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ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DE UM GRUPO DE MACACOS-PREGO (CEBUS SPP.)
 (PRIMATES: CEBIDAE) E FREQÜÊNCIA DE CONTATO COM VISITANTES DO 

PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN
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1  INTRODUÇÃO

O gênero Cebus, popularmente conhecido como macaco-prego, possui ampla distribuição geográfica, 
distribuindo-se desde o Norte da Argentina até a América Central, sendo atualmente composto por 11 
espécies, dez das quais ocorrem no Brasil: Cebus apella, C. kaapori, C. olivaceus e C. albifrons nos domínios 
Amazônicos, C. nigritus, C. xanthosternos, C. robustus e o recém-descoberto C. flavius na Mata Atlântica e C. 
libidinosus no Cerrado (Silva Jr., 2001).

São primatas diurnos, arborícolas, de médio porte (1,5 – 4,8 Kg), que habitam diversos tipos de 
floresta (Freese e Openheimer, 1981), principalmente pela sua plasticidade e dieta generalista (Fragaszy et al., 
1990). Podem sobreviver em ambientes severamente antropizados, sendo, inclusive, favorecidos dependendo 
da situação (Ludwig et al., 2005). Em determinados casos são considerados como espécies problemas por 
causarem prejuízos econômicos, como em pequenas lavouras de milho e cana (Carvalho, 2007; Freitas et al., 
2008), ou servindo como vetores para transmissão de doenças e zoonoses.

A presença de primatas em áreas urbanas leva estes animais ao contato com seres humanos, podendo 
ser natural (Reis e Mendes, 2007) ou relacionado a solturas indesejadas de espécies invasoras, que além de 
colocarem em risco animais e seres humanos, podem causar desequilíbrios ecológicos. A interação dos animais 
com humanos interfere diretamente nos padrões comportamentais naturais, sendo comum observar alterações 
nas atividades de deslocamento executadas no solo em primatas adaptados a ambientes urbanos (Reis e 
Mendes, 2007). Além disso, para o caso de espécies invasoras introduzidas, os impactos podem comprometer 
outras espécies nativas, inclusive ameaçadas de extinção, através da competição por recursos, predação e 
possibilidade de transmissão de doenças (Morais Jr. et al, 2008).

A proximidade de seres humanos com animais silvestres pode causar efeitos negativos para ambos os 
casos, dependendo da situação. Para os animais são comuns mudanças no comportamento (Constantine et al., 
2004; King e Heinen, 2004), alteração nos níveis de stress (Müllner et al., 2004), dieta e sanidade, enquanto 
para seres humanos, ao estarem no raio de ação de algum animal silvestre, podem estar expostos a ataques, 
mordeduras e consequentemente a zoonoses, como a raiva (Ramos e Ramos, 2002).

Quando deparamos com situações indesejadas de animais silvestres em contato direto com humanos, 
a primeira palavra que vem em mente é ‘”manejo”. É necessário, porém, termos sempre claro, como um 
pressuposto para esse tipo de situação, que manejar espécies silvestres “problemas” ou propor soluções 
eficientes para conflitos requerem estudos e avaliações criteriosas antes de qualquer tomada de decisão (Morais 
Jr. et al., 2008), caso contrário os impactos podem ser ampliados.

Este estudo teve como objetivos determinar a quantidade de indivíduos presentes no grupo que 
ocupa a área de uso público do PEAL, calcular sua área de vida, avaliar o uso do habitat e suas atividades 
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comportamentais ao longo dia, bem como realizar diagnóstico da influência dos visitantes no comportamento e 
na dieta dos animais, para que possam ser elencadas propostas e diretrizes de manejo e campanhas informativas 
e educativas, visando responder às seguintes perguntas: há alteração na ecologia e no comportamento dos 
macacos-prego em razão da habituação com visitantes? Existem riscos de acidentes?

2  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1  Área de Estudo 

O Parque Estadual Alberto Löfgren ‒ PEAL, conhecido popularmente como Horto Florestal, é 
uma Unidade de Conservação de Proteção Integral criada pelo Decreto Estadual nº 335/1896, atualmente 
administrado pelo Instituto Florestal de São Paulo. Situado na zona norte da cidade de São Paulo, ocupa uma 
área de 174 hectares contíguos ao Parque Estadual da Cantareira.

