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Meu nome é Fernanda Paim, sou natural de Porto

Alegre, Rio Grande do Sul. Me formei em Biologia em

dezembro de 2004 e em março de 2005 me mudei para

Tefé. Era para eu ficar aqui apenas seis meses, mas

acabei ficando mais de 16 anos. Comi jaraqui...

Sempre estudei primatas (nome técnico para macacos).

De todas as espécies de primatas que existem no mundo,

cerca de metade ocorre na Amazônia, então eu sabia que

aqui era o melhor lugar do mundo para estudar esses

animais, aprender sobre eles e ajudar na conservação.

Logo que cheguei, trabalhei por seis meses na Pousada

Uacari, onde ajudei no monitoramento das trilhas usadas

no turismo. Lá fiz os primeiros amigos (que tenho até

hoje), e onde comecei a aprender sobre a Amazônia. 2

Quem sou eu?

©Marcello Nicolato
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E foi isso que encontrei na Reserva Mamirauá: dez

espécies!! Eu poderia escolher qualquer uma ou várias

delas para trabalhar. Como eu queria estudar algo novo,

optei por estudar os macacos-de-cheiro, que nunca

haviam sido estudados aqui.
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O Dr. Márcio Ayres, que grande parte das pessoas

conheceu pessoalmente, foi o primeiro pesquisador que

mostrou para o mundo científico a existência do macaco-

de-cheiro-de-cabeça-preta. Até então, esse macaco era

conhecido somete pelos ribierinhos de Mamirauá. A

principal diferença que chamou a atenção dele foi a cor da

cabeça, quer é totalmente preta, diferente das outras

duas espécies. As comunidades conheciam esse macaco

desde sempre, mas a ciência não! A única informação que

Márcio deixou foi o nome científico (Saimiri vanzolinii),

mas nada mais se sabia sobre esse macaco. E essa foi

minha maior motivação para estudar a espécie.
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Agora vou contar um pouco sobre o que eu fiz entre 2005

e 2021 em Mamirauá. Eu tentei transformar toda a “parte

chata” da ciência, cheio de números e figuras estranhas

em uma historinha. Neste livreto, eu vou contar quais

foram os resultados mais relevantes da minha pesquisa

ao longo desses 16 anos. Espero que esse material seja

útil para as comunidades, e que possa despertar interesse

de todos, especialmente das crianças.

©Fernanda Paim
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Onde eu trabalhei?

Boca do Mamirauá

Vila Alencar

Canariá

Ingá

São Raimundo do Jarauá

São Francisco do Aiucá

Barroso

São Francisco do Boia
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Onde estão os macacos-de-cheiro em
Mamirauá?

Os dois macacos-de-cheiro-comum tem áreas de

ocorrência MUITO grandes, sendo encontrados também

em outros países (Peru, Colômbia, Equador e Venezuela).

O macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta é encontrado

APENAS nos setores Horizonte, Mamirauá e Jarauá, e em

duas ilhas (veja em verde mais escuro). Na área da

Pousada Uacari é possível encontrar duas espécies juntas.

No Jarauá, o paraná separa as áreas das duas espécies.
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Como os macacos-de-cheiro usam os
ambientes na várzea?

As três espécies usam os três tipos de ambientes

(restinga alta, restinga baixa e chavascal). Porém,

existem algumas diferenças na preferência delas.

Enquanto os dois macacos-de-cheiro comuns preferem as

restingas baixas, o macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta

prefere os chavascais.

Restinga baixa

Chavascal
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Vocalização (o canto dos macacos)

A maioria dos animais (macacos, pássaros, onças, botos e

outros) fazem sons que são característicos da própria

espécie. Por exemplo, aves de espécies semelhantes tem

sons semelhantes, mas nunca iguais! O mesmo acontece

para macacos e outros animais. Isso garante que a espécie

vai reconhecer somente a voz do parceiro e vai entender

que um som diferente será de outra espécie. Eu gravei o

som dos três macac0s-de-cheiro e percebemos que todos

são diferentes. Em alguns locais, as espécies podem até

conviver juntas, mas o som de cada espécie será diferente.

Você já percebeu isso nos macacos-de-cheiro? Tente

reparar!

