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ABSTRACT. Diet of invasive marmosets in Botanic Garden of Rio de Janeiro. 
The diet of introduced animals can be used to measure its impact in the environment. 

It made the identification of consumed food items by mixed groups of Callithrix 

jacchus (Linnaeus, 1758) and C. penicillata (É. Geoffroy, 1812) and their hybrids in 

the arboretum of the Botanical Garden of Rio de Janeiro. Between May 2008 and 

August 2009, 11 groups of primates were observed for 620 hours. We obtained 459 

records of feeding, representing about 20% of the sampling sessions. The marmosets 

showed a high consumption of exudates, especially in the less rainy season, also 

consuming fruits, flowers, vegetative parts, nectar, small reptiles, frogs, arthropods 

and food facilitated by humans. The feeding behavior of marmosets in JBRJ is 

showing a great capacity of adaptation and plasticity, since much of the collection of 

the garden plant is exotic, demanding new eating habits. The high density of exotic 
marmosets in the study area suggests high resource availability, and may have 

effects on the populations of their prey. There is also a concern for public health, 

because marmosets have direct contact with visitors to receive food. 
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RESUMO. A dieta de animais alóctones invasores pode ser utilizada para medir 

seus impactos no ambiente. Foi feita a identificação de itens alimentares de grupos 

mistos de Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) e C. penicillata (É. Geoffroy, 1812) e 

seus híbridos no arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ. Entre maio de 

2008 e agosto de 2009, 11 grupos de saguis foram observados por 620 horas. 

Obteve-se 459 registros de alimentação, representando cerca de 20% das sessões 

amostrais. Os saguis apresentaram um alto consumo de exsudatos, principalmente na 

estação menos chuvosa, além de frutos, flores, partes vegetativas, néctar, pequenos 

répteis, anuros, artrópodes e alimentos facilitados por humanos. O comportamento 

alimentar dos saguis no JBRJ vem evidenciando uma grande capacidade adaptativa e 

de plasticidade, visto que grande parte do acervo vegetal do JBRJ é exótica, 
exigindo novos hábitos alimentares. A alta densidade populacional de saguis 

alóctones na área de estudo sugere uma alta oferta de recursos alimentares, e pode 

ter efeitos nas populações de suas presas. Há também uma preocupação com a saúde 

pública, pois os saguis mantêm contato direto com os visitantes para receber 

alimentação. 

Palavras chave: Calitriquídeos, primatas alóctones, gomivoria, hábitos alimentares. 

 

Introdução 

As espécies da família Callitrichidae 

(sensu RYLANDS et al. 2000) consomem 

uma grande variedade de itens 

alimentares, como exsudatos, frutos, 

flores, folhas e néctar de plantas, além 

de insetos, pequenos vertebrados e ovos 
de aves (e.g. COIMBRA-FILHO 1981, 

RIZZINI & COIMBRA-FILHO 1981, 

STEVENSON & RYLANDS 1988, DIGBY & 

BARRETO 1998, CASTRO et al. 2000, 

VILELA & FARIA 2002, VILELA 2007, 

MODESTO & BERGALLO 2008). 

Os gêneros Callithrix e Cebuella são os 

únicos a possuir adaptações 

morfológicas para obter os exsudatos 

dos vegetais, devido à presença de 

dentes incisivos inferiores estreitos, 
alongados e reforçados por espessa 

camada dianteira de esmalte e caninos 

reduzidos incisiviformes 

(ROSENBERGER 1978, COIMBRA-FILHO 

et al. 1980, RIZZINI & COIMBRA-FILHO 

1981), musculatura  da mastigação 

hipertrofiada e cecos desenvolvidos, o 

que lhes garante perfurar os troncos e 

galhos de árvores para aproveitar 

gomas, resina, látex e seiva, e digerir 
substâncias celulósicas e lignificadas 

(COIMBRA-FILHO 1972, COIMBRA-

FILHO et al. 1980). Outros primatas se 

alimentam de exsudatos apenas 

oportunisticamente a partir de 

ferimentos pré-existentes nas árvores 

(RUIZ-MIRANDA et al. 2006). 

