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RESUMO 

 

Callithrix penicillata (Sagüi de tufos pretos) é um dos poucos primatas brasileiros que não se 

encontra ameaçado de extinção, devido à facilidade para viver em habitats e ambientes 

perturbados, razão pela qual se pode encontrar populações nas áreas de distribuição da espécie 

e em locais onde foi introduzida. É um primata endêmico do Brasil, com uma distribuição 

original no nordeste do Brasil, e introduzido em áreas do sudeste e do sul do Brasil. Habita 

principalmente vegetação de florestas semidecíduas, vegetação de floresta pluvial e florestas 

de galeria. Esta espécie apresenta a maior área de distribuição geográfica no gênero, 

ocorrendo em diferentes biomas: Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Os objetivos deste 

trabalho foram avaliar biologia populacional, identificar padrões de atividade, quantificar os 

ítens alimentares consumidos e analisar as áreas de vida de Callithrix penicillata, no Parque 

Ecológico do Córrego Grande (27°35’51.8”S; 48°30’41.7”W), na Ilha de Santa Catarina, sul 

do Brasil. Este trabalho contou com informações prévias tomadas em três intervalos de tempo 

(2008-09; 2010-11; 2014-15) e com dados originais (2017-18). Os dados populacionais foram 

baseados na contagem dos indivíduos de cada grupo monitorado, bem como de suas classes 

etárias. Os padrões comportamentais foram avaliados mediante o método de varredura 

instantânea (instantaneous scan sampling), a área de vida se estimou pelos métodos do 

Mínimo Polígono Convexo (MPC), esquadrinhamento (ME) e Kernel 95%. Ao longo dos 10 

anos de monitoramento, os grupos apresentaram em média 10,13 ± 3,19 indivíduos por grupo, 

sendo 5,52 ± 1,93 adultos, 1,31 ± 0,65 subadultos, 1,60 ± 0,56 jovens e 1,72 ± 0,99 infantes. 

O padrão comportamental mais frequente foi alimentação contando com 37,6 ± 6,5% dos 

registros, seguido por deslocamentos (32,5 ± 5,3%), inatividade (17,1 ± 5,2%) e 

comportamentos sociais (12,7 ± 3,6%). Os itens alimentares mais frequentes foram presas 

animais contando com 56,8 ± 16,7% dos registros, seguido por exsudatos (19,03 ± 6,07%), 

frutos (13,7 ± 10,1%) alimentação suplementar (9,2 ± 6,2%) e néctar (1,1 ± 1,8%). As áreas 

de vida apresentaram em média 5,3 ± 2,3 ha (ME), 6,7 ± 2,6 ha (MPC) e 6,8 ± 3,5ha (Kernel 

95%). Ocorreram variações nas composições dos grupos ao longo dos dez anos de 

monitoramento, decorrentes de nascimentos, mortes, emigrações e desaparecimentos. Os 

valores dos registros encontrados para cada padrão de atividade nos dez anos de 

monitoramento não diferiram do que já foi reportado na literatura para as áreas de distribuição 

geográfica natural de Callithrix penicillata. Houve diferenças nas áreas de vida dos grupos ao 

longo dos dez anos de monitoramento, o qual poderia estar influenciado pelo padrão 

comportamental que realizaram com maior frequência.  

 

Palavras chave: Área de vida; Dieta; Espécie invasora; Padrões comportamentais, Primata. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Callithrix penicillata (black tufted-ear marmoset) is one of the few Brazilian primates that is 

not threatened with extinction, due to the ease of living in disturbed habitats and 

environments, which is why populations can be found in the distribution areas of the species 

and in places where was introduced. It is an endemic primate of Brazil, with an original 

distribution in the north-east of Brazil, and introduced in areas of the south-east and south of 

Brazil. It mainly inhabits semi-deciduous forest vegetation, rainforest vegetation and gallery 

forests. This species presents the largest geographical distribution area in the genus, occurring 

in different biomes: Caatinga, Cerrado and Atlantic Forest. The objectives of this work were 

to evaluate population biology,  identify activity patterns, quantify the food items consumed 

and analyze the life areas of Callithrix penicillata in the Córrego Grande Ecological Park 

(27°35’51.8”S; 48°30’41.7”W), on the Island of Santa Catarina, southern Brazil. This work 

had previous information taken in three time intervals (2008-09; 2010-11; 2014-15) and with 

original data (2017-18). Population data were based on the counts of individuals in each 

monitored group as well as their age groups. The behavioral patterns were evaluated by means 

of the instantaneous scan sampling, the area of life was estimated by the Minimum Convex 

Polygon (MPC), grid method (ME) and 95% Kernel methods. Over the 10 years of 

monitoring, the groups presented a mean of 10.13 ± 3.19 individuals per group, being 5.52 ± 

1.93 adults, 1.31 ± 0.65 subadults, 1.60 ± 0.56 young and 1.72 ± 0.99 infants. The most 

frequent behavioral pattern was feeding with 37.6 ± 6.5% of the records, followed by 

displacements (32.5 ± 5.3%), inactivity (17.1 ± 5.2%) and social behaviors (12 , 7 ± 3.6%). 

The most frequent food items were prey animals with 56.8 ± 16.7% of the records, followed 

by exudates (19.03 ± 6.07%), fruits (13.7 ± 10.1%) supplementary feeding (9 , 2 ± 6.2%) and 

nectar (1.1 ± 1.8%). The home range presented an average of 5.3 ± 2.3 ha (ME), 6.7 ± 2.6 ha 

(MPC) and 6.8 ± 3.5ha (Kernel 95%). Variations in the composition of the groups occurred 

during the ten years of monitoring, due to births, deaths, emigrations and disappearances. The 

values of the records found for each pattern of activity in the 10 years of monitoring, did not 

differ from what has been reported in the literature, for the areas of natural geographic 

distribution of Callithrix penicillata. There were differences in the living areas of the groups 

over the ten years of monitoring, which could be influenced by the behavioral pattern they 

performed more frequently. 
 

   

Key words: Home range; Diet; Invasive species; Activity patterns; Primate. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Os primatas formam um grupo de mamíferos de grande importância dentro do 

ecossistema, por serem dispersores de sementes e, possivelmente, entre os principais 

responsáveis por manter a diversidade vegetal em florestas tropicais (DEFLER, 2010). No 

entanto, estima-se que mais da metade de espécies de primatas conhecidas até agora 

apresentam uma notável redução de suas populações, e muitas delas encontram-se ameaçadas 

de extinção (CHAPMAN; PERES, 2001). A caça, a perda de habitat, e a degradação 

ambiental são os principais fatores da redução das populações de primatas (COWLISHAW; 

DUNBAR, 2000; NUNN; ALTIZER, 2006; ICMBio, 2018). Nos anos 2001 e 2008-2009 

surtos de febre amarela causaram a morte de indivíduos de Alouatta caraya Humboldt, 1812 e 

Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940 na Argentina (AGOSTINI et al., 2008), e no estado 

do Rio Grande do Sul no Brasil (BICCA-MARQUES, 2009). Portanto as doenças, junto com 

as ameaças acima mencionadas, também causam declínios populacionais significativos que 

podem resultar na extinção de espécies, em especial das populações que se encontram 

isoladas em fragmentos (BREED et al., 2009).  

Os primatas do Novo Mundo (Platyrrhini) podem ser divididos em cinco famílias 

(RYLANDS et al., 2012), sendo que aqueles da família Callitrichidae possuem características 

comportamentais pouco comuns entre primatas não humanos, como sistemas de acasalamento 

flexível, supressão social de reprodução, ovulação pós-parto e cuidado parental cooperativo 

dos infantes (DIGBY et al., 2007). Atualmente sete gêneros compõem esta família: Callimico, 

Callithrix, Cebuella, Leontophithecus, Mico, Saguinus e Leontocebus (RYLANDS et al., 

2016). O gênero Callithrix inclui seis espécies: C. aurita (Geoffroy, 1812), C. flaviceps 

(Thomas 1903), C. geoffroyi (Humboldt, 1812), C. jacchus (Linnaeus, 1758), C. kuhlii 

Coimbra-Filho, 1985, C. penicillata (Geoffroy, 1812) (RYLANDS et al., 2009). 

Callithrix penicillata, conhecido popularmente como sagui ou sagui de tufos pretos, é 

uma espécie neotropical de pequeno porte, diurna, arborícola, insetívora/frugívora, e possui 

adaptações etológicas e dentarias para roer a casca de árvores e explorar seus exsudatos 

(RYLANDS et al., 2009). Em geral, as espécies do gênero Callithrix são ativas em torno de 

10 horas por dia. Deixam o sítio de dormida nas primeiras horas da manhã, e durante o resto 

do dia se engajam em atividades relacionadas à forrageio, alimentação locomoção, 

comportamentos sociais, exploração do habitat, alternados com breves períodos de 
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inatividade, retornando ao sítio de dormida antes do anoitecer (STEVENSON; RYLANDS, 

1988).  