OI! OI! OI!
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Monitoramento de macacos-de-cheiro-
de-cabeça-preta em trilhas

Durante 5 anos (2009 a 2013), nós usamos 9 trilhas

instaladas em 4 setores da RDSM (Mamirauá, Jarauá,

Liberdade e Ingá). Nós contamos os macacos nas trilhas

e fizemos algumas medidas. Nosso objetivo era entender

se o número de macacos poderia estar diminuindo ao

longo dos anos, já que é uma espécie ameaçada de

extinção. Neste tipo de pesquisa é necessário um grande

volume de dados, e depois analisamos no computador.

Abaixo está o mapa com a localização das trilhas.
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A população de macacos-de-cheiro-de-
cabeça-preta pode estar diminuindo?

Se não fosse o ano de 2011, a linha estaria praticamente

reta, o que indica que o tamanho da população de

macacos está estável. Em 2011 provavelmente teve

algum evento de grande seca ou cheia que comprometeu

a coleta de dados nas trilhas. Nossa conclusão é que a

população está estável, ou seja, permanece um bom

número de macacos, mesmo com as ameaças de

extinção (comentarei mais a seguir!).

O gráfico abaixo mostra nossos resultados ao longo de 5 

anos.
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A várzea sofre inundação todos os anos, e as 

árvores certamente tem estratégias para 

sobrevivência e frutificação ao longo das 

diferentes estações. 

Assim, uma das questões mais interessantes ao 

longo de minha pesquisa foi entender que tipo 

de frutos os macacos-de-cheiro-de-cabeça-preta 

se alimentam e em quais épocas do ano. 

©Fernanda Paim©Pedro Nassar
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Observe bem essas duas imagens. São fotos tiradas na

seca de 2010 e na cheia de 2012, no setor Jarauá. Ao

fundo conseguimos ver a comunidade São Raimundo

do Jarauá. É impressionante ver as diferenças nesse

ângulo, não?

De que forma as cheias e as secas
influenciam na alimentação do macaco-
de-cheiro-de-cabeça-preta?
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De que forma as cheias e as secas
influenciam na alimentação do macaco-
de-cheiro-de-cabeça-preta?

O que eles comem? 
Quando? Há algum 

alimento muito 
importante na dieta do 
macaco-de-cheiro-de-

cabeça-preta?

©L.C. Marigo©Fernanda Paim

©Fernanda Paim

©Fernanda Paim
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De que forma a cheia e a seca
influenciam na frutificação das árvores?

As partes mais altas da linha de cima indicam o período de

maior alagação (maio e junho). Esse tipo de

acompanhamento é importante para avaliar a influência

das mudanças climáticas no ambiente (falaremos mais

sobre isso a seguir).

A linha de baixo (pontilhada) mostra quais são os períodos

de maior oferta de frutos na floresta. Observe que o ponto

mais alto de frutificação coincide exatamente com o

período de águas mais altas. O projeto começou com a

amostragem de 2285 árvores de 205 espécies.
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Número de espécies de plantas na dieta 
do macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta nas 
estações de seca e cheia:

9 espécies de plantas 
somente na seca

35 espécies de plantas 
somente na cheia

8 espécies de plantas 
em ambas as estações

Durante meu estudo, eles se alimentaram de 52 diferentes

tipos de plantas! As preferidas são os apuís (vários tipos),

os ingás (principalmente o corrente), araçá gomorana e

um tipo de cipó que apelidamos de “cipó bolinha”.
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Árvores / Arvoretas Cipós

Algumas espécies que os macacos
comem:

©Fotos: Fernanda Paim
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Há alguma planta muito importante para
a alimentação do macaco-de-cheiro-de-
cabeça-preta?

Se há mais frutos na

estação da cheia, então

nós esperávamos que os

macacos comessem mais

frutos nessa época...

O que nós não

sabíamos, era que os

apuís tem frutos o ano

todo. Dessa forma,

podemos dizer que os

apuís estão entre os

itens mais importantes

da dieta, pois é um

recurso alimentar tanto

na cheia como na seca.

©Fernanda Paim

©Fernanda Paim
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E os insetos???

Sim! Os macacos-de-cheiro-de-cabeça-preta também

comem insetos, aranhas e outros animais pequenos

durante o ano todo, mas principalmete durante a seca,

quando tem menos frutos.

©L.C. Marigo
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Espécie nova de 
macaco-de-cheiro 

no Mamirauá?? 

