
COMPORTAMENTO DO MACACO-PREGO 
(Cebus libidinosus) NO CETAS/IBAMA-PE.

Joana Soares Magalhães1, Maria Adélia Borstelmann de Oliveira2



________________
1. Discente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade de Pernambuco. Rua Professor Brandão, 43. Centro, Nazaré da Mata, 
PE, CEP 55800-00. E-mail: joana_soares02@yahoo.com.br
2. Professora Associada II do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, Laboratório de Ecofisiologia e Comportamento Animal,
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n°. Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: 
adelia@dmfa.ufrpe.br 

Introdução

O primata, popularmente conhecido como 
macaco-prego, pertencente ao gênero Cebus, é um 
animal arborícola que utiliza a cauda semipreênsil para 
facilitar sua locomoção. São animais diurnos e formam 
grupos, com organização social multi-machos e multi-
fêmeas de várias classes etárias, contendo no mínimo 
dois até mais de cinqüenta indivíduos (Freese & 
Oppenheimer, 1981). 

A espécie estudada, Cebus libidinosus, tem sua 
distribuição limitada ao território brasileiro e não 
consta em nenhuma categoria de ameaça nas listas 
nacionais e internacionais (Silva Júnior, 2001). Pela 
sua habilidade cognitiva e destreza, se constitui em um 
dos principais alvos do tráfico ilegal de primatas no 
Brasil. Como conseqüência as apreensões e doações 
recebidas pelos Centros de Triagem de Animais 
Silvestres–CETAS, zoológicos e criatórios legalizados, 
resultam em populações cativas abundantes, 
superlotando os poucos recintos disponíveis. 

O cativeiro costuma ser um estressor, 
particularmente para animais de alta capacidade 
cognitiva e manipulativa como o primata do gênero 
Cebus. Com o comprometimento do bem-estar no 
cativeiro surgem as estereotipias, que são padrões de 
comportamento repetitivos e invariáveis, sem função 
óbvia (Mason, 1991). De acordo com Stolba (1983) a 
estereotipia se desenvolve geralmente em animais que 
se defrontam com problemas sem soluções.

As pesquisas observacionais são de suma 
importância, pois é através do comportamento que os 
animais indicam quando suas condições de cativeiro 
estão inapropriadas, exibindo comportamentos 
anormais, patológicos, neuróticos e estereotipados 
provocados por uma resposta estressante constante do 
animal ao meio (Kiley-Worthington, 1994).

O presente estudo permitiu determinar os padrões 
comportamentais de dez macacos-prego, de diversas 
procedências e tempo de permanência em regime de 
cativeiro, no CETAS do Recife, instalado na Gerência 
do IBAMA de Pernambuco.

Material e Métodos

A. Local de estudo

O estudo foi realizado no Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (CETAS) do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), 
localizado no Recife no Estado de Pernambuco. Os 
animais da presente pesquisa encontravam-se alojados 
tanto em gaiolas de ferro, que variaram de tamanho, 
como também em recintos de concreto. Estes 
alojamentos estavam dispostos em um corredor, uns ao 
lado do outro, com até um metro de distância entre eles
(Figura 1). Os tamanhos das três gaiolas de grades de 
ferro diferiam entre si, sendo: 1,20mx1,20mx1,00m; 
1,20mx0,85mx1,20m e 58cmx68cmx70cm. Os recintos
de concreto mediam 1,55mx0,62mx1,55m, e tinham 
suas paredes revestidas por cerâmica. Estes recintos 
apresentavam, na frente superior e inferior, uma grade 
de ferro com uma pequena porta, para possibilitar o 
manejo dos animais e as gaiolas se situavam à frente 
deles. 

Com esta disposição, a maioria dos indivíduos 
observados mantinha contato visual direto e interagiam 
através de toques com a cauda e os membros. Todos 
podiam se comunicar por meio olfativo e pelas 
vocalizações.

B. Sujeitos

Foram observados dez indivíduos da espécie Cebus 
libidinosus, sendo seis machos (quatro adultos, um sub-
adulto e um juvenil) e quatro fêmeas (adultas).
    Nas três gaiolas estavam dois machos solitários e um 
trio composto de duas fêmeas e um macho. Os três 
recintos abrigavam um casal, um par de machos e uma 
fêmea solitária (Figura 1).
    Para a confecção do etograma utilizou-se o método 
ad libitum em coletas sistemáticas realizadas ao longo 
de duas semanas. Para o estabelecimento dos padrões 
comportamentais foi adotado o método de varredura 
instantânea (scan) com registros a cada cinco minutos
por um período de três horas ao dia, totalizando 30 dias 
de coleta. 