 A principal forma de acasalamento no gênero Callithrix é a poliandria, no entanto 

estudos de campo relatam a ocorrência de poliginia, esta última forma reprodutiva é 

relacionada a densidades populacionais altas (DIGBY; FERRARI 1994). A fêmea alcança a 

maturidade sexual entre 12-15 meses (SMITH et al., 1997), enquanto machos aos 12 meses 

(FRENCH; SCHAFFNER, 1995). Geralmente os partos são de gêmeos e raras vezes nascem 

trigêmeos, ou um único filhote (HERSHKOVITZ, 1977). Em geral só existe uma fêmea 

reprodutora em cada grupo, a qual inibe a reprodução de suas subordinadas por supressão 

hormonal da ovulação (ABBOTT et al., 1993). 

Nos primeiros dias de nascidas, as crias são carregadas pela mãe, e depois de alguns 

dias, pelo pai ou por outro adulto do grupo, a maior parte do tempo, até que os filhotes 

adquiram independência física por volta de dois a três meses após o nascimento 

(YAMAMOTO, 1993). Este tipo de comportamento funciona como um integrador social 

chave, porque além de brincar com a prole, os adultos estimulam os filhotes ao contato com 

fontes alimentares (YAMAMOTO, 1993).  

 A composição dos grupos varia de dois a 15 indivíduos para o gênero Callithrix e em 

geral para a família Callitrichidae, com uma fêmea adulta dominante, um macho adulto 

reprodutor, infantes, juvenis, subadultos e adultos que podem ou não ser aparentados 

(FERRARI; DIGBY, 1996). As taxas de imigração nesses primatas são baixas, não obstante, 

a emigração pode ocorrer em ambos o sexos à medida que os indivíduos amadurecem e os 

grupos crescem de tamanho, o que pode chegar a tornar os grupos instáveis socialmente ao 

longo do tempo (DIGBY et al., 2007). 

Os hábitos alimentares dos saguis são diversos, incluindo invertebrados 

(principalmente artrópodes e moluscos), vertebrados de pequeno porte como filhotes e ovos 

de aves, lagartos, anfíbios e itens vegetais tais como: frutos, flores, néctar, sementes e 

exsudatos (RYLANDS; FARIA, 1993; DIGBY; BARRETO, 1998). A frequência de uso 

desses itens alimentares varia de acordo com os diferentes habitats e o clima, sendo que o 

consumo de exudatos (goma) pode compor até 80% da sua dieta em determinadas épocas e 

localidades (MIRANDA, 1997).  

 Nem todas as espécies do gênero Callithrix apresentam o mesmo tamanho de área de 

vida. Um dos menores valores registrados até o momento corresponde a um grupo de C. 

jacchus no bioma Cerrado com 0,5 hectares (STEVENSON; RYLANDS, 1988). Em 
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contraste, Raboy et al. (2008) registraram um área de vida de 58,3 hectares, para C. kuhlii na 

Mata Atlântica.  

Stevenson e Rylands (1988) consideram C. penicillata como uma espécie 

ecologicamente exitosa, capaz de tolerar hábitats transformados e degradados, resultando em 

altas densidades populacionais e uma ampla distribuição geográfica. Callithrix penicillata 

ocorre naturalmente nos biomas de Caatinga, no Cerrado e na Mata Atlântica do Nordeste 

brasileiro (MITTERMEIER et al., 1988; RYLANDS, 1993; AURICCHIO, 1995). Habitando 

principalmente vegetação de florestas semidecíduas, vegetação de floresta pluvial e florestas 

de galeria (VIVO, 1991). Este primata é endêmico do Brasil, com distribuição geográfica 

natural que vai desde os estados de Maranhão e sudeste do Piauí, até o norte de São Paulo, 

incluindo também grande parte dos estados de Bahia, Minas Gerais e Goiás (RYLANDS et 

al., 1996). Além disso, existem populações introduzidas no estado do Rio de Janeiro 

(CERQUEIRA et al., 1998; RUIZ-MIRANDA et al., 2000), no estado de Paraná (PASSOS et 

al., 2007) e na ilha de Santa Catarina no estado de Santa Catarina, onde além de C. penicillata 

houve introdução de mais duas espécies do mesmo gênero: Callithrix jacchus e Callithrix 

geoffroyi (SANTOS et al., 2007).  

As espécies exóticas invasoras, são vistas como elementos de grande significância nas 

alterações aos ecossistemas a nível mundial (VITOUSEK et al., 1996), sendo consideradas 

como a segunda maior ameaça a biodiversidade (VERMEIJ, 1996). De acordo com 

Williamson (1996), é importante conhecer em qual fase de invasão (chegada, 

estabelecimento, dispersão e integração) a espécie encontra-se, antes de predizer os possíveis 

impactos destas sobre os ecossistemas. Na Ilha de Santa Catarina a espécie Callithrix 

penicillata foi introduzida há pelo menos 20 anos (SANTOS et al., 2007), e tem sido 

monitorada no Parque Ecológico do Córrego Grande (doravante PECG) desde 2008, onde 

tem-se avaliado aspectos de sua ecologia e comportamento. Visto que os grupos de Callithrix 

penicillata monitorados durante os dez anos no PECG, aumentaram sua demografia de 5 

indivíduos no ano 2009 a 18 indivíduos no ano 2015, se espera que neste estudo esta 

tendência mude, dado que para Callitrichidae a composição do grupo não supera os 16 

indivíduos segundo o reportado na literatura. Caso contrário, ao continuar aumentando a 

demografia, pode ser provável que também aumentem comportamentos agonísticos tanto intra 

como intergrupais, devido aos primatas estarem confinados a um espaço restrito como o caso 

do parque urbano. Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar padrões demográficos, 
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ecológicos e comportamentais em grupos de C. penicillata introduzidos e monitorados há dez 

anos em uma Unidade de Conservação na Ilha de Santa Catarina. 
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II. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O presente estudo foi realizado no Parque Ecológico do Córrego Grande (PECG), uma 

Unidade de Conservação municipal localizada na parte central da Ilha de Santa Catarina, 

município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, ao sul do Brasil (27°35’51.8”S; 

48°30’41.7”W) (Figura 1). O PECG está inserido no bioma Mata Atlântica e apresenta um 

fragmento de formato retangular de aproximadamente 21,5 ha da fitofisionomia Floresta 

Ombrófila Densa, em estágios iniciais e médios de regeneração. O PECG está fechado em 

seus quatro lados, por cercas e muros que não atingem os três metros de altura, e é rodeado de 

uma matriz urbana com manchas de vegetação conectadas por um córrego.     

De maneira geral, a área apresenta um clima mesotérmico úmido sem estação seca 

definida segundo a classificação de Köppen (OMETTO, 1981), com uma temperatura média 

no mês mais frio inferior a 18° C. As geadas são pouco frequentes, com temperatura média do 

mês mais quente acima de 22 °C, e verões quentes (PANDOLFO et al., 2002). 

Monitoramentos Prévios 

 

A população de C. penicillata presente no PECG começou a ser investigada a partir de 

2008, sendo abordados aspectos como sua demografia (Tabela 1), padrões de atividade que 

incluíam interações sociais e interações com outros vertebrados (Tabela 2), dieta (Tabela 3), e 

uso do espaço (Tabela 4) (ZAGO, 2012; ZAGO et al., 2011; 2013; 2014a; 2014b; DA ROSA, 

2015). Esses estudos monitoraram alguns grupos de sagüis de tufos pretos, em três interstícios 

temporais: entre out/2008 e set/2009 (ZAGO et al., 2011; 2013; 2014b); entre ago/2010 e 

jul/2011 (ZAGO, 2012; ZAGO et al., 2014c); e entre dez/2014 e ago/2015 (DA ROSA, 

2016). 

Os quatro grupos monitorados durante os dez anos, utilizam porções diferentes do 

PECG para realizar suas atividades diárias. Um grupo denominado Porteira (GP) se situa 

próximo à entrada do PECG, um mais ao centro chamado Garapuvu (GG), e os grupos 

Liannas (GL) e Norte (GN), estão localizados mais ao interior da unidade de conservação. 

Nos primeiros estudos, os grupos de Callithrix penicillata, foram habituados à presença do 

pesquisador e têm sido monitorados desde então.  
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Figura 1. Área de estudo. a) Mapa América do Sul, evidenciando em cinza claro o Brasil, em 

cinza escura o Estado de Santa Catarina e em manchas escuras a Mata Atlântica brasileira, 

destacando (retângulo) a Ilha de Santa Catarina; b) Estado de Santa Catarina e Ilha de Santa 

Catarina em cinza escuro, destacando (retângulo) a área de estudo. 

 

Tabela 1. Referências utilizadas para comparação da demografia, dos grupos de C. penicillata 

estudados desde o ano 2008 na Unidade de Conservação. * Dados obtidos neste estudo. 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Grupo social Médias de indivíduos 

Garapuvu (GG) 7,75 9,2 9,8 11,13 

  

15 15,61 

 

10,25 8,25 

Porteira (GP) 

 

10,32 13,4 15,69 

     

7 7,25 

Liannas (GL) 7,83 5,5 

         Norte (GN) 

  

6,8 7,27 
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Tabela 2. Referências utilizadas para comparação dos padrões de atividade dos grupos de C. 

penicillata estudados desde o ano 2008 na Unidade de Conservação. * Dados obtidos neste 

estudo. 