©Priscila Pereira
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Espécie Nova

Ao longo do estudo, e após analisarmos a cor da pele e o

sangue das três espécies, percebemos que uma delas

ainda não era conhecida pelos cientistas. Ela tem nome

mas não tem sobrenome! Sabemos que é Saimiri, mas

estamos agora finalizando o estudo para que ela tenha

um nome completo. Na área focal, a espécie ocorre nos

setores Horizonte, Barroso, Aranapu e Boa Uniã0. A

principal diferença está na cor do pelo. Essa espécie tem

as mãos alaranjadas e a cabeça acinzentada.

©Priscila Pereira ©Fernanda Paim
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Vamos falar um pouco em mudanças
climáticas?

Todo mundo já ouviu falar em mudanças climáticas, mas

será que todos sabem que tipo de impactos isso vai causar

em nossas vidas no futuro? Algumas áreas estão ficando

mais quentes, outras mais frias. Tem áreas que vão sofrer

muito com a seca, outras com a cheia. Que tipo de

mudanças você já percebeu no Mamirauá nos últimos

anos? Você acha que o ciclo de alagamento dos rios

continua o mesmo? Tem sentido o verão mais quente? E as

friagens? Comece a obervar!
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Vamos falar um pouco em mudanças
climáticas?

As mudanças climáticas não afetam somente as pessoas,

mas todo o ambiente, incluindo os animais e as plantas.

Grandes mudanças na temperatura ou no regime das

águas podem afetar a produtividade de plantas que

servem não somente na nossa alimentação, mas também

na dos animais. Esses também podem sofrer impactos na

sua população. Você tem observado algo diferente nos

últimos anos e que pode estar relacionado com mudanças

climáticas? Observe! A percepção dos ribeirinhos é MUITO

importante para as pesquisas feitas em Mamirauá.

©Edu Coelho

©Ricardo Oliveira
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FENOLOGIA: Acompanhamento do ritmo
anual da produção de frutos, flores e folhas

Pretende-se que o projeto de 

acompanhamento fenológico seja 

permanente na Reserva Mamirauá 

e também seja realizado na 

Reserva Amanã. Os resultados 

desse projeto serão úteis não 

somente para entender  o que 

influencia na alimentação dos 

macacos e outros animais, mas 

para monitorar, em longo prazo, 

possíveis mudanças em função das 

mudanças climáiticas. 
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Espécie ameaçada?

Todos sabem que tem MUITO macaco-de-cheiro na

Reserva, inclusive o de cabeça preta. Porém, devemos

lembrar que a área onde a espécie ocorre é muito

pequena. De todos os macacos que existem no Brasil e

em outros países vizinhos, o macaco-de-cheiro-de-

cabeça-preta é o que tem a menor área. Por conta disso,

o ICMBio e alguns órgãos internacionais de conservação

declararam que a espécie é ameaçada de extinção.

Esse símbolo 
indica que a 
espécie está 
EM PERIGO 
de extinção

©André Turatti
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E o que ameaça os macacos-de-cheiro-
de-cabeça-preta?

Ao contrário de outros macacos, como as guaribas, os

macacos-de-cheiro quase nunca são caçados, pois são

muito pequenos. Além disso, toda sua área está dentro

de Mamirauá. Como então a espécie pode ser

considerada ameaçada de extinção?

A principal ameaça aos macacos-de-cheiro-de-

cacbeça-preta são as mudanças climáticas. Qualquer 

mudança em sua área de ocorrência, que é muito 

pequena, pode extinguir a espécie. 

©Fernanda Paim
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E o que ameaça os macacos-de-cheiro-
de-cabeça-preta?

Este mapa é para relembrar 
onde está o macaco-de-
cheiro de-cabeça-preta

O segundo mapa foi construído com muitas informações

ambientais da região (temperatura, chuva, alagação dos

rios, pontos de avistamento dos macacos e outras). A

parte azul do mapa indica toda a área que deixará de ser

adequada para a espécie. Observe BEM que área é esta:

exatamente os locais onde a espécie ocorre! Já a região

que aparece em vermelho indica as áreas que passarão a

ser adequadas, mas tem um porém: a distância e o fato

de já ter outro macaco-de-cheiro lá.
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E o que ameaça os macacos-de-cheiro-
de-cabeça-preta?