2.2  Protocolos Gerais para Coleta de Dados

Como o grupo de primatas escolhido para o estudo encontra-se totalmente habituado à presença 
humana, a estimativa populacional foi feita através da contagem direta e monitoramento mensal dos indivíduos. 
Marcas, sinais, tamanho corpóreo e características individuais auxiliaram na identificação dos animais e na 
determinação da composição sexo-etária. A área de uso foi calculada através do método de polígono mínimo 
convexo e o comportamento dos animais foi avaliado durante, em média, quatro dias consecutivos por mês. 
O comportamento dos animais foi avaliado pelo método de varredura instantânea (Altmann, 1974), com 
duração de cinco minutos por sessão e intervalos de cinco minutos, com adaptações de outros trabalhos 
realizados com o gênero (Rímoli, 2001; Reis e Mendes, 2007), conforme etograma no Quadro 1.

Em cada varredura foi anotado: o horário, o número de indivíduos, a categoria comportamental, 
a altura dos animais em relação ao solo, a presença de pessoas nos arredores e a distância entre essas e os 
animais. As coletas de dados foram realizadas a partir das 7 horas e tinham duração até às 17 horas, período em 
que os animais já se direcionavam para os locais de dormida.

Quadro 1. Etograma evidenciando categoriais comportamentais, respectivas abreviações e definições, adaptado de 
Rímoli (2001).

Categoria Comportamental Definição

Deslocamento (DL)
Animal em deslocamento em dois ou quatro membros, no solo, 
construções (e.g. muros) ou em galhos e troncos de árvores

Parado (PA) Animal parado em troncos, galhos, solo ou em muros

Alimentação (AL)
Animal ingerindo itens naturais, tais como frutas e insetos (ALN) 
ou itens ofertados por visitantes, tais como frutas, salgadinhos, 
amendoim e etc.(ALH)

Outros (OU)

Miscelânea de comportamentos. Toda e qualquer categoria 
comportamental não citada nas demais, incluindo as raras, como 
por exemplo cópulas, interações sociais, catação, forrageio e 
comportamentos agressivos
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Para avaliar a porcentagem de uso dos estratos, as alturas dos animais em relação ao solo foram 
divididas em classes (a cada cinco metros), conforme indicado no Quadro 2.

Quadro 2. Classes e intervalos de altura utilizados para quantificar o uso do habitat. 

Classes Intervalos de alturas em metros (m)
I 0 – 4 metros de altura em relação ao solo
II 5 – 9 metros de altura em relação ao solo
III 10 – 14 metros de altura em relação ao solo
IV 14 – 19 metros de altura em relação ao solo

Para quantificar o número de contatos e as distâncias entre os visitantes e os animais e, 
consequentemente, poder inferir sobre riscos de acidentes, utilizamos classes de distâncias em metros, 
em intervalos de cinco metros.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O grupo estudado em julho de 2009 era composto por 12 indivíduos, sendo um macho adulto 
dominante (alfa), duas fêmeas adultas, oito indivíduos subadultos (pelo menos quatro machos e duas fêmeas) e 
um filhote, o qual não foi possível identificar o sexo. Posteriormente, nos meses de agosto e setembro, o grupo, 
se reduziu a 11 indivíduos e, provavelmente, houve troca de dominância, pois o macho alfa foi visto andando 
sozinho entre os dias 3 e 4 de agosto de 2009 com o braço esquerdo quebrado, em razão de eletrocussão em 
fios da rede elétrica (Port-Carvalho, observação pessoal).

Entre os meses de julho a setembro de 2009 foram coletados 538 registros varreduras totalizando 13 
dias completos de coleta de dados, sendo que nos meses de julho e agosto/2009 as coletas foram prejudicadas 
em um dia por causa das chuvas torrenciais, inesperadas para a época. O número médio de indivíduos por 
varredura foi de 4,846 ± 2,656, totalizando 2.607 registros, com no máximo nove e no mínimo dois indivíduos 
por scan (Tabela 1).

Tabela 1. Número de varreduras instantâneas, média de indivíduos por varredura, total de registros e número de dias 
amostrados por mês nos trabalhos de coleta de dados comportamentais.

Mês Número de 
varreduras

Número médio 
de indivíduos por 

varredura

Número 
máximo de 
indivíduos

Número 
mínimo de 
indivíduos

Total de 
registros

N° de dias/
mês

Julho 134 5,895 ± 3,43 09 03 790 4
Agosto 157 4,465 ± 2,179 07 02 701 4

Setembro 247 4,518 ± 2,347 07 02 1.116 5
Total 538 4,846 ± 2,656 09 02 2.607 13

Durante o período de estudo, o grupo em questão utilizou uma área de vida de 1,7 hectares, situada próximo 
ao portão principal do PEAL, a qual coincide com pontos de maior intensidade de circulação de visitantes.