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) e C. 

penicillata (É. Geoffroy, 1812) têm sido 

capturados e comercializados como 

animais de estimação e foram 
introduzidos nas regiões Sudeste e Sul 

do Brasil desde o início do século XX, 

provavelmente através do tráfico de 

animais seguido de soltas ou fugas 

(COIMBRA-FILHO 1984, RUIZ-MIRANDA 
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et al. 2000). Callithrix jacchus 

originalmente se distribuía desde o 

Estado do Maranhão até o Norte do rio 

São Francisco (COIMBRA-FILHO 1980, 

VIVO 1991) ocupando os biomas de 

Mata Atlântica e Caatinga do nordeste 

brasileiro, enquanto C. penicillata 

ocorria naturalmente nos Estados do 

Tocantins, Goiás, norte do Mato Grosso 

do Sul, parte de Piauí, Bahia, Minas 

Gerias e norte de São Paulo, na região 
centro-oeste brasileira, ocupando o 

bioma do Cerrado e limitada pelos rios 

Grande e São Francisco (COIMBRA-

FILHO 1990, VIVO 1991, RYLANDS et al. 

2008). 

Essas duas espécies se encontram 

amplamente distribuídas por quase 

todos os biomas brasileiros, incluindo 

fragmentos de Mata Atlântica no Estado 

do Rio de Janeiro (CERQUEIRA et al. 

1998). Devido à adaptabilidade a 
florestas secundárias, flexibilidade na 

dieta e sistema de acasalamento, e alta 

taxa de reprodução (RYLANDS & FARIA 

1993), chegaram a populações 

numerosas nas áreas onde foram 

introduzidas, sendo um risco às espécies 

nativas devido à predação, competição, 

hibridação e transmissão de agentes 

patogênicos (SAKAI et al. 2001) e se 

tornaram um problema a mais para as 

espécies nativas ameaçadas 

Leontopithecus rosalia (Linnaues 1766) 
e Callithrix aurita (Humboldt 1812) 

(RUIZ-MIRANDA et al. 2000, PEREIRA et 

al.  2008). 

A comunidade de primatas do Parque 

Nacional da Tijuca e Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro foi seriamente 

modificada a partir do início do século 

XVIII, devido à pressão de caça, 

sucessivas derrubadas, ciclos 

extrativistas, e revegetação da área com 

espécies botânicas exóticas (COIMBRA-

FILHO & ALDRIGHI 1971, DEAN 1996, 

CUNHA & VIEIRA 2004). Apenas Cebus 

nigritus (Goldfuss, 1809) resistiu, 

Brachyteles arachnoides (E. Geoffroy, 

1806), Alouatta guariba (Humboldt, 

1812), Callithrix aurita (E. Geoffroy, 

1812), Leontopithecus rosalia 

(Linnaeus, 1766) e possivelmente 

Callicebus nigrifrons (Spix, 1823) 
obtiveram extinção local, enquanto os 

saguis C. jacchus e C. penicillata foram 

introduzidos na região no início do 

século XX e Saimiri sciureus (Linnaeus, 

1758) foi introduzido na área mais 

recentemente (COIMBRA-FILHO & 

ALDRIGHI 1971, COIMBRA-FILHO 1984, 

CUNHA & VIEIRA 2004). 

A dieta de animais alóctones invasores 

pode ser utilizada para medir seus 

impactos no novo ambiente (MODESTO 

& BERGALLO 2008). O presente estudo 

tem como objetivo identificar itens 

alimentares consumidos por grupos 

mistos de Callithrix jacchus e C. 

penicillata na área do Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro. 

Material e Métodos  

O estudo foi realizado no arboreto do 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro (JBRJ) localizado na 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro 

(22°57’ a 22°59’ S e 43°13’ a 43°14’ 
W).  O arboreto possui cerca de 8.000 

espécies arbóreas entre nativas e 

exóticas de várias partes do mundo. Sua 

área física compreende 137 hectares, 

sendo 54 ha do arboreto e 83 ha de 

remanescentes florestais de Mata 

Atlântica, contíguas ao Parque Nacional 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humboldt
http://pt.wikipedia.org/wiki/1812
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lineu
http://pt.wikipedia.org/wiki/1766
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus


Rangel et al. Dieta de sagüis invasores no JBRJ. 

da Tijuca. Essa proximidade permite o 

trânsito de rica fauna autóctone, que 

utiliza o arboreto do JBRJ para se 

alimentar, nidificar e se estabelecer. 

Nessa área, desde 2007, existe um 

programa de monitoramento de 

primatas, que, através de capturas, 

marcação dos indivíduos e 

acompanhamento frequente, constatou 

onze grupos mistos com as espécies C. 

jacchus e C. penicillata e seus híbridos, 
com um tamanho médio de 6,5 

indivíduos, habitando o arboreto do 

JBRJ, enquanto outros grupos não 

contabilizados habitam a área de mata 

(C.H. RANGEL, dados não publicados). 