Grupos Metodologia  
Dias 

amostrados  

Horas de 

observação 

Total de registros 

comportamentais  

Anos 2010 – 2011 (ZAGO, 2012; ZAGO et al., 2014c) 

Norte (GN) Scan/10 minutos 24 - 3412 

Garapuvu (GG) Scan/10 minutos 24 - 5047 

Porteira (GP) Scan/10 minutos 24 - 5331 

Anos 2014 – 2015 (DA ROSA, 2015) 

Garapuvu (GG) Scan/10 minutos 14 180 4483 

Anos 2017 - 2018* (GONZÁLEZ-CARVAJAL, presente estudo) 

Garapuvu (GG) Scan/5 minutos 12 138,58 8091 

Porteira (GP) Scan/5 minutos 12 131,16 7066 

 

Tabela 3. Referências utilizadas para comparação dos hábitos alimentares de C. penicillata 

estudados desde o ano 2008 na Unidade de Conservação. * Dados obtidos neste estudo. 

Grupos 
N° de meses 

amostrados 

Total de registros 

para dieta  
Itens registrados 

Ano 2008 – 2009 (ZAGO et al., 2011; 2013; 2014b) 

Liannas (GL) 10  1289  
Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos 

Garapuvu (GG) 13 1234 
Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos 

Anos 2010 – 2011 (ZAGO, 2012; ZAGO et al., 2014c) 

Norte (GN) 12 
 

Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos, néctar   

Garapuvu (GG) 12 
 

Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos, néctar 

Porteira (GP) 12 
 

Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos, néctar 

Anos 2014 – 2015 (DA ROSA, 2015) 

Garapuvu (GG) 9 1748 
Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos 

Anos 2017 – 2018* (GONZÁLEZ-CARVAJAL, presente estudo) 

Garapuvu (GG) 6 2427 
Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos, néctar   

Porteira (GP) 6 2206 
Presa animal, exsudatos, alimento 

suplementar, frutos, néctar   
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Tabela 4. Referências utilizadas para comparação das áreas de vida dos grupos de C. 

penicillata estudados desde o ano 2008 na Unidade de Conservação. * Dados obtidos neste 

estudo. 

  
Grupos  

Anos Método  Liannas (GL) Norte (GN) Garapuvu (GG) Porteira (GP) 

2008-09  

ME 

3,9   4,1 2,4 

2010-11   8,875 5,565 5,375 

2014-15     4,625   

2017-18*     3,25 4,625 

2010-11 

MPC 

  9,824 5,153 5,689 

2014-15     6,19   

2017-18*     3,74 5,25 

2010-11 

Kernel 95%  

  10,9 5,7 6,6 

2014-15     4,32   

2017-18*     2,056 4,87 

 

Em síntese, quatro grupos sociais de primatas foram monitorados em diferentes 

períodos: sendo que o Grupo Garapuvu foi monitorado em 13 semestres (40 meses); o Grupo 

Porteira foi monitorado em oito semestres (24 meses); o Grupo Norte foi monitorado em três 

semestres (12 meses) e o Grupo Liannas foi monitorado em três semestres (10 meses) (Tabela 

5). 

Tabela 5. Períodos nos quais grupos de Callithrix penicillata foram amostrados quanto a 

aspectos ecológico-comportamentais no Parque Ecológico Córrego Grande, Ilha de Santa 

Catarina, Florianópolis, Sul do Brasil (ZAGO, 2012; ZAGO et al., 2011; 2013; 2014b; 2014c; 

DA ROSA, 2015).* Dados obtidos neste estudo. 

Ano / Semestre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Grupo social 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º. 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Garapuvu (GG)         

 

      

     

      

   

      

Porteira (GP) 

  

    

 

      

           

      

Liannas (GL)       

                   Norte (GN)                                             

 

Coleta de dados 

 

Presente estudo – Foram obtidos dados sobre a composição dos grupos, padrão de 

atividade e área de vida de Callithrix penicillata no PECG. Os grupos de saguis monitorados 

no presente trabalho correspondem a Porteira (GP) e Garapuvu (GG).  

Cada grupo foi acompanhado a cada dois meses desde setembro de 2017 até julho de 

2018. Estes grupos foram escolhidos para serem acompanhados devido ao fato de estarem 
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acostumados à presença de visitantes do PECG, além de possuir áreas de vida com fácil 

acesso para serem amostrados. 

 

Demografia 

 

Cada grupo foi avaliado quanto à sua composição etária seguindo a proposta de 

YAMAMOTO (1993) em: infantes de 0 a 5 meses de idade, jovens de 6 a 10 meses, 

subadultos de 11 a 15 meses e adultos acima dos 15 meses. Foram usadas características 

comportamentais e físicas para estimar a idade dos indivíduos, como ausência de tufos 

auriculares e manchas brancas na fronte para o caso dos infantes. Ausência de tufos 

auriculares e presença de mancha frontal para identificação de juvenis. Presença de tufos 

auriculares não desenvolvidos totalmente e mancha na fronte para o caso dos subadultos. 

Presença de mancha branca frontal e tufos auriculares proeminentes para identificação de 

adultos. A maioria dos indivíduos foi identificada usando marcas distintivas como cicatrizes 

faciais e corporais, manchas na genitália, tamanho dos indivíduos, coloração da pelagem, 

associação entre indivíduos, entre outros.  

 

Padrão de atividades 

 

Para a coleta dos dados etológicos foi utilizado o método de varredura instantânea ou 

scan sampling (ALTMAN, 1974). Durante a varredura, com anotação pontual das atividades 

avistadas em períodos de 5 minutos, o comportamento de cada indivíduo visível, dentro de 

cada um dos dois grupos, foi registrado e classificado em uma das seguintes categorias: 

alimentação (que incluía as subcategorias frutos, néctar, presa animal, alimento suplementar, 

goma), deslocamento (que incluía as subcategorias pular, correr, caminhar), inatividade (que 

incluía as subcategorias sentado, deitado) e comportamento social (que incluía as 

subcategorias brincadeira, catação, agonismos intra e intergrupal, marcação de cheiro). 

Quando os animais eram observados forrageando ou explorando o ambiente, este tipo de 

comportamento foi classificado dentro da categoria alimentação. As categorias e 

subcategorias comportamentais foram retiradas e adaptadas de Stevenson e Poole (1976).  

Os animais foram seguidos a partir do momento que saíam da árvore de dormida ou 

eram encontrados, até o momento que retornaram à árvore de dormida ou até onde foram 

perdidos devido à dificuldade de visualização. Cada grupo foi monitorado por dois dias 
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consecutivos, durante seu período de atividades diárias, desde aproximadamente às 6h até às 

19h horas. 

 

Área de vida  

 

Durante o monitoramento dos grupos de Callithrix penicillata registrou-se a 

localização do grupo a cada 15 minutos com ajuda de um aparelho GPS (Global Position 

System; coordenadas geográficas obtidas em UTM; South America 1969). Os pontos 

georeferenciados foram descarregados em formato GPX, no programa GarminMapsource®, e 

transformados em Shapefile, utilizando o programa DNR GPS®. Posteriormente foram 

analisados no programa ArcGIS, versão 10.3®. 

 

Quantificação dos dados  

 

Demografia: A composição de grupo foi obtida pela somatória das médias dentro de cada 

ano, do número de indivíduos observados, para cada grupo de Callithrix penicillata 

amostrado. 

 

Demografia do grupo na presente pesquisa 

 

Em geral, a composição do GP foi de três adultos (dois machos, uma fêmea), um a 

dois subadultos, dois juvenis, e um a três infantes. O grupo variou de seis a oito indivíduos 

obtendo uma média de 7,14 ± 0,86. A composição geral do grupo GG foi de três a cinco 

adultos, um a quatro subadultos, um a três juvenis e um a dois infantes. O grupo variou de 

sete a doze indivíduos com uma média de 9,25 ± 1,37. Houve mudanças nas classes etárias e 

na composição dos grupos ao longo do período estudado, decorrentes de nascimentos, mortes, 

emigrações e desaparecimentos (Figura 2).  
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Figura 2. Esquema da composição dos grupos Porteira e Garapuvu, desde o inicio do 

acompanhamento em setembro de 2017 até o fim do estudo em Julho de 2018, na Unidade de 

Conservação. CE indica composição etária: Adultos, Subadultos, Jovens, Infantes. Linhas 

tracejadas indicam a passagem de uma classe etária à outra subsequente; as estrelas 

representam o nascimento de gêmeos; o círculo vermelho indica a morte de um infante 

gêmeo; e os losangos indicam desaparecimentos de indivíduos nos grupos. 

