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RESUMO. Estudos do uso do espaço relacionados ao uso de suporte e modos de 

locomoção são fundamentais para entender interações de espécies arborícolas com o 

complexo espacial ambiental. Apesar da grande diversidade e diferenciação 

ecológica de espécies do gênero Callithrix, não há muitos dados quantitativos da 

locomoção e comportamentos de postura desses animais. Analisando detalhes da 

locomoção, utilização do habitat e postura desses primatas, é possível entender 

melhor como acontece a exploração de suportes verticais e horizontais, característica 

típica do grupo. Dessa forma, um grupo de C. jacchus foi acompanhado no arboreto 

do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro entre março de 2010 e 

fevereiro de 2011. O método de amostragem utilizado foi o de “Animal Focal”, 

sendo o animal foco um macho adulto. Nesse estudo, obtiveram-se 917 registros em 
231 sessões amostrais, totalizando cerca de 46 horas observações. As variáveis 

medidas durante as observações foram características do habitat, modos de postura e 

modos de locomoção. Nossos dados indicaram uma frequência maior de utilização 

do habitat por Callithrix jacchus na estratificação vertical superior, em suportes de 

diâmetros finos, superfície média e inclinação horizontal. Os modos de postura mais 

utilizados foram sit in, sit angulação e cling frente. Entre os modos de locomoção, os 

mais utilizados foram andar arbóreo com as quatro patas, correr arbóreo e saltos 

curtos. Os resultados obtidos no presente estudo confirmam que C. jacchus mostra 

um perfil de postura e locomoção muito flexível, adaptável à diversidade de habitats 

que esta espécie atualmente explora. 

Palavras-chaves: comportamento locomotor, comportamento postural, uso do 

hábitat, Callitrichidae. 
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ABSTRACT. Locomotion behavior and postures of Callithrix jacchus 

(Linnaeus, 1758). Studies of the use of space related to the support utilization and 

modes of locomotion are key to understanding interactions of arboreal species with 

their complex spatial environment. Despite the great diversity and ecological 

differentiation of species of the genus Callithrix, there is not much data on 

locomotion and posture behavior of these animals. Analyzing details on locomotion, 

posture and habitat use of these primates, it is possible to better understand how they 

explore vertical and horizontal supports, a typical characteristic of the group. Thus, a 

group C. jacchus was joined on Arboretum of the Instituto de Pesquisas Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro between March 2010 and February 2011. The sampling 

method used was "Focal Animal", with an adult male as the animal focus. In this 
study, we obtained 917 records in 231 sampling sessions, totaling about 46 hours of 

observations. The variables measured during the observations were habitat 

characteristics, modes of posture and modes of locomotion. Our data indicated a 

higher frequency of habitat use by Callithrix jacchus on higher vertical strata, in 

thinner supports, with average surface and average inclination. The most used 

posture modes were sit in, angled sit and front cling. Among the modes of 

locomotion, the most used were quadrupedal arboreal walk, quadrupedal arboreal 

run and short leap. The results obtained in this study confirm that C. jacchus shows 

a profile of posture and locomotion very flexible and adaptable to the diversity of 

habitats that this species currently explores.  

Key words: locomotor behavior, postural behavior, habitat use, Callitrichidae. 
___________________________________________________________________________ 

 

Introdução 

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) é 

uma espécie de primata com hábitos 
diurnos comum em estudos 

naturalísticos (ALMEIDA et al. 2006). 

Sua distribuição geográfica natural no 

Brasil corresponde ao Norte do rio São 

Francisco, pelos estados do RN, AL, 

PE, PB, CE e PI (RYLANDS et al. 1996). 

Callithrix jacchus apresenta uma 

plasticidade comportamental, através da 

estratégia de exploração das fontes de 

goma frente à escassez de frutos, 

permitindo a essa espécie utilizar os 

mais diversos ambientes, podendo ser 
encontrada desde em fragmentos 

florestais até a caatinga nordestina 

(CASTRO 2003). Foi introduzido em 

outras áreas fora de sua distribuição 

geográfica original e pode ser 

encontrado nos estados do SE, BA, ES, 

RJ, SP, PR e SC (RYLANDS et al. 1996). 