Cinco grupos estão marcados com 

colares de contas coloridas, nos outros 

seis grupos os indivíduos foram 

identificados baseados em diferenças de 

sexo, idade e marcas naturais. 

As observações comportamentais para o 
presente estudo foram realizadas um dia 

por semana, entre os meses de Maio de 

2008 e Agosto de 2009, totalizando 620 

horas e 2.880 sessões amostrais. As 

observações iniciavam logo após o 

grupo deixar o local de dormida e 

acabavam quando as atividades 

encerravam. O método utilizado foi o 

“animal focal” com amostragem 

instantânea (ALTMANN 1974), com 

cinco minutos de duração de registro e 

10 minutos de intervalo, onde em cada 
sessão amostral um indivíduo diferente 

do grupo foi observado, seguindo 

sugestão de A.B. RYLANDS (com. pess.), 

de modo que todos os integrantes do 

grupo foram acompanhados por tempo 

igual. Um grupo diferente foi 

acompanhado em cada dia, de modo que 

todos os 11 grupos foram observados.  

Todos os itens alimentares consumidos 

pelo animal focal visualizados durante 

cada sessão foram identificados e 

registrados. As árvores do arboreto do 

JBRJ foram identificadas através da sua 

localização exata nos canteiros que 

remetem a números de tombo e 

possuem registro no banco de dados da 

instituição. A identificação dos itens 

animais consumidos foi bastante difícil, 

mas sempre que possível foram feitas 
fotografias do ato da predação ou 

coletados restos deixados pelos saguis, 

como asas de insetos e pedaços de 

vertebrados. Tais registros foram 

identificados no nível de ordem por 

especialista em entomologia do próprio 

JBRJ. 

Resultados  

Obteve-se 459 registros de alimentação, 

o que representou cerca de 20% das 

sessões amostrais. O alto consumo de 
exsudatos (gomas, resinas e látex) foi 

registrado 243 vezes e distribuído em 51 

espécies botânicas representativas de 16 

famílias (Tabela 1). Seis espécies não 

foram identificadas. A família mais 

utilizada foi Leguminosae. 

Foram identificados frutos, flores, partes 

vegetativas e néctar de 29 espécies 

botânicas pertencentes a 16 famílias, 

com um total de 92 registros (Tabela 1). 

Dessas, seis espécies foram utilizadas 

também para a extração de exsudato. 10 
espécies não foram identificadas. A 

família mais utilizada foi Moraceae, 

devido ao consumo do fruto de 

Artocarpus heterophyllus (n=25). 

Entre os itens animais (n=93) foi 

detectada a predação de pequenos 
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vertebrados como répteis e anuros em 

sete sessões amostrais, e artrópodes 

pertencentes a sete ordens diferentes 

(Araneae, Orthoptera, Odonata, 

Homoptera, Lepidoptera, Coleopotera e 

Mantodea) em 86 registros (Tabela 2). 

 

 
Tabela 1. Famílias botânicas utilizadas como alimento por Callithrix 
jacchus, C. penicillata e seus híbridos, no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, no período entre maio de 2008 e agosto de 2009. 

Família Item consumido Nº espécies Nº registros

ANACARDIACEAE Exsudato, Fruto 7 25

ANNONACEAE Fruto 1 4

APOCYNACEAE Flor 1 1

ARECACEAE Exsudato 1 1

BOMBACACEAE Exsudato 3 9

BROMELIACEAE Flor, Talo e Água do copo 3 4

BURSERACEAE Exsudato 1 1

CACTACEAE Flor e Fruto 2 14

CELASTRACEAE Exsudato 1 1

COMBRETACEAE Exsudato 1 13

CUPRESSACEAE Folha 1 1

EUPHORBIACEA Exsudato 2 2

LECYTHIDACEAE Flor 1 1

LEGUMINOSAE Folha, Fruto e Exsudato 15 61

MELIACEAE Exsudato 4 53

MORACEAE Folha, Fruto e Exsudato 8 37

MYRISTICACEAE Exsudato 1 1

MYRTACEAE Flor, Néctar, Fruto e Exsudato 9 41

POLYGONACEAE Fruto 1 2

ROSACEAE Fruto 1 1

RUTACEAE Flor e Exsudato 2 9

SAPINDACEAE Exsudato 1 1

SAPOTACEAE Fruto e Exsudato 3 4

SOLANACEAE Exsudato 1 1

ULMACEAE Flor e Fruto 1 2

VERBENACEAE Fruto 2 2

spp. não identificadas Flor, Néctar, Fruto e Exsudato "16" 43

Total 74 335  
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Tabela 2. Animais utilizados como alimento por Callithrix 

jacchus, C. penicillata e seus híbridos, no Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, no período entre maio de 2008 e agosto de 2009. 