 

Padrões de Atividade: O percentual de registros para cada atividade se obteve da seguinte 

maneira: % de atividade = (n1*100) / N. Onde n1 é o número de vezes que se registrou cada 

atividade e N é o número total de registros de todas as atividades. 
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Comportamentos Sociais: Os comportamentos sociais foram divididos nas subcategorias: 

brincadeira, catação, agonismos intra e intergrupais, marcação de cheiro. Esses 

comportamentos sociais foram quantificados pelo percentual de registros dados pela 

metodologia de Scan sampling para cada subcategoria.  

 

Hábitos Alimentares: Os itens alimentares observados foram divididos em: frutos, presas 

animais, goma/exsudatos, alimentação suplementar (ofertada direta ou indiretamente por 

humanos) e néctar. Esses itens alimentares foram quantificados pelo percentual de registros 

dados pela metodologia de Scan sampling para cada item alimentar. 

 

Área de vida: Para calcular a área de vida, foram utilizados os métodos de Mínimo Polígono 

Convexo (MPC), Método do Esquadrinhamento (ME) e o método de Kernel 95%. O método 

de Mínimo Polígono Convexo foi usado neste estudo, devido a ser um dos estimadores mais 

antigos e simples para calcular a área de vida, além de ser um dos métodos mais utilizados em 

trabalhos pioneiros (ZAGO et al., 2014a).  

O MPC consiste na união dos pontos mais externos das distribuições de cada grupo, 

obtendo o menor polígono possível e sem representar concavidades (WORTON, 1987), o que 

representa a área mínima de vida dos grupos durante o tempo de estudo. O método de 

esquadrinhamento usa as localizações que se encontram dentro de uma grade sobreposta à 

área de estudo; o número de localizações (pontos) é posto sobre cada célula da grade que as 

abrange, a somatória de todas as células onde ocorreram pontos foi considerada como a área 

de vida do grupo (DIXON; CHAPMAN, 1980). O método de Kernel 95% é um estimador da 

distribuição de utilização do espaço, e basicamente funciona através da plotagem de uma 

densidade de probabilidade de duas dimensões sobre cada registro espacial, onde uma grade é 

sobreposta na superfície resultante e deste modo uma estimativa da densidade é obtida em 

cada interseção da grade (BURGMAN; FOX, 2003). Foi utilizada a faixa de alcance de 95% 

que corresponde à área em que a probabilidade de encontrar (realocar) o animal é igual a 0,95 

(WORTON, 1989). 

Análise dos Dados 

 

Demografia: Foram feitas comparações entre as médias anuais dos tamanhos de grupos de 

todos os períodos amostrados. Para saber como eram compostos os grupos e como eles 

variam ao longo dos anos, foi feita uma PCA com uma matriz de correlações utilizando o 



 
25 

 

número de indivíduos em cada classe etária por grupo e por período de monitoramento, como 

variáveis. Levando-se em consideração que uma das aplicações da análise de componentes 

principais ou PCA é reduzir a dimensionalidade de um conjunto de dados, foi utilizada a 

análise Broken stick para determinar o número de variáveis retidas, o qual mostrou que os 

dois primeiros componentes possuem os autovalores mais altos, e graficamente apresentam 

uma diminuição na inclinação da curva. 

 

Padrões de Atividade: Foram feitas comparações entre as médias anuais dos padrões de 

atividades dos grupos em todos os períodos amostrados. Para determinar se existia relação 

entre o percentual de registros de cada padrão de atividade (alimentação, deslocamento, 

inatividade e comportamento social) e o número de indivíduos por grupo por período 

amostrado, foram testadas correlações lineares de Pearson (p<0,05). Foram testadas 

correlações parciais para determinar se existia relação entre cada percentual de registros de 

cada padrão de atividade e o número de indivíduos dentro de cada classe etária para cada 

grupo em cada período estudado, regulado pelo numero total de indivíduos por grupo.    

 

Comportamentos Sociais: Foram feitas comparações em todos os períodos amostrados. Para 

determinar se existia relação entre o porcentual de registros de cada comportamento social e o 

número de indivíduos por grupo por período de monitoramento, foram testadas correlações 

lineares de Pearson (p<0,05). Foram testadas correlações parciais para determinar se existia 

relação entre o porcentual de registros de cada comportamento social e o número de 

indivíduos dentro de cada classe etária para cada grupo em cada período estudado, regulando 

pelo número total de indivíduos por grupo.  

 

Hábitos Alimentares: Foram feitas comparações em todos os períodos amostrados.  

 

Área de vida: Para realizar a análise do MPC utilizou-se a ferramenta Mínimum Bounding 

Geometry do programa ArcGIS  10.3. Para estabelecer a área de vida mediante o método do 

esquadrinhamento usou-se as ferramentas Fishnet e SpatialJoin do programa ArcGIS 10.3, 

cada quadrado da grade teve uma medida de 25x25 m. Para realizar a análise do método de 

Kernel 95% utilizou-se a ferramenta AniMove do programa QGIS 10.2 Pisa. Para determinar 

se existia relação entre a área de vida pelos três métodos utilizados (Mínimo Polígono 

Convexo (MPC), Método do Esquadrinhamento (ME) e Kernel 95% e o número de 

indivíduos por grupo por período de monitoramento, foram testadas correlações lineares de 
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Pearson (p<0,05). Para determinar se existia relação entre o porcentual de registros de cada 

item alimentar por grupo por período de monitoramento, e a área de vida pelos três métodos 

utilizados (Mínimo Polígono Convexo (MPC), Método do Esquadrinhamento (ME) e Kernel 

95% dos grupos, foram testadas correlações lineares de Pearson (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

III. RESULTADOS 

 

Demografia 

 

Os grupos de Callithrix penicillata estudados a partir do ano 2008 no PECG variaram 

quanto a sua composição grupal de 5 (GL no ano 2009) a 18 (GG no ano 2015) indivíduos, 

apresentando em média 10,13 ± 3,19 indivíduos. Em média, os grupos eram compostos por 

5,52 ± 1,93 indivíduos adultos, 1,31 ± 0,65 subadultos, 1,60 ± 0,56 juvenis e 1,72 ± 0,99 

infantes (Figura 3). O GG teve um incremento em sua composição no período 2014-2015 e 

estabilizando-se nos últimos anos, de forma semelhante aos primeiros monitoramentos. 

A análise de componentes principais (PCA) mostrou que os dois primeiros 

componentes explicaram 77,28% da variação na composição dos grupos de saguis. Para o 

PC1 todos os coeficientes foram positivos e representaram 50,66% da variância, atribuindo-se 

principalmente as variáveis: adultos e infantes. O PC2 explicou 26,62% da variação, onde as 

classes etárias subadultos e jovens foram as variáveis com coeficientes positivos que mais 

explicaram este eixo (Figura  4). Na porção negativa do PC1 se encontraram os grupos 

menores, enquanto, na porção positiva se localizaram os grupos que apresentaram maior 

número de individuos na sua composição. Na porção negativa do PC2 se localizaram os 

grupos mais proximos do zero, enquanto, na porção positiva se encontaram grupos tanto 

distantes quanto proximos do zero. Estes tesultados indicam que os grupos menores têm 

composições mais semelhantes, enquanto grupos maiores localizados na parte positiva do 

PC2 podem ser proporcionalmente compostos por mais subadultos e juvenis, ou adultos e 

infantes localizados na parte negativa do PC2.  
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Figura 3. Demografia dos quatro grupos de Callithrix penicillata na área de estudo. Dados 

referentes a 2008 e 2009 (ZAGO et al., 2011), referentes a 2010 e 2011 (ZAGO, 2012), 

referentes a 2014 e 2015 (DA ROSA, 2016); referentes a 2017 e 2018 (dados originais). 



 
29 

 

 

Figura  4. Análise de componentes principais para a composição e variacão dos grupos ao 

longo dos anos. (Cruz vermelha= Grupo Norte, Triângulo água-marinha= Grupo Garapuvu, 

estrela azul escuro= Grupo Porteira, quadrado azul claro= Grupo Liannas).   

 

Padrão de atividades 

 

 As atividades mais frequentes realizadas pelos três grupos monitorados de Callithrix 

penicillata foram alimentação (variando entre 29,9 e 44%) e deslocamento (variando entre 27 

e 40,2%), sendo as atividades menos frequentes os comportamentos de inatividade (variando 

entre 11 e 22,9%) e os comportamentos sociais (variando entre 9 e 13,8%) (Figura 5). 

 

Figura 5. Frequência de registros das atividades de deslocamento (DES), alimentação (ALI), 

inatividade (INA) e comportamento social (CS) para os três grupos de Callithrix penicillata 

na área de estudo. Dados referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012); referentes a 2014-2015 (DA 

ROSA, 2016); e referentes a 2017-2018 (dados originais). 
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 Não houve correlação entre os percentuais de registros de cada padrão de atividade e o 

número de indivíduos por grupo e por período amostrado (Tabela 6). 

Tabela 6. Correlações lineares de Pearson entre o número de indivíduos por grupo por 

período amostrado e os padrões de atividade. 

