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RESUMO 
O Cebus apela é conhecido também como macaco-prego e vastamente encontrado em todas 
as regiões do Brasil, principalmente em matas e ambientes antrópicos, como parques, APPs, 
fragmentos florestais. Com o objetivo de estudar a população de macacos-prego. Assim, a 
partir de observações de uma comunidade de macacos do Parque Ecológico Municipal Bióloga 
Tania Mara Netto Silva, localizado no perímetro urbano da cidade de Ourinhos- SP. A reserva 
possui 10 hectares de Mata Atlântica nativa, cuja fitofisionomia predominante é Floresta 
estacional semidecidual, localizado no perímetro urbano da cidade de Ourinhos- SP. O método 
utilizado foi de observação e registro em que, foram realizadas duas visitas entre Maio e Abril 
de 2019, durante 4 horas. Nesse período foi analisado o comportamento, alimentação, 
patógenos visuais, acasalamento dos macacos-prego que residem no parque e a sua interação 
com o homem. Os dados coletados poderão servir para nortear um plano de manejo e controle 
populacional desses macacos, favorecer projetos para a implantação de corredores de 
dispersão para a fauna e finalmente servir de informação para a comunidade de Ourinhos. 
Além disso, poderá subsidiar ações de conservação e manejo através da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Agricultura de Ourinhos. 
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ABSTRACT 
Cebus apella are also known as capuchin monkeys and are widely found in all regions of Brazil, 
especially in forests and anthropogenic environments such as parks, PPAs, forest fragments 
and so on. The objective of present paper concern studying capuchin monkey population. Thus, 
from observations of a monkeys community in Biological Tania Mara Municipal Netto Silva 
Municipal Ecological Park, located in the urban perimeter of the municipality of Ourinhos-SP. 
The reserve has 10 hectares of native Atlantic Forest, whose predominant phytophysiognomy is 
Seasonal semideciduous forest, located in the urban perimeter of the city of Ourinhos-SP. The 
method used was observation and recording, in which two visits were made between May and 
April 2019 for 4 hours. During this period, the behavior, feeding, visual pathogens, mating of 
capuchin monkeys residing in the park and their interaction with man were analyzed. The data 
collected may serve to guide for management plan and population control of these monkeys, 
gives posibilyties to future projects for the implementation of wildlife dispersal corridors and 
finally serve as information for the community of Ourinhos. In addition, it may subsidize 
conservation and management actions through the Municipal Secretariat of Environment and 
Agriculture of Ourinhos. 
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INTRODUÇÃO 

O gênero de macacos mais encontrado em toda a região neotropical 

corresponde aos Cebus que pertencem à subfamília Cebinae. A espécie Cebus 

apella é conhecida por sua grande capacidade de sobreviver em ambientes 

antrópicos (FREESE; OPPENHEIMER, 1981; LUDWIG et al., 2005).  



Segundo Newberry (1995), o enriquecimento ambiental é um 

melhoramento no funcionamento biológico do animal, através do aumento no 

sucesso reprodutivo e melhora na saúde física, como resultado das 

modificações do seu ambiente.  

O Cebus sp. ou macacos-prego são considerados inteligentes por teram 

a capacidade de manusear objetos para obter alimentos. Estes vivem em 

bandos com organização social entre machos e fêmeas apresentando coesão 

entre os membros do grupo (AURICCHIO, 1995; ESCOBAR-PARAMO, 1989). 

O parque Ecológico Municipal Bióloga Tania Mara Netto Silva, situa-se 

no município de Ourinhos - SP é composto por dez hectares de Mata Atlântica. 

Há alguns anos atrás, foi realizado a soltura de apenas um casal de macacos-

prego, atualmente apresenta uma população com 40 indivíduos, sendo todos 

cruzamentos dentro da mesma população, ou seja, uma baixíssima 

variabilidade genética. Os macacos-prego apresentam comportamento social 

complexo e podem se adaptar com relativa facilidade a diferentes contextos e 

situações. 

Com vistas no controle da população de macacos-prego no fragmento 

do parque, dados sobre a biologia da espécie, nicho, hábitat e histórico foram 

levantados. Assim, o presente trabalho tem como objetivo a criação de um 

programa municipal de controle e manejo de fauna silvestre de macacos-prego, 

onde é preciso para que eles não se tornem prejudicial à biodiversidade do 

parque e não gerem um desequilíbrio ecológico devido à sua alimentação 

onívora que inclui pequenos pássaros, lagartos e outros animais invertebrado 

menores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O local escolhido para este estudo foi o Parque Ecológico Municipal 

Bióloga Tania Mara Netto Silva, localizado no perímetro urbano da cidade de 

Ourinhos- SP. Trata-se de uma reserva de 10 hectares de Mata Atlântica 

nativa, cuja fitofisionomia predominante é Floresta estacional semidecidual. O 

clima predominante segundo a classificação de Köppen-Geiger é do tipo Cfa 

(subtropical úmido).  O método utilizado foi de observação e registro em que, 

foram realizadas duas visitas entre Maio e Abril de 2019, durante 4 horas. 

Nesse período foi analisado o comportamento, alimentação, patógenos visuais, 



acasalamento dos macacos-prego que residem no parque e a sua interação 

com o homem. 

Os equipamentos utilizados para essas observações foram binóculo 

esportivo, que permite visualização de até 30 metros, frutos atrativos que 

serviram como iscas, prancheta de campo e máquina fotográfica. Além das 

observações realizadas, foram obtidas informações dos funcionários do 

parque. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O habitat dos macacos possui 10 hectares de mata conservada e em 

estado de regeneração. Há alguns anos um casal foi introduzido e atualmente 

a população se constitui de 40 indivíduos divididos em dois grupos com um 

macho alfa para cada. A falta de um predador natural e os cruzamentos que 

ocorrem sempre na mesma população, leva à baixa variabilidade genética e 

uma grande população. O comportamento social é complexo e estão 

adaptados a diferentes contextos e situações. Os animais são alimentados 

diariamente, pois não são capazes de obter seu próprio alimento devido ao 

tamanho do fragmento e à ausência de recursos na mata. Comportamento 

agressivo ocorre eventualmente entre os bandos, podendo resultar em mortes 

ou expulsão de membros do bando. As fases do desenvolvimento de fêmeas e 

machos e estrutura sexual são apresentadas por metodologias qualitativas, 

pois a população de fêmeas e machos são divididos em três períodos 

reprodutivos por ano,  e quantitativas em relação aos números de machos e 

fêmeas nas figuras 1, 2 e 3 respectivamente.  

 

Figura 1. Estrutura etária de fêmeas 



 

  



 

Figura 2. Estrutura etária de machos 

 

 

Figura 3. Estrutura sexual da população 

 

 

CONCLUSÃO 

Os dados coletados poderão servir para nortear um plano de manejo e 

controle populacional desses macacos, favorecer projetos para a implantação 

de corredores de dispersão para a fauna e finalmente servir de informação para 

a comunidade de Ourinhos. Além disso, poderá subsidiar ações de 



conservação e manejo através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agricultura de Ourinhos. 
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