Biólogos da conservação têm se 
preocupado com as populações 

introduzidas de C. jacchus, devido ao 

seu potencial de ocupação de hábitat, 

hibridação com congêneres nativos, 

predação de representantes da fauna 

local e transmissão de doenças (BICCA-

MARQUES et al. 2006). A complexa 

interação entre animais exóticos e 

nativos deve ser estudada com detalhe e 

considerada em qualquer plano de 

manejo em fragmentos urbanos de 

floresta. Desta forma, estudos do uso do 
espaço relacionando o tamanho do 

corpo das espécies, uso de suporte e 

modos de locomoção são fundamentais 

para entender interações de espécies 

com o complexo espacial na 

comunidade (CUNHA et al. 2006). 
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Tabela 1. Descrição resumida das variáveis de habitat, modos de postura 

e locomoção observadas durante as sessões amostrais. 

A) Variáveis de Habitat 

As variáveis de habitat foram registradas em relação a árvore ou outro 
tipo de suporte no qual o animal foco se encontrava ao iniciar a sessão 
amostral. 
 

1. Estratificação vertical 

Inferior Entre 0 e 2,5m 

Média Entre 2,5 e 55m 

Superior A partir de 5,5m 

2. Superfície do suporte 

Lisa  

Média  

Áspera  

3. Diâmetro do suporte 

Fino até aproximadamente 14 cm de diâmetro 

Médio a partir de 14 cm até 26 cm de diâmetro 

Grosso a partir de 26 cm de diâmetro 

Obs. Os suportes usados pelo animal focal durante as sessões amostrais 
foram marcados, para serem posteriormente medidos. 

4. Inclinação do suporte em relação ao solo ou ao horizonte 

Vertical 70º a 90º 

Íngreme 45º a 70º 

Oblíquo 25º a 45º 

Horizontal 0 a 25º 

Obs. As inclinações dos suportes foram estimadas visualmente.  

B) Variáveis de Modos de Postura 

Registrados nos contextos comportamentais, como alimentação, 
forrageio, vigilância ou outra categoria 

1. Ficar bípede o animal fica de pé apenas com os membros 
posteriores apoiadas no suporte, podendo ser 
visto também quando o animal está segurando 
com as mãos em outro suporte 

2. Pendurar-se com 
os pés 

pendurar-se pelos membros posteriores, 
ancorando as garras no suporte 

3. Esticar-se quando o animal estica alguma parte do seu 
corpo, ou estica o corpo todo para alcançar algo 

4. Deitar quando o animal se encontra de barriga para 
baixo com os membros caídos livremente no 

suporte ou se encontra deitado com o corpo de 
lado 

5. Sit in quando o animal senta com a coluna curvada, 
joelhos e patas posteriores totalmente 
flexionados, chegando até mesmo os 
calcanhares encostarem ou estarem muito 
próximos da região dorsal da coxa 

6. Sit out sentar com os membros posteriores estendidos, 
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em geral, com as patas traseiras encostadas em 

outro suporte que pode ser vertical ou não 

7. Sit in out sentar com um membro posterior flexionado e o 
outro estendido 

8. Sit angulação sentar em um suporte que apresente muita 
angulação, um suporte íngreme 

9. Sit braço para cima sentar com os membros anteriores segurando 

em um 
suporte acima 

10. Sentar pé suporte sentar com os joelhos flexionados e os pés 
apoiados em 
um suporte em geral vertical 

11. Sentar cadeira sentar com os membros posteriores flexionados 
e o corpo 

mantido ereto, com a coluna ereta 

12. Cling lado quando o animal se encontra agarrado a suporte 
íngreme ou vertical, de diâmetro fino, com os 
membros flexionados 

13. Cling frente quando o animal se encontra agarrado a suporte 
íngreme ou vertical, de diâmetro médio ou 

grosso, com os membros flexionados. 

14. Cantilever quando o animal prende-se ao suporte pelas 
patas posteriores e permanece com o corpo todo 
perpendicular ao suporte 

C) Variáveis de Modos de Locomoção 

Registrados no contexto de comportamento em que o movimento foi 
feito, como deslocamento, forrageio e vigilância 

1. Andar arbóreo com 
as quatro patas 

quando o animal está se locomovendo em 
baixas velocidades em galhos horizontais ou 
oblíquos com as quatro patas 

2. Andar terrestre 
com as  quatro patas 

quando o animal está se deslocando no chão 
com as quatro patas 

3. Escalada com 

mãos 

quando o animal sobe por um suporte de 

diâmetro fino, utilizando as mãos 

4. Descida com mãos quando o animal desce por um suporte de 
diâmetro fino, utilizando as mãos 

5. Escalada com 
garras 

quando o animal sobe através de suportes 
verticais ou íngremes de diâmetro médio ou 
grosso utilizando as garras 

6. Descida com 
garras 

quando o animal desce através de suportes 
verticais ou íngremes de diâmetro médio ou 
grosso utilizando as garras 