Variáveis r P 

Alimentação 0,21 0,68 

Deslocamento 0,23 0,65 

Inatividade -0,39 0,44 

Comportamentos sociais - 0,04 0,93 

 

 Da mesma forma não houve correlação parcial entre os percentuais de registros de 

cada padrão de atividade e o número de indivíduos de cada classe etária em cada período 

estudado, regulado pelo número total de indivíduos por grupo (Tabela 7).    

Tabela 7. Correlações parciais entre a frequência dos padrões de atividade e o número de 

indivíduos de cada classe etária regulados pelo número total de indivíduos por grupo. * Com. 

Social= Comportamento social. 

Variáveis r p 

Alimentação X Adultos  0,023 0,96 

Alimentação X Subadultos  0,34 0,56 

Alimentação X Juvenis  0,012 0,98 

Alimentação X Infantes  -0,513 0,37 

Deslocamento X Adultos  0,21 0,73 

Deslocamento X Subadultos -0,6 0,27 

Deslocamento X Juvenis  -0,27 0,65 

Deslocamento X infantes 0,7 0,17 

Inatividade X Adultos  -0,51 0,37 

Inatividade X Subadultos 0,25 0,67 

Inatividade X Juvenis  0,56 0,31 

Inatividade X Infantes -0,11 0,85 

Com. Social X Adultos  0,21 0,72 

Com. Social X Subadultos  -0,02 0,96 

Com. Social X Juvenis  -0,25 0,67 

Com. Social X Infantes  -0,04 0,94 



 
31 

 

Comportamentos Sociais 

 

 A catação foi a atividade social mais frequente realizada pelos grupos de saguis 

(variando entre 35 e 77,5%) seguida por brincadeira (variando entre 12,8 e 37%). As 

atividades menos frequentes foram os comportamentos marcação de cheiro (variando entre 1 

e 3,2%) e os comportamentos agonísticos intragrupais (variando entre 0,4 e 1,3%) (Figura 6). 

Em adição, outro comportamento social registrado foi o infanticidio e canibalismo cometido 

pela fêmea dominante do grupo Porteira, no dia 6 de novembro de 2017 (Anexo).  

 

Figura 6. Frequência de registros das atividades de catação (CAT), brincadeira (BRI), 

marcação de cheiro (MAR), comportamentos agonísticos intragrupais (INTR) e 

comportamentos agonísticos intergrupais (INTE) para os três grupos de Callithrix penicillata 

na área de estudo.  Dados referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012); referentes a 2014-2015 (DA 

ROSA, 2016); e referentes a 2017-2018 (dados originais). 

 Não houve correlação entre o número de indivíduos por grupo por período estudado e 

o percentual de registros de cada comportamento social (Tabela 8).  

Tabela 8. Correlações lineares de Pearson entre o número de indivíduos por grupo por 

período estudado e as subcategorias de comportamentos sociais. *Com. Intergrupais= 

Comportamentos agonísticos intergrupais, Com. Intragrupais= Comportamentos agonísticos 

intragrupais. 

Variáveis r p 

Catação -0,36 0,47 

Brincadeira 0,06 0,90 

Com. Intragrupais 0,64 0,16 

Com. Intergrupais 0,49 0,32 

Marcação de cheiro 0,31 0,54 
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 Da mesma forma não houve correlação parcial entre os percentuais de registros de 

cada comportamento social e as classes etárias, exceto os comportamentos agonísticos 

intragrupais e o número de indivíduos adultos (Tabela 9).    

Tabela 9. Correlações parciais entre a frequência de comportamentos sociais e o número de 

indivíduos de cada classe etária regulados pelo número de indivíduos por grupo. Valores em 

negrito indicam correlações parciais significativas. *Com. Intergrupais= Comportamentos 

agonísticos intergrupais, Com. Intragrupais= Comportamentos agonísticos intragrupais. 

Variáveis r p 

Catação X Adultos 0,27 0,66 

Catação X Subadultos -0,36 0,54 

Catação X Juvenis -0,17 0,77 

Catação X Infantes 0,25 0,68 

Brincadeira X Adultos -0,59 0,28 

Brincadeira X Subadultos 0,49 0,4 

Brincadeira X Juvenis 0,47 0,42 

Brincadeira X infantes -0,2 0,74 

Com. Intergrupais X Adultos 0,14 0,82 

Com. Intergrupais X Subadultos 0,26 0,66 

Com. Intergrupais X Juvenis -0,11 0,85 

Com. Intergrupais X Infantes -0,43 0,46 

Com. Intragrupais X Adultos 0,91 0,03 

Com. Intragrupais X Subadultos  -0,62 0,25 

Com. Intragrupais X Juvenis  -0,83 0,07 

Com. Intragrupais X infantes  0,16 0,78 

Marcação de cheiro X Adultos  0,14 0,81 

Marcação de cheiro X Subadultos  -0,42 0,47 

Marcação de cheiro X Juvenis  -0,34 0,57 

Marcação de cheiro X Infantes  0,66 0,22 

 

Hábitos alimentares 

 

 Os itens alimentares mais registrados durante os períodos de monitoramento foram 

presas animais variando entre 37,2 e 76% dos registros, seguidos pela exploração de 
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exsudatos, variando entre 13,4 e 29% (Figura 7). Já os percentuais de frutos e de alimentação 

suplementar variaram mais entre grupos e entre os anos. Durante os anos 2010/11 e 2014/15 o 

item suplemento alimentar teve os maiores registros em contraste aos outros anos.  

 Não foi observada nenhuma tentativa de predação de ovos de aves por parte de 

Callithrix penicillata ao longo dos estudos. Entretanto, em várias ocasiões, as aves exibiram 

comportamentos agonísticos na presença dos primatas. Como complemento, entre os itens de 

origem animal consumidos pelos saguis, foram registrados ortópteros, e larvas de outros 

insetos, os quais eram caçados sob folhas, sobre galhos e ramos, principalmente nos estratos 

inferior e médio da floresta de 0 a 8 metros de altura.  

 

 

Figura 7. Frequencia de registros dos itens alimentares presas animais (PRE), exsudatos 

(EXS), frutos (FRU), suplemento alimentar (SUP) e néctar (NEC) para os quatro grupos de 

Callithrix penicillata na área de estudo. Dados referentes a 2008 – 2009 (ZAGO et al. 2013); 

referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012); referentes a 2014-2015 (DA ROSA, 2016); e 

referentes a 2017-2018 (dados originais). 
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Área de Vida 

 

As áreas de vida anuais dos grupos monitorados na Unidade de Conservação variaram 

de 3,74 a 9,82 ha segundo o método do MPC, de 2,4 a 8,87 ha segundo o método de 

Esquadrinhamento, e de 2,05 a 10,9 ha segundo o método de Kernel 95% (Figura 8). O GP 

apresentou uma maior sobreposição de sua área de vida entre os períodos monitorados (92% - 

MPC; 86% - ME; 73% - Kernel 95%). Já o GG apresentou uma maior flexibilidade em sua 

área de vida (83% - MPC; 83% - ME; 75% - Kernel 95% (Figura 9-13).  

 

 

Figura 8. As áreas de vida anuais pelos métodos do Mínimo Polígono Convexo (MPC), 

Esquadrinhamento (ME) e do Kernel 95%. Dados referentes a 2008 – 2009 (ZAGO et al. 

2013); referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012); referentes a 2014-2015 (DA ROSA, 2016); e 

referentes a 2017-2018 (dados originais). 
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Figura 9. Áreas de vida dos grupos Norte (GN), Porteira (GP) e Garapuvu (GG), pelo método 

de Mínimo Polígono Convexo. 
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Figura 10. Áreas de vida do grupo Porteira (GP) pelo método do esquadrinhamento. (a) 

dados referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012). (b) dados referentes a 2017-2018 (dados 

originais). 
 

 

 

 

(b) 

(a) 
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Figura 11. Áreas de vida do grupo Garapuvu (GG) pelo método do esquadrinhamento. (a) 

dados referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012). (b) dados referentes a 2014-2015 (Da Rosa, 

2016). (c) dados referentes a 2017-2018 (dados originais). 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 12. Áreas de vida do grupo Garapuvu (GG) pelo método de Kernel 95%. (a) dados 

referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012). (b) dados referentes a 2014-2015 (Da Rosa, 2016). (c) 

dados referentes a 2017-2018 (dados originais). 
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Figura 13. Áreas de vida do grupo Porteira (GP) pelo método de Kernel 95%. (a) dados 

referentes a 2010-2011 (ZAGO, 2012). (b) dados referentes a 2017-2018 (dados originais). 
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Não houve correlações entre as áreas de vida estimadas pelos três métodos e o número 

de indivíduos por grupo por período de monitoramento (Tabela 10).  

Tabela 10. Correlações lineares de Pearson entre o número de indivíduos por grupo por 

período estudado e os tamanhos das áreas de vida pelos diferentes métodos.  