Classe Ordem Nome Popular Nº registro

Orthoptera grilos, gafanhotos e esperanças 6

Odonata libélulas 2

Homoptera cigarras 3

Lepidoptera mariposas e borboletas 4

Coleoptera besouros 7

Mantodea louva-deus 4

Arachnida Araneae aranhas 4

5

51

Reptilia Squamata lagartixas 4

Amphibia Anura pererecas 3

Total 93

Insecta

galhas, casulos, pupas

não identificados

 
 

Obteve-se 16 registros de saguis se 

alimentando de itens facilitados por 

humanos, como alimentos ofertados por 

visitantes ou restos deixados nas lixeiras 

do arboreto. Entre esses registros, foi 

observada a oferta de frutas, como 

banana, biscoitos tipo polvilho, pedaços 

de pães e balas. Os restos de lixo eram 

consumidos dentro da lixeira, com 
difícil visualização, mas após os animais 

deixarem o local, foram observados 

restos de sanduíches, pacotes de 

biscoitos salgados de milho, 

guardanapos e copos sujos, papéis de 

bala e latas de refrigerante. 

Outros 15 itens foram pegos com as 

mãos, levados à boca e mastigados, mas 

não foram identificados nem puderam 

ser classificados em nenhuma categoria 

mencionada. 

Os diversos itens alimentares foram 

consumidos com frequências diferentes. 
Os exsudatos foram mais consumidos 

na estação mais seca, e os frutos e 

invertebrados mais consumidos na 

estação mais chuvosa (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição das frequências relativas dos itens utilizados como alimento, nas 

diferentes estações, por Callithrix jacchus, C. penicillata e seus híbridos, no Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, no período ente maio de 2008 e agosto de 2009. 

 

Discussão  

Os 11 grupos estudados mostraram uma 

grande diversidade na dieta, 

principalmente sobre de gomíferas, o 

que pode ser explicado pela facilidade 

em observar os animais habituados à 

presença humana, em localizar e 

identificar os espécimes botânicos, e 

pela diversidade encontrada no JBRJ, 

pois se trata de um ambiente artificial 

com grande variedade de espécies 

vegetais. O comportamento alimentar 

das espécies Calithrix jacchus e C. 
penicillata e seus híbridos, no JBRJ, 

vêm evidenciando uma grande 

capacidade adaptativa e de plasticidade, 

visto que grande parte do acervo vegetal 

do JBRJ é exótica, exigindo novos 

hábitos alimentares, além dos saguis 

consumirem restos de alimentos 

industrializados. De modo geral, não foi 
observada alta frequência de 

comportamentos agonísticos 

intragrupais por disputa de alimentos, o 

que indica baixa pressão alimentar. 

A dieta foi baseada principalmente em 

exsudatos, além de frutos, flores, néctar, 

partes vegetativas e itens animais, 

especialmente artrópodes, corroborando 

estudos anteriores sobre a dieta destas 

espécies (RYLANDS & FARIA 1993, 

MODESTO & BERGALLO 2008). 

Exsudatos são fontes de água, 
carboidratos e elementos minerais como 

cálcio e magnésio (COIMBRA-FILHO 

1972, RIZZINI & COIMBRA-FILHO 1981). 

O padrão comportamental de obter 

exsudatos pela gomivoria observado no 

presente estudo, onde não há escassez 

alimentar, foi registrado em outros 
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estudos em cativeiro (COIMBRA-FILHO 

1972, MELLO 1985) inclusive em 

animais nascidos em cativeiro 

(HARRISON & TARDIF 1994), indicando 

fortemente comportamento inato. Na 

área de estudo parece haver 

disponibilidade de frutos ao longo de 

todo o ano, principalmente pela 

presença de jaqueiras. Mas devido à 

sazonalidade do período de chuvas, 

ocorre flutuação na disponibilidade de 
frutos, flores e insetos, com picos na 

estação superúmida (outubro a março). 