7. Correr arbóreo quando o animal está se locomovendo com as 
quatro patas em altas velocidades nos galhos 

8. Correr terrestre quando o animal está se locomovendo com as 
quatro patas em altas velocidades no chão 

9. Locomoção 
invertida 

deslocamento pela base inferior do suporte 
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10. Salto terrestre salto no solo ou do suporte para o solo 

11. Salto vertical quando o animal salta de um suporte vertical 
para outro suporte vertical adjacente 

12. Salto curto saltos de pequenas distâncias entre suportes, em 
geral entre galhos de uma mesma árvore 

13. Salto terminal saltos de maiores distâncias entre suportes, em 
geral, entre suportes de alturas diferentes e 

galhos de árvores diferentes 

14. Andar bípede quando o animal se desloca em postura bípede. 

 

Nesse contexto, o presente estudo tem 

como objetivo analisar e descrever as 

tendências gerais do comportamento 

locomotor, postura e utilização do 

habitat de Callithrix jacchus, em uma 
área de floresta na cidade do Rio de 

Janeiro, relatando atividades específicas 

da espécie e buscando compreender 

melhor como esta espécie explora o 

ambiente em que ocupa. 

Material e Métodos 

O presente estudo foi realizado no 

município do Rio de Janeiro (RJ), 

Brasil. Um grupo de C. jacchus foi 

acompanhado no arboreto do Instituto 

de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro (JBRJ), 22º 58’14,3” S 043º 
13’43,0” W.  O JBRJ ocupa área de 137 

ha, dos quais 54 ha cultivados com 

cerca de oito mil espécies vegetais para 

exposição ao público. Situa-se na Zona 

Sul da cidade, na vertente sul do Maciço 

da Tijuca, onde encontram-se o grupo 

de C. jacchus observado. As 

observações ocorreram entre março de 

2010 a fevereiro de 2011. 

O método de amostragem utilizado foi o 

de “Animal Focal” (ALTMANN 1974), 
sendo o animal focal um macho adulto 

com colar de identificação. O animal 

foco também possuía tricotomia na 

ponta da cauda, o que facilitou sua 

visualização dentre os demais animais 

do grupo. 

As observações foram feitas diretamente 

e apenas o animal focal foi seguido. As 
sessões amostrais duraram 3 minutos, 

nos quais as variáveis de habitat, 

comportamento, postura e locomoção 

eram identificadas e registradas. No 

total, obtiveram-se 917 registros 

acumulados em 231 sessões amostrais 

realizadas uma vez por semana 

aproximadamente, totalizando cerca de 

46 horas observações.  

A nomenclatura e a descrição das 

variáveis de modos de postura e 

locomoção baseiam-se no trabalho de 
HUNT et al. (1996) (Tabela 1).  

Para cada grupo de variáveis (uso do 

habitat, modos de postura e modos de 

locomoção), os resultados foram 

calculados de acordo com a frequência 

de cada categoria comportamental 

dentre o total de registros. O teste do 

qui-quadrado (2) foi usado para inferir 
se a amostra de frequências observadas 

nas variáveis de uso do habitat, postura 

e modos de locomoção de C. jacchus 

está de acordo com o esperado de uma 

escolha ao acaso, considerando o nível 
de significância p < 0,05. 
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Resultados 

Durante as sessões amostrais, C. 

jacchus utilizou as três estratificações 

verticais. Houve uma diferença 

significativa no uso das estratificações 

(2 = 11,18; p < 0,05), sendo mais usada 
a estratificação vertical superior 

(43,3%). Também houve diferença 

significativa para as demais categorias 

de habitat (2 = 188,62; p < 0,05 para 

diâmetro, 2 = 159,73; p < 0,05 para 

superfície e 2 = 95,87; p < 0,05 para 
inclinação), sendo mais utilizados os 

suportes de diâmetro fino (59,7%), 

superfície média (o suporte chão, ou 

seja, a grama foi considerada um 

suporte de superfície média) (57,6%) e 
suportes horizontais (44,4%) (Figura 1). 

Entretanto, suportes íngremes também 

foram bastante utilizados, tanto durante 

os deslocamentos quanto em 

comportamento de descanso como, por 

exemplo, na postura de sit angulação.  

Entre os modos de postura, 35,5% do 

tempo foi gasto em sit in; 19,8% sit 

angulação e 16,8% cling frente (2 = 
760,37; p < 0,05; Figura 2). Entre os 

modos de locomoção, 20% do tempo foi 

gasto em andar arbóreo com as quatro 

patas; 10,4% em descida com garras e 

14,8% em pulo (2 = 750,28; p < 0,05; 

Figura 3). 