Variáveis r p 

Mínimo Polígono Convexo -0,21 0,67 

Esquadrinhamento  -0,24 0,64 

Kernel 95% -0,15 0,68 

 

 Não houve correlações entre o consumo dos vários itens alimentares e o tamanho da 

área de vida, porém houve a correlação entre o consumo de néctar e a área de vida pelos três 

métodos (Tabela 11).  

Tabela 11. Correlações lineares de Pearson entre a frequência do consumo dos itens 

alimentares e os tamanhos adas áreas de vida pelos diferentes métodos. Valores em negrito 

indicam correlações significativas. * MPC= Mínimo Polígono Convexo, ME= Método do 

Esquadrinhamento. 

Variáveis r p 

MPC X Presa animal -0,16 0,75 

MPC X Exsudatos 0,54 0,26 

MPC X Frutos -0,43 0,38 

MPC X Alim. Suplementar 0,15 0,77 

MPC X Néctar 0,83 0,03 

ME X Presa animal -0,32 0,52 

ME X Exsudatos 0,56 0,23 

ME X Frutos  -0,43 0,38 

ME X Alim. Suplementar 0,34 0,50 

ME X Néctar 0,93 0,01 

Kernel 95% X Presa animal -0,42 0,29 

Kernel 95% X Exsudatos 0,60 0,10 

Kernel 95% X Frutos  -0,27 0,50 

Kernel 95% X Alim. Suplementar 0,36 0,36 

Kernel 95% X Néctar 0,95 0,0001 
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IV. DISCUSSÃO 

 

O tamanho médio dos grupos de Callithrix penicillata estudados há dez anos no 

Parque ecológico de Córrego Grande, foi de 10,13 ± 3,19 indivíduos. Estes resultados são 

similares aos encontrados para o gênero Callithrix por Ferrari e Lopes (1989), onde reportam 

um tamanho médio de 9,1 indivíduos por grupo, e um valor máximo de 16 indivíduos. Quanto 

à composição dos grupos, geralmente foram observados de 3 a 9 adultos, sendo que de estes, 

pelo menos uma fêmea adulta com suas respectivas crias, fazia parte de cada grupo, o que 

reflete a organização típica conhecida para a espécie Callithrix penicillata (FERRARI; 

DIGBY, 1996). 

Ocorreram variações nas composições dos grupos ao longo dos estudos, decorrentes 

de nascimentos, mortes, emigrações e desaparecimentos. Sendo mais evidentes mudanças no 

número de indivíduos dentro dos GG e GP, devido ao fato de ter sido mais monitorados, e 

onde se pode observar com mais detalhe as flutuações demográficas. A causa do 

desaparecimento de um filhote (aproximadamente cinco dias de nascido) no mês de novembro 

de 2017, no GP foi o resultado do infanticídio cometido pela fêmea dominante do grupo. 

 A morte de descendentes tem sido documentada em várias espécies de mamíferos, 

incluindo primatas (VAN SCHAIK 2000, HRDY 1974, AGUIAR et al., 2005). Para autores 

como Calhoun (1962) o infanticidio é considerado um comportamento não adaptativo, ou 

seja, patológico. Entanto outros autores consideram que pode ser uma estratégia 

comportamental para aumentar a aptidão do perpetrador (WILSON 1975, HRDY 1979, 

HAUSFATER; HRDY 1984). Segundo Hrdy (1979), a competição de recursos, seleção 

sexual, e manipulação parental, poderiam ser causais que levariam as espécies a cometer 

infanticídio.  

 

Embora casos de infanticídio materno já fossem relatados para os Callithrichideos 

Saguinus fuscicollis (HERRERA et al., 2000), e Saguinus mystax (CULOT et al., 2011), bem 

como para o Pithecideo Callicebus nigrifrons (CÄSAR et al., 2008), o reporte apresentado 

neste estudo, poderia ser o primeiro caso de infanticídio e canibalismo materno relatado para a 

espécie Callithrix penicillata. No entanto, deve ficar claro que este registro corresponde a 

uma espécie que não está dentro de sua distribuição natural. 
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As emigrações e imigrações podem ocorrer nestes grupos, tanto em baixas como em 

altas taxas, de acordo com o exposto por Rothe e Darms (1993), as quais poderiam chegar a 

explicar a falta de integrantes nos grupos, principalmente de subadultos e adultos. Não foram 

observados imigrantes nos grupos de estudo, durante os dez anos de monitoramento. No 

entanto, as emigrações que possivelmente foram advindas de expulsões ou espontâneas, 

podem ter resultado na formação de novos grupos, ou os indivíduos passaram a integrar 

outros grupos preexistentes e ainda não estudados.  

Em novembro de 2017 (dados originais) foi reportado nascimento de gêmeos no GP, e 

em janeiro de 2018 (dados originais) foram observados dois novos gêmeos no grupo. O tempo 

de gestação na espécie dura entre 143 a 150 dias (FRENSCH; SACHAFFNER, 1995), de tal 

modo que podem ocorrer até duas gestações por ano (ROTHE et al., 1993, TARDIFF et al., 

2003). Por conseguinte, se descarta que os filhotes nascidos em janeiro, tenham sido de 

alguma fêmea subordinada, devido a que o GP possuiu apenas uma fêmea adulta durante a 

pesquisa.  

Os valores dos registros encontrados para cada padrão de atividade nos dez anos de 

monitoramento não diferiram do que já foi reportado na literatura para as áreas de distribuição 

geográfica natural de Callithrix penicillata (VILELA; FARIA, 2004). Isso era esperado já que 

Callithrix penicillata pode viver em diferentes tipos de habitats e condições ambientais, e os 

padrões de atividade são flexíveis para a espécie, uma vez que as maiores atividades relatadas, 

independentemente da ordem em que são encontradas, geralmente estão associadas à 

alimentação e deslocamento.  

Neste estudo, a categoria alimentação obteve valores que se assemelham aos 

encontrados para a espécie Callithrix jacchus em área de Mata Atlântica (CASSIMIRO, 2003; 

CAVALCANTI, 2002), e o bioma Caatinga (MARTINS, 2007), assim como para a espécie 

Callithrix geoffroyi em Mata Atlântica (PASSAMANI, 1998). O fato dos animais ocuparem a 

maior parte do seu tempo alimentando-se pode estar relacionado ao seu metabolismo, e suas 

necessidades nutricionais (STRIER, 1999), devido que apresentam altas taxas metabólicas por 

serem animais de pequeno porte.  

O deslocamento também foi o segundo padrão comportamental registrado para dois 

grupos de Callithrix penicillata, em áreas de Cerrado (VILELA; FARIA, 2004). Sugere-se 

que os deslocamentos foram consequência da variação na disponibilidade de recurso no 
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ambiente, ou seja, quando há uma diminuição na quantidade de presas animais, frutos ou 

qualquer outra fonte alimentar, isto pode levar o grupo a deslocar-se mais em busca de novos 

recursos.  

Os resultados relacionados à categoria inatividade obtiveram valores que se 

assemelham aos encontrados na literatura para a espécie C. jacchus (18%), para C. geoffroyi 

(29%) e para Callithrix penicillata (19%) (ALONSO; LANGGUTH, 1989; PASSAMANI, 

1998; VILELA; FARIA, 2004). Segundo Alonso e Langguth (1989) os padrões de inatividade 

são mais acentuados nas horas mais quentes do dia, onde os indivíduos aproveitam o repouso 

para realizar atividades sociais como a catação. Os comportamentos sociais além de serem 

importantes para o desenvolvimento dos indivíduos, devido a que fortalece os vínculos entre 

os animais, deixam em evidência a hierarquia que existe entre os membros do grupo 

(SILVEIRA; CODENOTTI, 2001). 

Lembrando que a catação é um comportamento que desempenha um papel muito 

importante nos mamíferos, devido a que reforça e mantém estáveis as relações sociais, além 

de contribuir na remoção de ectoparasitas, principalmente nas áreas corporais que um 

individuo não é capaz de limpar-se por si só (LAZARO-PEREA et al., 2004). Em Callithrix 

jacchus a catação é praticada com maior frequência pelo casal reprodutor (WOODCOCK, 

1978). As correlações parciais mostraram que esse comportamento independe da composição 

dos grupos      

O comportamento de marcação de cheiro parece ter um importante papel na 

transmissão de mensagens sexuais, socio-sexuais, assim como de territorialidade 

(HEYMANN 2006). Um estudo feito por Heymann (1998) em quatro grupos de Saguinus 

mystax, reportou que as fêmeas possuíam taxas maiores de marcação de cheiro do que os 

machos. Em contraste, não houve diferenças entre os sexos relacionada a esta subcategoria, 

em estudos realizados in situ nas espécies Callithrix jacchus e Callithrix penicillata 

(LAZARO-PEREA et al., 1999, OLIVEIRA; MACEDO, 2010). 