Há diferenças no consumo dos itens 

alimentares nas diferentes épocas do 

ano, corroborando com outros estudos 

que indicam a gomivoria como 

estratégia frente à sazonal diminuição na 

disponibilidade de frutos e 

invertebrados (CASTRO et al. 2000, 

VILELA & FARIA 2002). 

O consumo de frutos na dieta permite a 
obtenção de carboidratos de fácil 

digestão (STEVENSON & RYLANDS 

1988). O fruto mais consumido pelos 

saguis no presente estudo foi da exótica 

Artocarpus heterophyllus, corroborando 

com estudo na mesma área (CUNHA et 

al. 2006). As observações do presente 

estudo sugerem que os saguis colaboram 

potencialmente com a dispersão da 

jaqueira ao se alimentarem de seus 

frutos e eventualmente transportá-los, e 

são beneficiados pela presença de seus 
frutos durante todo o ano. 

Os artrópodes são fontes de proteína e 

lipídeos (GARBER 1993) e sua 

importância se reflete no aumento da 

frequência de disputas por alimento 

quando algum animal capturava uma 

presa, que desencadeava vocalizações 

(principalmente de juvenis), tentativas 

de furto e perseguições. A identificação 

de presas animais de calitriquídeos de 

vida livre é de grande dificuldade, pois 

possuem tamanho reduzido e são 

rapidamente devoradas (COIMBRA-

FILHO 1981). Como consequência, 

apenas em 40% das observações de 

predação foi possível identificar a presa. 

As ordens de artrópodes identificadas no 

presente estudo, além dos anfíbios e 

pequenos répteis, já haviam sido 

registradas como presas de 
calitriquídeos (COIMBRA-FILHO 1981, 

DIGBY & BARRETO 1998, VILELA & 

FARIA 2002). 

Nenhum registro de predação de aves 

foi feito, talvez pela dificuldade do 

observador em detectar a presença de 

um ninho. Apesar da não observação, os 

saguis são descritos na literatura como 

predadores da avifauna, principalmente 

de ovos e ninhegos (STEVENSON & 

RYLANDS 1988, CUNHA et al. 2006). 
Para melhor observação do impacto dos 

saguis na avifauna seria importante 

monitorar os ninhos, estabelecendo um 

protocolo de campo específico para 

responder a esta questão. 

A presença de visitantes e moradores no 

entorno do JBRJ facilita a obtenção de 

alimentos pelos saguis, como também 

observado por MODESTO & BERGALO 

(2008), que entram nas lixeiras para 

comer restos, pegam alimentos 

industrializados de todo tipo 
diretamente das mãos de visitantes e 

chegam a invadir as casas vizinhas na 

busca por alimentos. São registros 

graves, pois essas espécies de saguis são 

hospedeiras e reservatórios de zoonoses, 

com estudos na área do JBRJ e PNT 

indicando a presença de hemoparasitos, 

microfilárias, tripanosomas, 

Campylobacter e diversos parasitos 
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intestinais (C.E. VERONA, dados não 

publicados), portanto o estreito contato 

pode permitir a transmissão dessas 

zoonoses para humanos. 

A alta densidade populacional desses 

saguis na área de estudo (CUNHA et al. 

2006) sugere um efeito negativo nas 

populações de suas presas, sejam 

invertebrados ou vertebrados, e de 

competição por alimento e abrigo com 

espécies autóctones. Estudos 
envolvendo a presença dos saguis 

invasores em áreas de ocorrência natural 

de outros primatas, principalmente de 

formas ameaçadas como Leontopithecus 

rosalia (mico-leão-dourado), C. aurita 

(sagui-da-serra-escuro) e C. flaviceps 

(Thomas 1903) (sagui-da-serra), 

recomendam a remoção dos invasores 

para mitigar os impactos sobre suas 

populações a serem preservadas (RUIZ-

MIRANDA et al. 2000, PEREIRA et al. 
2008). É importante o esclarecimento da 

população quanto a não comprarem, não 

soltarem, nem alimentarem espécies de 

saguis invasoras, de modo a evitar o 

aumento de suas populações, 

contribuindo, inclusive, para a 

diminuição do tráfico ilegal de animais 

(PEREIRA et al. 2008). 

Considerando os potenciais danos 

causados pelas espécies alóctones C. 

jacchus e C. penicillata à biodiversidade 

e à saúde pública, constatados através de 
sua dieta, se faz necessário o 

estabelecimento de um programa formal 

com medidas de manejo para o controle 

efetivo das populações desses saguis 

introduzidos.  
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