E a previsão disso tudo ocorrer é até 2050, 
ou seja, menos de 30 anos!!!!

Mesmo que o macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta consiga

chegar até as áreas em vermelho, lá já tem outra espécie

(a espécie nova que eu comentei antes!) e elas não

podem viver juntas na mesma área. Em alguns lugares até

podemos encontrar grupos mistos (como na área da

Pousada Uacari), mas esses encontros são raros e o certo

é que cada espécie tem uma área definida.

Essa é outra razão para que essa espécie seja classificada

com EM PERIGO de extinção.
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E tem algo que podemos fazer para
evitar ou diminuir a chance de extinção?

©André Aroeira
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E tem algo que podemos fazer para
evitar ou diminuir a chance de extinção?

Desenvolver e aplicar estratégias de conservação para

espécies ameaçadas pode ser um desafio enorme. Com a

ajuda de colegas de outras instituições e com o apoio do

ICMBio, o Instituto Mamirauá desenvolveu um projeto de

reprodução dos macacos-de-cheiro-de-cabeça-preta.

©Rafael Rabelo
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E tem algo que podemos fazer para
evitar ou diminuir a chance de extinção?

Existe um objetivo muito grande que desejamos alcançar,

mas para tanto devemos concluir diversas etapas, todas

muito importante e complexas. Para começar esse

projeto, nós fizemos capturas de macacos-de-cheiro-de-

cabeça-preta e do macacos-de-cheiro-comum em áreas

dos setores Jarauá e Horizonte, em 2012 e 2013.

Equipe 
Horizonte 

2013

Equipe 
Jarauá 

2012 
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E tem algo que podemos fazer para
evitar ou diminuir a chance de extinção?

De forma resumida, o grande objetivo desse projeto é

promover a reprodução desses animais através de

técnicas modernas realizadas em laboratório. Você já

ouviu falar em mulheres que fazem “inseminação

artificial” para terem bebês, quando não conseguem

engravidar? As técnicas que serão aplicadas nos macacos-

de-cheiro são muito parecidas. Porém, nosso objeitvo é

ter um “estoque” de células para ser usado no futuro,

caso seja observado que a espécie está desaparecendo.

©Soninha Vill

©Karol Magalh~es

©Soninha Vill
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E tem algo que podemos fazer para
evitar ou diminuir a chance de extinção?

Como trata-se de um projeto muito difícil e caro, o

trabalho é realizado em etapas. Nas duas primeiras

capturas, foi coletado sêmen dos machos (eles estavam

anestesiados!). No futuro, esse projeto pretende coletar

células de fêmeas, o que é bem mais complexo, pois

envolve uma pequena cirurgia e maiores cuidados para

que elas sobrevivam e possam retornar saudáveis para a

mata. Finalmente, esperamos que possam nascer muitos

filhotes que serão levados para a mata!

Obs: A foto é de outra espécie. Não temos fotos do macaco-de-
cheiro-de-cabeça-preta com mãe e filhote juntos. Foto: Rita Barreto
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E tem algo que podemos fazer para
evitar ou diminuir a chance de extinção?

As imagens abaixo mostram um pouco do nosso trabalho

de campo, mas ainda tem um MUITO trabalho sendo feito

em laboratório.

©Soninha Vill

©Soninha Vill

©Soninha Vill

©Soninha Vill

©Soninha Vill

©Soninha Vill

©Rafael Rabelo
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E tem algo que podemos fazer para
evitar ou diminuir a chance de extinção?

Esse projeto ainda não acabou! Os colegas da

Universidade Federal do Pará continuam o trabalho em

laboratório. Pretendemos, num futuro próximo, retomar

as atividades de campo, para capturarmos as fêmeas e

darmos prosseguimento ao nosso estudo.

Uma pergunta que ainda não temos 

resposta: Depois de tudo finalizado, 

para onde iremos mandar os 

filhotes, caso a área deles não seja 

mais capaz de mantê-los (como 

nosso estudo mostrou)? 

VAMOS DESCOBRIR, JUNTOS!

©Fernanda Paim
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Esse é um resumo das minhas pesquisas feitas em 

Mamirauá nos últimos 16 anos. Esse material foi 

preparado com muito carinho, especialmente para 

as comunidades que apoiaram o meu trabalho. 