A marcação de cheiro nos Callithrichidae também pode estar relacionada à indicação 

de árvores utilizadas como recurso alimentar. Estudos feitos no gênero Callithrix corroboram 

este suposto, onde as marcações foram usadas para a localização de árvores, principalmente 

fontes de exsudato (LACHER et al., 1981; SOUZA et al., 2006; OLIVEIRA; MACEDO, 

2010). Na espécie Leontopithecus rosalia as marcações de cheiro foram usadas para a 
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localização de árvores frutíferas (MILLER et. al., 2003). No presente trabalho a marcação de 

cheiro foi independente da composição do grupo, indicando assim, que este comportamento 

sempre vai ser um fator importante no desenvolvimento da espécie. Provavelmente nos 

grupos estudados a marcação de cheiro em infantes da mesma forma que jovens, sirva para 

comunicação intergrupal (LAZARO-PEREA et al., 1999), ou para localização das fontes de 

alimento.   

Visto que a disponibilidade e a busca pelo recurso alimentar são fatores chaves na 

sobrevivência dos indivíduos, é de esperar que as espécies que habitam uma área de vida com 

recursos limitados deverão investir mais tempo e energia na procura do alimento do que em 

atividades sociais como as brincadeiras (BALDWIN; BALDWIN, 1976). Embora 

aparentemente um maior número de indivíduos possa potencialmente aumentar o número de 

interações, isso não foi verificado no presente estudo.  

O comportamento de brincar constitui um papel muito importante durante o 

desenvolvimento social em especial dos infantes e jovens, mas também um provável gasto de 

energia e tempo para os adultos como facilitadores desta atividade (STRIER, 2000). 

Geralmente os parceiros das brincadeiras podem estar relacionados à estrutura social da 

espécie assim como a preparação para a vida adulta, porque através das brincadeiras os 

indivíduos aprendem como responder diferentes estímulos. De acordo com Owens (1975) 

grupos que apresentem maior número de indivíduos provavelmente terão maior número de 

participantes desta atividade. 

Segundo Cant et al. (2002), muitos indivíduos defendem os recursos de seus territórios 

os quais são essenciais para a reprodução, o que pode resultar uma atividade muito importante 

nos grupos conformados. Os encontros intergrupais, podem variar desde comportamentos de 

evitação mútua a embates físicos letais, como por exemplo em Cebus capucinus (Linnaeus, 

1758) (GROS-LOUIS et al., 2003). Por outro lado, os agonismos intragrupais nos primatas, 

incluindo os Callithrichideos, podem ser importantes para determinar a permanência de um 

determinado indivíduo no grupo, assim como o seu sucesso reprodutivo (DIGBY, 1995). Não 

foram observadas grandes porcentagens de encontros intergrupais que envolveram agressão 

física, no entanto o comportamento de piloereção, vocalizações de alerta, exposição genital e 

o contato visual, eram comuns quando os encontros entre grupos ocorriam.  
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O consumo de presas animais tem sido o recurso mais frequentemente registrado na 

maioria de estudos realizados com Callithrix penicillata, sendo os invertebrados um 

importante recurso, sendo fonte de proteínas, fósforo e cálcio em menores proporções 

(NASH, 1986). Na família Callithrichidae, o cálcio constitui um elemento importante para o 

desenvolvimento das espécies e um custo reprodutivo para as fêmeas dominantes nos grupos, 

devido a que consomem esse recurso durante a gestação e lactação (GARBER, 1984). A 

ingestão de frutos constitui um importante valor nutricional na dieta das espécies, por ser uma 

fonte de carboidratos (AGUILAR et al., 2003), além de ser um componente comum na dieta 

dos primatas neotropicais (STEVENSON; RYLANDS, 1988).   

Os exsudatos constituem uma importante fonte de água, carboidratos, proteínas e 

minerais para os saguis (FRANCISCO et al, 2015). Os resultados do consumo de gomas 

foram semelhantes aos reportados para C. jacchus (MAIER et al., 1982), assim como para C. 

kuhli (RABOY et al., 2008) e para C. aurita (MARTINS; SETZ, 2000). Foi reportada a 

variação no consumo dos itens alimentares ao longo do ano, com maior ingestão de exudatos 

seguido de frutos durante a estação chuvosa, e maior consumo de presas animais seguido de 

frutos durante a estação seca na espécie Callithrix jacchus (MARTINS, 2007). Nas espécies 

C. jacchus e C. penicillata, o consumo de exsudatos acarreta em áreas de vida menores, 

devido a que a distribuição e disponibilidade destas árvores se distribuem de forma mais 

agrupada (SCANLON et al., 1989).       

A relação entre o néctar e a área de vida dos grupos de C. penicillata estudados, 

provavelmente esteve regulada pela fenologia das árvores usadas como fonte de alimento. O 

consumo de néctar representa uma importante fonte de energia para as espécies, pois contém 

carboidratos e proteínas simples (NICOLSON; THORNBURG 2007), embora este recurso 

seja considerado alternativo para algumas espécies de primatas segundo o exposto por 

Hemingway e Bynum (2005). Os registros de néctar foram baixos ao longo dos estudos, no 

entanto foi reportado maior consumo deste item no Grupo Norte, o qual apresentou uma 

maior área de vida em contraste com os outros grupos, e onde possivelmente existiu maior 

disponibilidade deste recurso no local.  

As áreas de vida calculadas pelos três métodos (Mínimo Polígono Convexo, 

Esquadrinhamento e Kernel 95%) em geral foram pequenas, provavelmente devido a que os 

grupos de saguis se encontram confinados num fragmento de floresta urbana, no entanto estão 
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dentro dos valores esperados para o gênero Callithrix (DIGBY et al., 2007). No presente 

trabalho as áreas de vida não tiveram relação com o numero de indivíduos nem com 

alimentação, mas teve relação com o recurso alimentar néctar.  

Em estudos feitos com Callithrix penicillata, o tamanho da área de vida variou entre 

2,0 ha a 18,5 ha (FONSECA et al., 1980; FARIA, 1989; RUIZ-MIRANDA et al., 2006; 

MIRANDA; FARIA, 2001). Passamani e Rylands (2000) encontraram que a área de vida de 

um grupo de Callithrix geoffroyi foi de 23,3 ha num fragmento de Mata Atlântica. Para 

Rylands (1986) e Scanlon et al. (1989) as diferenças no tamanho da área de vida e uso de 

espaço no gênero Callithrix, são influenciadas pela fenologia do habitat, distribuição e 

abundancia dos recursos, sejam de origem animal ou vegetal, assim como grupos de saguis 

vizinhos. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como a demografia é um parâmetro que varia no tempo e no espaço, é necessário um 

monitoramento constante, para conhecer o estado atual dos saguis de tufos pretos, na Ilha de 

Santa Catarina, a fim de integrar esses estudos aos planos de manejo ambiental, devido a que 

Callithrix penicillata é uma espécie invasora.  

Embora o objetivo deste estudo não fosse conhecer o impacto que causa Callitrhix 

penicillata como espécie introduzida sobre o ambiente estudado, se recomenda realizar 

estudos periódicos quanto às árvores fontes de exsudato para os saguis, objetivando verificar 

se existe algum impacto nas populações dessas plantas. Pois várias dessas árvores parecem 

estar deteriorados. Além de testar possíveis implicações dos saguis na fauna da Ilha de Santa 

Catarina. Em contrapartida, se recomenda estudar a efetividade de Callithrix penicillata como 

dispersor efetivo das espécies de plantas que consome, para assim observar se contribui na 

reflorestação do local. 

Também sugere-se verificar se existe conectividade entre o PECG e os fragmentos 

adjacentes, para saber se os grupos de Callithrix penicillata estão ou não restritos à Unidade 

de Conservação. Visto que durante o presente trabalho foi observado um grupo fora do 

PECG, apresentando comportamento agonístico intergrupal com o GG, para poder entender 

melhor o estado genético da população. 

Estudos comportamentais em longo prazo são importantes para um melhor entendimento 

da espécie objeto de estudo, devido a que podemos analisar com mais detalhe as flutuações 

demográficas em um intervalo de tempo maior, como por exemplo, durante os dez anos desta 

pesquisa. Além de registrar comportamentos fortuitos como o infanticídio materno observado, 

assim como tentar compreender como as espécies respondem aos ambientes onde se 

encontram.    
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Abstract 1 

In this paper, we present a detailed description of a possible first report of infanticide and 2 

maternal cannibalism, in a black tufted-ear marmoset (Callithrix penicillata) introduced group 3 

in an urban park of Florianópolis-Santa Catarina, Brazil. In November of 2017, the dominant 4 

female of the group (mother of twins) ate face parts and the whole skull of one of her infant, 5 

which was approximately five days old. This case of infanticide seems to mostly fit to 6 

hypothesis parental manipulation and nutritional resource, but its ultimate reason remained 7 

unknown.  8 

Keywords 9 

Cannibalism, Maternal infanticide, Nutritional resource, Social pathology, Sexual selection. 10 

Infanticide or killing of intraspecific offspring has been documented in several species of 11 

mammals including primates, rodents, cetaceans and carnivores (Van Schaik 2000, Hrdy 12 

1974, Labov 1980, Dunn et al 2002, Hoogland 1985, Patterson et al., 1998; Lunn and 13 

Stenhouse 1985). This kind of behavior was considered non-adaptive: it means pathological 14 

