupo ‘A’ contendo
quatro indivíduos machos e o grupo ‘B’ seis, sendo uma 
fêmea e quatro machos. Após habituação dos animais à
presença dos observadores, foram realizadas gravações de 
seus sinais acústicos com o gravador digital portátil Zoom 
H4. Em seguida, essas gravações foram analisadas no 
computador utilizando os programas Vegas 6.0 e SYRINX-
PC.

Resultados e Discussão

Na ‘Mata dos Macacos’ foi localizado um grupo de 
Cebus flavius, sendo esse constituído por cerca de 35 
animais. Obtivemos um total de 20 encontros com os 
mesmos (Tabela 1, Figura 1), sendo esses marcados pela 
fuga enigmática dos indivíduos. Observamos, contudo,
constantes marcas das mãos e dos pés na areia e restos de 
cana-de-açúcar deixados no caminho e nas árvores pelos C. 
flavius. Foi notado o uso da cana-de-açúcar em sua dieta 
alimentar, facilitando encontros com os animais, pois 
passamos a acompanhá-los pela maturação da cana local.
Para a viabilização das gravações dos sinais acústicos seria
necessária a habituação dos animais à presença humana, 
contudo tal processo não saiu como esperado. Foram 
encontradas armadilhas e suportes para armas, permitindo a 
confirmação de caça no local, explicando assim, a fuga, 
antes incompreensível, dos indivíduos. Neste sentido, as 



gravações foram realizadas em cativeiro. Em base à 
essas gravações, foram observadas e diferenciadas
quatro tipos de chamadas específicas, resultando em
respectivos sonogramas. As chamadas identificadas 
foram: Huh, Purr, Heh e Uuh (veja sonogramas 
respectivos na Fig. 1b, c, d, e). Três destas 
vocalizações encontram-se descritas em outros 
trabalhos creditando o gênero Cebus [7, 8, 10]. A 
chamada associada à alimentação (Huh) é uma das 
mais comumente encontrada no repertório vocal da 
espécie, é emitida quando indivíduos estão se 
alimentando e, quase que exclusivamente, quando estão 
forrageando com sucesso. A do tipo Purr é emitida 
quando o animal aproxima-se de outro e solicita que 
este realize o ato da catação no mesmo. A vocalização 
do tipo Heh é realizada por todas as classes de idade e 
sexo, são emitidas durante um momento agressivo de 
baixo nível, não havendo contato físico. Por último, a 
chamada Uuh, ainda não descrita em outros estudos, 
está direcionada à presença humana no local. Foi 
verificado que este tipo de chamada, algumas vezes,
muito se assemelha à Huh, vocalização associada à 
alimentação (Fig.1f). Tal fato nos fez considerar uma 
possível associação por parte dos animais entre o ser 
humano e o alimento por aquele fornecido.
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DATA VISUALIZAÇÃO HORÁRIO LOCAL DIAS QUE NAO FORAM 
VISUALIZADOS

29/08/2008 X 10:11h E4 28/08/2008
11//09/2008 30/08/2008
13/09/2008 X 16:30h D4 12/09/2008
20/10/2008 X 17:00h A4 15/09/2008
21/10/2008 X 09:40h; 16:25h C5; F5 16/09/2008
13/01/2009 X 11:00h; 13:00h; 13:30h B4; A5; A6 17/09/2008
14/01/2009 X 09:00h; 15:40h A6; A5 12/01/2009
15/01/2009 X 11:20h A5 19/01/2009
16/01/2009 X 06:45h A6 23/01/2009
20/01/2009 X 06:45h; 11:50h; 13:30h B7; B7; A6 02/02/2009
21/01/2009 X 8:30h; 10:30h; 12:20h B7; A4; A7 03/02/2009
22/01/2009 X 09:40h; 10:00h A5; A4 04/02/2009

05/02/2009
06/02/2009
02/03/2009
03/03/2009
04/03/2009
05/03/2009

Tabela 1. Idas ao campo com respectivas visualizações dos animais.



Figura 1. Mapa da ‘Mata dos Macacos’ com demarcação dos locais em que o grupo de Cebus flavius foi visualizado (a); 
Sonogramas representando a vocalização do tipo Huh (b); tipo Purr (c); tipo Heh (d); e tipo Uuh (e); Chamada semelhante à Huh (f).
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