Discussão 

Os primatas da família Callitrichidae se 

distinguem pela capacidade de escalar e 

saltar em suportes verticais, além da 

capacidade de prenderem-se fortemente 

nos troncos e outros suportes ao 

utilizarem as garras, permitindo 

explorarem diferentes fontes de 

alimento como os exsudatos de 

determinadas árvores e insetos que se 

encontram nas cascas das árvores 

(FLEAGLE & MITTERMEIER 1980, 

GARBER 1991, ROSENBERGER & 

STAFFORD 1994, GARBER & LEIGH 

2001, PORTER 2004, CUNHA et al. 2006, 

YONEDA 1984).  

A direção do deslocamento de um 

primata, bem como o posicionamento de 

seu corpo, varia continuamente ao 
mudar os ângulos em comparação com a 

direção da gravidade, podendo ser 

horizontal, vertical, oblíquo, para cima, 

para baixo, inclinado e de cabeça para 

baixo (JOUFFROY et al. 1990). Seguindo 

esta premissa, tanto suportes 

horizontais, oblíquos, íngremes e 

verticais foram utilizados por C. 

jacchus, apresentando maior frequência 

de uso de suportes horizontais.  

Callithrix jacchus apresentou postura 
bípede ao apoiar os membros anteriores 

em outro suporte ou ao manipular algum 

item alimentar, porém, não exibiu 

locomoção nessa postura. Ao realizar 

gomivoria, em geral, permaneceu na 

postura cling frente ou cling lado. Essas 

posturas também foram realizadas 

durante escaladas e descidas. Sit in é 

uma postura apresentada em suportes 

horizontais ou oblíquos, durante 

comportamentos de alimentação, 

descanso, vigilância, catação, coçar-se, 
forrageio e até gomivoria. Deitar foi 

uma postura adotada em 

comportamentos de descanso e de 

catação recebida. 

Andar arbóreo e correr arbóreo foram os 

tipos de locomoção mais realizados. As 

poucas vezes que o animal foco foi visto  
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Figura 1. Uso diferencial de suportes e estratos durante as observações do animal focal. 
 

 

no chão durante as sessões amostrais, 

em quase todas elas, ele estava 

correndo. Este pequeno primata parece 

só utilizar o deslocamento terrestre 

quando é necessário percorrer locais nos 

quais nenhum outro suporte encontra-se 

presente. Andar ou correr em postura 

bípede é comum em primatas de grande 

porte, no entanto C. jacchus parece não 
adotar essa postura durante a 

locomoção. 

Um estudo semelhante com Callithrix 

jacchus em um habitat similar na 

Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, 

indicou que quadrupedalismo e saltos 

eram os principais modos de locomoção 

(CUNHA et al. 2006). Os poucos dados 

publicados sugerem um perfil 

semelhante para a espécie, onde, 

quadrupedalismo, escalada com garras e 

pulos dominam durante a locomoção e 

sentar e cling são as posturas de 

alimentação mais freqüentes (MAIER et 

al. 1982, STEVENSON & RYLANDS 1988, 

CUNHA et al. 2006). Ao analisar nossos 

resultados, vemos também que os 

modos de locomoção mais utilizados 
foram andar arbóreo com as quatro 

patas, correr arbóreo, pulo e escalada 

com garras.  

Comparando com outras espécies, 

Cebuella pygmaea (Spix, 1823) revelou 

um perfil de locomoção com taxas 

basicamente semelhantes aos resultados 

desse trabalho para quadrupedalismo e 

escalada com garras, porém, taxas mais  
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Figura 2. Modos de posturas realizados pelo animal focal durante as sessões amostrais. 

 

 
Figura 3. Modos de locomoção realizados pelo animal focal durante as sessões amostrais. 
 

baixas para saltos (YOULATOS 1999, 
2009, GARBER et al. 2009, JACKSON 

2011). Quando comparado com o 

Callimico goeldii (Thomas, 1904), este 

último muito frequentemente emprega 

saltos e mais particularmente, saltos 

verticais (GARBER & LEIGH 2001, 

PORTER 2004, GARBER et al. 2009, 

GARBER &  PORTER 2009), sendo saltos 

verticais raramente utilizados por C. 

jacchus. Callithrix jacchus apresentou 

taxas comparáveis de quadrupedalismo, 

e taxas significativamente maiores de 
escalada com garras se comparados ao 

Callimico goeldii (GARBER & LEIGH 

2001, PORTER 2004). Semelhanças  
foram reveladas para posturas de 

alimentação sendo cling usado tanto por 

C. pygmaea quanto por C. jacchus 

(YOULATOS 1999, 2009, JACKSON 

2011).  