Esse não é o fim. Tenho certeza de que tudo o que 

foi feito até agora servirá de estímulo para outros 

pesquisadores e para as crianças ribeirinhas. 

Eu não estarei mais por aqui, por perto, mas estarei 

sempre próxima da floresta e das pessoas incríveis 

que conheci aqui, em pensamento e no coração. E 

certamente voltarei para visitar!

Agradeço ao Dr. Helder Queiroz, quem me deu a 

oportunidade de vir para Mamirauá em 2005, e por 

ter orientado e apoiado todas as fases da minha 

pesquisa. Agradeço também ao Dr. João Valsecchi, 

por ter sido meu líder durante todos esses anos, 

pelas diversas ideias discutidas e construídas e por 

sempre ter acreditado em mim. 
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Sobre os grandes e verdadeiros
conhecedores da mata:

Esses meninos e senhores merecem mais do que meu

respeito e minha gratidão. Eles merecem o mais alto

reconhecimento, não somente por suas habilidades

incríveis de “mateiro” ou “asssitente de campo”, mas

pela forma como cuidaram de mim e do meu trabalho,

sempre com muito zelo e respeito. Com alguns deles

trabalhei somente um curto período, com outros

trabalhei vários anos. E tem gente com quem trabalho

desde que cheguei em Mamirauá! Com alguns deles sei

que terei amizade por toda a vida. Mas de todos eles

levarei a lembrança sobre quem é o verdadeiro

conhecedor da mata. Sem eles, eu JAMAIS teria feito

nada e jamais teria chegado onde cheguei. Dizer apenas

“muito obrigada” é muito pouco... Mas não há outra

palavra para expressar meu sentimento, portanto:

MUITO OBRIGADA POR CADA MOMENTO, CADA 

ENSINAMENTO, CADA AVENTURA, E POR MOSTRAREM 

PARA MIM A VERDADEIRA ESSÊNCIA DE MAMIRAUÁ!
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Sobre os grandes e verdadeiros
conhecedores da mata:

1. Adevaldo Pinto “Foca” (Vila Alencar)

2. Anderson Araújo “Tatau” (São Francisco do Aiucá)

3. André Neves (São Raimundo do Jarauá)

4. Belmiro Barbosa (Ingá)

5. Dalvino Alves de Olveira (Boca do Mamirauá)

6. Elionaldo Moreira (São Francisco do Aiucá)

7. Erivan Lima “Neguinho” (São Raimundo do Jarauá)

8. Ernane Carvalho “Baré” (São Raimundo do Jarauá)

9. Franciney Carvalho (São Raimundo do Jarauá)

10. Francisco Moreira (São Francisco do Aiucá)

11. João Carvalho “João Jacaré” (Vila Alencar)

12. Nelson Martins (in memoriam) (Vila Alencar)

13. Poliano Dias Melo (Boca do Mamirauá)

14. Rubem Correa (Canariá)

15. Samuel da Silva (Punã)

16. Sidney Moreira (São Francisco do Aiucá)

17. Tito Cavalcante (Boca do Mamirauá)

Obs: Ao longo desses anos, eu perdi fotos de 
alguns assistentes, mas TODOS tem seu nome e/ou 

foto aqui registrados.

Muito 
Obrigada!
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Sobre os grandes e verdadeiros
conhecedores da mata:
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E sobre os bolsistas, fundamementais em
todas as etapas:

É claro, que nada disso teria sido possível sem a ajuda e a

amizade de tantos bolsistas que passaram pelos

diferentes projetos ao longo desses 16 anos. A cada um

deles, também expresso meu carinho e gratidão!

Fernanda Roos 
(in memoriam)

Rafael Rabelo

Ivan Lima

Louise Melo

Karine Lopes
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Gratidão, Mamirauá!

Com carinho, Fernanda Paim
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Jogo de Caça – palavras

Encontre 6 palavras relacionadas à pesquisa!
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Jogo do Labirinto

Ajude o macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta a encontrar 
o apuí. Há apenas uma opção de caminho.
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“Estou voltando de Mamirauá. 
Definitivamente convencido de que o 
trabalho não é o preço que o homem 
paga para estar no mundo, mas uma 

forma de ajudar o mundo a ser melhor. 
Mamirauá é uma forma de amor” 

(Thiago de Mello)