Resultados e discussão

Obteve-se 665 registros de varredura instantânea
para cada indivíduo (amostra total de 6.650 registros), 
totalizando 54 horas de observação. Durante a 
pesquisa, foram visualizados 59 tipos de 
comportamentos, classificados dentro das categorias: 
atos fisiológicos, individual, social agonístico, social 
afiliativo e estereotipias.

A categoria individual prevaleceu sobre as demais
com 29 comportamentos, dentre eles destacaram-se: 
locomover-se (LO), observar (OBS), procura de inseto 
(PIN), parado (FP), vocalizar (VO), forragear (FO). A 
alta freqüência atingida (50,4%) era esperada, uma vez
que três indivíduos estavam alojados sozinhos. Aqueles 
pareados e em trio apresentaram, por sua vez, um 
percentual baixo de socialização, exibindo 
comportamentos estreitamente ligados à sobrevivência,
como forragear, manipular comida e comer (incluído na 
categoria atos fisiológicos), e à estereotipia como 
comer fezes, entre outros. 

A segunda categoria mais representativa foi a de atos 
fisiológicos com n=3329 (Figura 2). Nela estão os 
comportamentos de comer (CO, o mais executado), 
beber água (BE), defecar (DE), espirrar (ES), urinar 
(U), se coçar (SC), se catar (G) e bocejar (BO). Esta 
categoria representou 26,4% do total da amostra
(Figura 2).

Na categoria social agonística foram agrupadas as 
atividades de interações agressivas e de submissão 
como: mostrar dentes (MD), submissão (N), sacudir 
grade (SG), morder grade (RG), perseguir (PE), fugir 
(FU), agredir (AG) e display sexual (Y). Ela obteve 
baixa frequência (n=156), representando 1,2% do total 
de comportamentos registrados (Figura 2). Destacou-se 
o comportamento de fugir (FU), seguido de display 
sexual (AG).
     A categoria social afiliativa alcançou 2% do total 
(Figura 2), agrupando comportamentos de catar e ser 
catado (G+ e G-, com n=192), tentativa de cópula 
(TC), interação de aproximação (I) e brincar (BR).
Tentativas de cópula foram registradas entre Bambam e 
Juju e Bambam e Fofa. Resende & Ottoni (2002) 
afirmam que as brincadeiras são mais comuns entre
macacos-prego juvenis, fato que pode explicar o baixo 
índice alcançado no presente estudo, cujod indivíduos 
eram quase todos adultos. A fêmea Juju (n=30) e o 
macho Zangado (n=16, dirigido ao outro macho) 
exibiram os maiores valores do comportamento de 
catação. Em um estudo envolvendo um grupo de 
macacos-prego cativo, Schino, Giuseppe & Visalberghi 
(2009) mostraram que o comportamento de catação foi 
bastante intenso entre fêmeas, atingindo 92,32%.
Ressalte-se que esse resultado mostrou a estreita 
relação entre este padrão comportamental e a vida em 
grupos, independente de se tratar de cativeiro; o que 
não foi o caso do presente estudo.

A categoria estereotipia (n=2499, Fig. 2), incluiu os 
comportamentos de perambular (P), girar a cabeça 
(GC), girar o corpo (GI), jumper (JA), mãos na parede 
(MP), se morder (SM) e esfregar o dente repetidas 
vezes na grade (EDG). Mesmo sendo bastante 

freqüente, tal categoria, ficou abaixo das categorias
individuais e atos fisiológicos, alcançando 19,8%. Esse 
resultado deve-se as diferentes quantidades de 
comportamentos existentes em cada categoria (Fig. 2).
Resultados semelhantes foram obtidos por Lessa 
(2009), no qual adultos de Cebus apella gastaram a 
maior parte do tempo envolvidos em comportamentos 
estereotipados, atingindo até 31,8%. Entre os mais 
jovens estes valores foram menores (8%).    
    Segundo Broom (2004), o nível de bem-estar dos 
animais é mais pobre em sistemas confinados, que
favorece o desenvolvimento de estereotipias. No 
ambiente estudado, as gaiolas e os recintos não 
apresentavam um tamanho adequado para abrigá-los. 
Não havia atividades programadas de enriquecimento 
ambiental para redução do estresse. Para um melhor 
manejo dos indivíduos cativos no CETAS, seria 
necessário a adequação dos recintos, a implantação de 
um programa de enriquecimento ambiental viável e 
eficaz, visando a melhoria do bem-estar e a redução 
dos comportamentos estereotipados.
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Figura 1. Mapa da distribuição dos indivíduos de Cebus libidinosus nos recintos e gaiolas 

do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA/PE).
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Figura 2. Frequência relativa das diferentes categorias comportamentais em relação ao total de eventos 

observados em Cebus libidinosus no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA/PE).


