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ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS DO SAGUI-DE-TUFOS-BRANCOS (Callithrix 

jacchus) SOBRE A AVIFAUNA DO JARDIM BOTÂNICO MUNICIPAL DE BAURU 

 

1. RESUMO 

Atualmente, uma das principais causas de perda da biodiversidade de 

inúmeras áreas de preservação do Brasil é desencadeada por espécies exóticas 

invasoras que impactam negativamente os habitats nos quais são introduzidos. O 

sagui-de-tufos-brancos (Callithrix jacchus) é um primata classificado como espécie 

exótica invasora. Na cidade de Bauru-SP, a presença do sagui é registrada há mais 

de vinte anos. A centralização do estudo é analisar os impactos que o C jacchus 

ocasiona nas comunidades de aves do Jardim Botânico Municipal de Bauru, 

mediante confecção de ovos de massa de modelar atóxica, depositados em ninhos 

artificiais de aves, posicionados em duas distintas trilhas do Jardim Botânico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os Callithrix jacchus (saguis-de-tufos-brancos), são primatas do nordeste 

brasileiro, da família de Callitrichidae, vivem em grupos sociais e são encontrados 

em diversos tipos de ambientes (MARTINS, 2007; AURICCHIO, 1995; CASTRO, 

2003; REIS et al., 2008). A presença do sagui na região de Bauru – SP foi 

observada com frequência, possivelmente devido a sua introdução decorrente das 

ações antrópicas, sendo uma espécie exótica invasora (COSTA et al, 2004; 

GIANEZINI et al., 2005; PAULA et al, 2005).  

Criado em 04 de março de 1994, o Jardim Botânico Municipal de Bauru - 

JBMB localiza-se no centro oeste do Estado de São Paulo e promove a educação 

ambiental e lazer para a população de Bauru e região. O JBMB possui vegetação do 

tipo cerrado, abrigando diversas espécies de plantas e ampla quantidade de 

animais, considerada uma área de grande biodiversidade ainda preservada.  

  O projeto objetiva levantar os impactos do C jacchus sobre a avifauna do 

JBMB, realizando análises comparativas sobre modelos artificiais de ninhos e ovos 

de aves, bem como registrar a quantidade de saguis observados nas coletas. 

A realização do estudo será fundamental para analisar os impactos negativos 

da espécie em questão sobre as comunidades de aves e propor novas estratégias 

de conservação ambiental, visando manter o ambiente local em equilíbrio. 
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3. OBJETIVOS 

Realização de análise comparativa entre taxas de predação de ninhos e ovos 

de aves. Os resultados obtidos servirão como base para futuros estudos, a fim de 

obter um diagnóstico sobre a situação dessas espécies e os efeitos que causam nas 

áreas nas quais foram introduzidas. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo é realizado em duas distintas trilhas do JBMB, a Trilha da Lagoa e a 

Trilha da Raia. Os ovos são constituídos de massa atóxica, confeccionados 

similarmente a ovos de codorna e depositados em ninhos artificiais de aves, para 

posteriormente serem posicionados nas trilhas e fixados entre solo e árvore, lado 

direito e esquerdo e, cor verde ou cor branca, distando entre si cinco metros.  

As coletas são realizadas quinzenalmente e os ninhos ficam expostos por um 

período amostral de vinte e quatro horas. Os modelos predados são analisados em 

laboratório, comparando marcas verificadas nos ovos e arcada dentária dos saguis. 

Os resultados obtidos são comparados com os encontrados por SILVA et. al. 2010. 

O método visa reavaliar um estudo dos impactos causados pelo C. jacchus na 

avifauna do JBMB, sendo útil para auxiliar um diagnóstico ambiental da área, além 

de subsidiar novas ações de manejo. O baixo custo de implantação aliado à alta 

importância ecológica são outros fatores que contribuem para a sua realização. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Inicia-se na Trilha da Lagoa, montando os ninhos e ovos artificiais, com a 

exposição do primeiro ninho feita a dez metros da entrada da trilha. Há um 

espaçamento de cinco metros entre cada ninho, totalizando trinta ninhos com dois 

ovos cada. Após o término desta trilha, inicia-se a Trilha da Raia, onde o mesmo 

método é utilizado. O período de exposição é de vinte e quatro horas. Os ovos que 

não são predados são resguardados e utilizados nas próximas datas e os ovos 

predados são armazenados para análise. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Observa-se que houve predação por C. jacchus e por outros animais, 

conforme Tabela01 e Tabela02 abaixo. 
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PREDADO POR: 
DATA DA COLETA / QUANTIDADE 

09/06 23/06 07/07 21/07 04/08 18/08 

C. jacchus 00 02 01 02 05 03 

Outros animais 04 01 00 07 00 07 

Tabela 01 – Predação de ovos por coleta (Trilha da Lagoa) 

PREDADO POR: 
DATA DA COLETA / QUANTIDADE 

10/06 23/06 07/07 21/07 04/08 18/08 

C. jacchus 03 14 04 04 11 01 

Outros animais 05 06 02 01 05 32 

Tabela 02 - Predação de ovos por coleta (Trilha da Raia) 

Nota-se que o C. jacchus está competindo por espaço e alimento com outros 

predadores e que, a avifauna do JBMB não é ameaçada somente pela presença do 

sagui, mas por outros animais que utilizam dos ovos das aves para se alimentarem. 
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