Com relação aos padrões comportamentais, a categoria de deslocamento (DL) foi a que teve maior 
número de registros, totalizando 1.145 registros, correspondendo a 48,60% do total, seguida pela categoria parado 
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(PA) com 32,51% (N = 766). Os registros de alimentação (N = 300) corresponderam a 12,73% do total e a categoria 
de miscelânea de comportamentos, denominada outros (OU), foi a menos frequente com 6,15% dos registros.

Durante o período amostral registrou-se macacos-prego alimentando-se de frutos de apenas três 
espécies: figueira (Ficus sp.), palmito (Euterpe edulis) e jaca (Artocarpus sp.). A maior parte da dieta do 
grupo estudado foi constituída por itens ofertados por visitantes. De um total de 300 registros de alimentação, 
74,66% (N = 224) foram de alimentos ofertados por pessoas. Destes, 14 itens puderam ser identificados em 
203 eventos, variando desde frutas, ovos, salgadinhos até copos com refrigerante. Frutas representaram a 
maioria dos itens ofertados, com 41,87% dos registros, seguidos por pão, com 25,12% (N = 51), biscoitos, com 
10,34% (N = 21) e amendoim, com 6, 40% (N = 13).

Com relação ao uso do habitat, observa-se que para todas as categorias comportamentais houve grande 
preferência pelos estratos mais baixos da classe I (entre zero e quatro metros de altura), provavelmente pela 
habituação com pessoas. Mais de 70% dos registros de alimentação ocorreram na classe I, evidenciando uma 
forte correlação com a habituação. Os registros de alimentação (natural e por humanos) foram inversamente 
proporcionais ao estrato ocupado pelos animais.

Praticamente 90% dos registros ocorreram entre as classes I, II e III, distâncias que possibilitam 
maior facilidade de oferta de alimentos e o contato direto entre os animais e os visitantes.

Os dados coletados neste trabalho mostram, de forma clara, que a habituação de macacos-prego 
por seres humanos, além de alterar alguns aspectos de sua autoecologia, modifica por completo seus padrões 
comportamentais. No PEAL, além de encontrarmos esses dois fatores, existem visitantes que insistem em 
alimentar diariamente os animais nos mesmos locais, ainda que haja, na portaria do parque, placas informativas 
de “não alimente os animais”.

Ao longo deste estudo, foi possível identificar que muitas vezes se tratam das mesmas pessoas, 
chegando a criar situações de “intimidade” com os animais. Acreditamos que esse fato isolado tenha 
potencializado o grau de habituação dos animais com seres humanos e que nos fins de semana (período de maior 
frequência de visitantes) se torna um dos atrativos do parque. Não é raro aos sábados, domingos e feriados 
observarmos dezenas de pessoas, em sua maioria crianças, ofertando os mais diversos tipos de alimentos aos 
animais. Essa situação, além de ser prejudicial aos próprios macacos-prego, pois ingerem com frequência 
itens artificiais, colocam os visitantes constantemente no raio de ação dos animais. Tal proximidade pode 
proporcionar acidentes como arranhões, mordeduras, transmissão de zoonoses, como o vírus da raiva (Ramos e 
Ramos, 2002). Também não se descarta a possibilidade de os seres humanos transmitirem aos animais doenças 
com alta taxa de letalidade (e.g. herpes viral).

Todos esses fatores nos levam a reiterar a necessidade urgente de campanhas educativas e 
informativas para não alimentação dos animais, bem como a intensificação de fiscalização por parte dos 
vigilantes e guardas-parque do PEAL. Pelo fato de este grupo de macaco-prego (Cebus sp.) diferir muito 
morfologicamente da espécie nativa da Região Metropolitana de São Paulo (Cebus nigritus), sugerimos 
também que alguma medida de controle populacional seja adotada em caráter de urgência. A forma mais 
indicada para esse controle, que pode ser castração ou vasectomia nos machos e laqueadura nas fêmeas, deve 
ser avaliada criteriosamente por profissionais qualificados e executada juntamente com exames sorológicos 
por médicos veterinários com experiência no assunto.
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