Os ossos relativamente curtos, a 

escápula longa, a crista do úmero ampla, 

o mesmo comprimento do fêmur e da 

tíbia, a cabeça globular do fêmur, o 

formato da tróclea do fêmur e da 

morfologia do tarso proximal parecem 

facilitar os movimentos quadrúpedes 
sobre substratos finos e pequenos de 
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orientações horizontal e oblíqua 

(BEATTIE 1927, FORD 1988, FORD & 

DAVIS 2009). Esta morfologia permite 

ao C. jacchus se ajustar muito bem 

durante a locomoção quadrúpede tanto 

ao andar quanto ao correr em substratos 

arbóreos por suportar altos picos de 

forças de reação, especialmente nos 

membros anteriores, desenvolvendo 

velocidade relativamente lenta e 

apresentando uma duração maior da fase 
de apoio, maior comprimento de 

passada e maior frequência (HANNA et 

al. 2006, YOUNG 2009). Esses dados 

corroboram com nossas observações de 

campo, onde C. jacchus caminhou e 

correu em proporções consideráveis 

utilizando suportes de pequeno porte 

horizontais e oblíquos. Estes 

movimentos, além de permitir o 

deslocamento em todas as camadas da 

floresta, permitem a aquisição de itens 
vegetais bem como auxilia na caça de 

presas móveis (SCHIEL et al. 2010). 

No JBRJ, dentre os comportamentos de 

salto, C. jacchus apresentou maior 

frequência de saltos curtos e menor 

frequência de saltos verticais, o que 

pode sugerir que C. jacchus é um 

saltador menos proficiente que Cebuella 

e Callimico. Análises comparativas 

cinemáticas do pulo e salto indicam que 

C. jacchus não saltam longas distâncias, 

a orientação do corpo emprega baixo 
ângulo, exibem forças de alta 

compressão durante o pouso e 

velocidades baixas assim como um 

aumento do custo do transporte 

(GARBER et al. 2009). Isso pode ser em 

parte esperado devido à anatomia dos 

membros posteriores relativamente 

curtos, ou seja, fêmures curtos, o 

formato da tróclea femoral e o arranjo 

dos elementos do tarso (BEATTIE 1927, 

FORD & DAVIS 2009) não poder 

fornecer uma vantagem mecânica 

grande para a extensão do membro 

posterior e a conseqüente promoção de 

saltos longos e verticais eficientes 

(JOUFFROY & LESSERTISSEUR 1979, 

ANEMORE 1993). Por outro lado, essa 

morfologia pode favorecer saltos mais 

curtos que exigem menos carga 

mecânica dos membros, sendo estes 
executados com frequência. Tais saltos 

e pulos favorecem movimentos rápidos 

em substratos menores e permite que 

cacem presas como artrópodes (SOUTO 

et al. 2007, SCHIEL et al. 2010).  

Escalada com garras e cling foram 

muito utilizados por C. jacchus no 

JBRJ. Esses modos de locomoção e 

postura permitem o posicionamento 

rápido, seguro e estável de movimentos 

do corpo próximo e ao longo de 
substratos verticais e tem sido associado 

com comportamentos alimentar de 

gomivoria em calitriquídeos (GARBER 

1992). De fato, o animal foco utilizou a 

postura cling principalmente durante a 

gomivoria.  

Este uso regular de locomoção vertical e 

posturas utilizando as garras também se 

reflete na morfologia de C. jacchus. A 

largura da escápula, os flexores digitais 

longos e aprimorados, a crista lateral do 

úmero estendida, a tróclea do úmero 
estreita, o terceiro digito alongado 

sugerem fortes e estáveis membros 

anteriores projetados para resistir às 

forças exercidas durante as atividades 

verticais com o auxilio das garras 

(BEATTIE 1927, FORD & DAVIS 2009). 
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Os dados obtidos no presente estudo 

indicam que C. jacchus mostra um 

perfil de postura e locomoção muito 

flexível, adaptável à diversidade de 

habitats que este callitríquideo 

atualmente explora. No entanto, ainda 

estamos longe de ter criado um perfil 

para a espécie, que exemplifique sua 

morfologia adaptativa. Mais estudos 

detalhados do comportamento 

locomotor e postural são necessários no 
habitat original deste e de outros 

callitriquídeos e nos locais onde foram 

introduzidos, para compreendermos o 

significado adaptativo da evolução do 

aparelho locomotor e das atividades 

posturais destes animais. 
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