(Calhoun 1962). Some other authors consider that infanticide can be an adaptive behavioral 15 

strategy, to increase the perpetrator's fitness (Wilson 1975, Hrdy 1979, Hausfater and Hrdy 16 

1984). Hrdy (1979) provided several hypotheses to explain the causes of infanticide: 17 

competition of resources, sexual selection, parental manipulation, and social pathology. 18 

Infanticide has been reported in different species of non-humans primates (Hrdy 1979, 19 

Hausfater 1984, Leland et al., 1984). Most reports of infanticide are carry out by unrelated 20 

adult males, who use this conduct for reproductive purposes (Hiraiwa-Hasegawa and 21 

Hasegawa 1994, Crockett 2003). Infanticide committed by females has been registered in 22 

primates Catarrhini: Pan troglodytes (Buirski and Plutchik 1991), as well as Platyrrhini: 23 
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Callithrix jacchus (Bezerra et al., 2007). Cases of maternal infanticide have been reported in 1 

Saguinus fuscicollis species (Herrera et al., 2000), Callicebus nigrifrons (Cäsar et al., 2008), 2 

Saguinus mystax (Culot et al., 2011). 3 

There is still controversy about the infanticide role in mammalian social behavior, due to the 4 

lack of knowledge about the amount of times that it happens, the reasons to perpetuate it or 5 

the adaptive consequences for recipient and actors (Agrell et al., 1998). We present a detailed 6 

case description of infanticide and maternal cannibalism, in a black tufted-ear marmoset 7 

(Callithrix penicillata) introduced group in an urban park of Florianópolis-Santa Catarina, 8 

Brazil. We provide several hypotheses to try to explain this behavior. 9 

The study site is a fragment of approximately 21.5 ha of dense forest in regeneration, in the 10 

Córrego Grande Ecological Park, located in the municipality of Florianópolis, (27 ° 35'51.8 11 

"N 48 ° 30'41.7" W) in Santa Catarina-Brazil State.  12 

We did behavioral monitoring in two introduced group of Callithrix penicillata that have been 13 

continuously studied by us since September 2017. These marmosets are habitude to the 14 

presence of researchers and can be identified by natural marks. 15 

On the 6 and 8 November 2017, we made day long follows of a group called "Porteira", at the 16 

study site; this group was composed of one dominant female, two adult males, one sub-adult 17 

(undetermined sex), two juvenile (undetermined sex), and twin infants (estimated to be 5 days 18 

old). The group was observed throughout its daily activities period (approximately from 6:20 19 

to 19:00), using the scan sampling methodology (Altmann 1974), with five minutes time 20 

intervals. Occasional events were recorded "Ad libitum" thoroughly describing each behavior.  21 

On the 6 November 2017, we observed for the first time that this group had recently born 22 

twins, which was being carried on the back of the adult male (possibly the father) as the group 23 
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headed to the sleeping tree. The next day, we observed this group started activities after 6:15. 1 

At 6:20 the adult male (possibly the father) carried the twin infants on his back, while moved 2 

with the group. During the next 3 hours and 30 minutes, the activities they did most this 3 

primates, were moving around and getting food. At 9:50 entire group took refuge in a tangled 4 

tree, to ride out the rain that lasted approximately 25 minutes. At 10:22 the group moved 5 

towards other tree, and it is observed that the dominant female and the adult male (possibly 6 

the father) each one carried a twin infant. At 11:00, the adult male (possibly the father) with 7 

carried a twin infant on his back, tried to take away the other twin infant who was on the 8 

dominant female's back twice, but the female's does not allowed him to it. At 11:16 the entire 9 

group was on the same branch of a tree; the dominant female nurses the twin infant that was 10 

on her back (Figure 1a), while the adult male (possibly the father) with carried the other twin 11 

infant on his back, and the rest of the group members were sitting. The dominant female 12 

finished nursed at 11:21 and carried the twin infant on her back, to a branch of another tree, 13 

more than three meters away from her group. After 3 minutes the infant begins to vocalize, 14 

and we saw the dominant female with the twin infant in her arms; she holds the head of the 15 

twin infant with the jaw. The female then started to bite principally at the twin infant face. At 16 

11:28 the female continued bit the twin infant’s face, who vocalized constantly, while the 17 

other members of the group walked in the direction of her. At 11:31 we noted that the 18 

female’s mouth was full of blood and that there was ate part of the skull of the twin infant, 19 

who had stopped vocalizing (Figures 1b, 1c and 1d). Although the female dropped the corpse 20 

twice on the ground, she looked for it again to keep eating the skull. At 11:34 the female 21 

released the twin infant, and the corpse fell to the ground for third time, but in this occasion 22 

the adult male (possibly the father) with carried the other twin infant on his back, goes 23 

looking for it to eat the remains of skull (Figure 1e), while the dominant female he looked 24 

him. The adult male (possibly the father) with carried the other twin infant on his back, after 25 
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having eaten parts of the skull of the other twin infant, dropped the corpse to the ground, and 1 

moved forward with the dominant female and the rest of the group at 11:36. At 11:39 the dead 2 

body was on the ground, without most of the face and brain, although the other body parts 3 

were intact (Figure 1f). We observed that the infant was a male.    4 

This study might be the first case of infanticide and maternal cannibalism reported for 5 

Callithrix penicillata. However, it should be clear that this record corresponds to a species 6 

that is not within its natural distribution; according to Santos et al. (2007) this primate was 7 

introduced on the island of Santa Catarina at least 30 years ago.  8 

Based on the different hypotheses proposed by Hrdy (1979), we tried to explain the most 9 

likely cause of infanticide. One of them is “the stress caused by the human’s presence”, which 10 

can disturb the social group interactions (Debyser 1995). However, we rule out this 11 

possibility, since Black Tufted-Ear Marmoset groups are used to the presence of park visitors, 12 

who in many occasions offer food, and is very usual for these primates to be close to humans 13 

in the common areas of the park. 14 

“Resource competition” hypothesis predicts the elimination of subordinate female’s offspring 15 

by dominant females, which allows increasing access to resources and decreasing its 16 

competitors, to encourage the offspring survival (Gigby 2000). “Sexual selection” hypothesis 17 

that involves infanticide committed by males, eliminating the offspring of other animal, to 18 

access to the breeding female (Agrell et al., 1998). We discarded these two assumptions, 19 

because in this study the dominant group female kills her offspring, in addition, we did not 20 

have any interactions highlights with members of other neighboring groups. 21 

We saw clearly how the mother perpetuated infanticide, also observed how she ate parts of 22 

the face and brain of the twin, and left the rest of the body intact. We contemplate the 23 
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possibility of cannibalism as a “nutritional resource” of the consumed parts of dead breeding 1 

as mentioned Lazaro-Perea et al. (2000) and Melo et al. (2003), however, it is not clear why 2 

the perpetrator in most of the reported cases, including this one, only ate the victim's head 3 

(Melo et al., 2003). According to (Hilário and Ferrari 2010), the perpetrator first bites the 4 

victim's head to subdue it, following the same behavior, that he would use to chase its prey 5 

and probably ingests parts of its congener skull and face instinctively.  6 

“Parental manipulation” hypothesis in most cases is perpetrated by the mother, who takes 7 

some or all of the offspring, out to adjust the percentage of both males and females within the 8 

group (Agrell et al., 1998). It does not necessarily imply the elimination of apparently non-9 

viable offspring, but also those that could have been born in an unfavorable ecological time 10 

and circumstances, demanding an additional energy expenditure of care for the offspring 11 

(Culot et al., 2011). According to (Voland and Stephan 2000), infanticide could be considered 12 

as adaptive when: the offspring have a low reproduction probability, the offspring are 13 

dependent of the mother; exceeding normal care levels or if maternal infanticide increases its 14 

own adaptive value. 15 

We consider the nutritional resource hypothesis and parental manipulation as the most 16 

possible explanations of this infanticide, based on the following assumptions. First, the female 17 

committed infanticide and ingested parts of the face and brains of her offspring, to reach the 18 

nutritional needs that entail closely spaced twin pregnancies and births. At the time of 19 

infanticide, the female was more robust and in past observations on January 2018, we saw 20 

three offspring’s, one bigger brother of the deceased and new smaller size twins, which most 21 

likely were born a few days after the infanticide. Second, the possibility that the offspring was 22 

disabled to develop in this environment. This hypothesis is more complicated to support, 23 

since its unknown under what terms the mother detects the offspring viability. For example, if 24 
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it suffers from a disease, abnormal hormones levels, organs malfunction, or if after childbirth, 1 

the infanticidal mother could have initiated stressful conditions for her (Schneider et al., 2 

1999), which possibly affected the offspring health, in such a way these causes are not 3 

detectable by necropsy (Culot et al., 2011). 4 
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Figure 1. Pictures before, during and after infanticide and cannibalism. a) Mother nursing the 2 

infant. b, c and d) Mother eating parts of the head. e) Adult male carrying the other infant 3 

eating parts of the skull. f) Face and skull parts eaten rest of the body intact. 4 
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