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MACACO-ARANHA-DA-TESTA-BRANCA
Ateles marginatus

SBPr

Ateles marginatus

Info
Peso

5,8-6,2kg
Tamanho do corpo

40-70cm
40 -70cm
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cauda: 70cm-90cm
Prole

1 filhote
Tempo de Vida

20 anos
Tamanho de Grupo:

15 a 25
indivíduos

OBS: Valores médios e aproximados .

Pode haver variação entre indivíduos
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Suas populações silvestres
estão distribuídas pelos
estados do Pará e
Mato Grosso.
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Status de Conservação

O tamanho da população na
natureza é desconhecido,
mas estimativas indicam
que o número
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As maiores ameaças a
esta espécie envolvem a
expansão urbana, o
aumento da matriz
energética e rodoviária,
desconexão e redução
de habitat, e caça.

Sua área de ocorrência
coincide com a região
conhecida como
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"arco do desmatamento".
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RAIO - X

curiosidades da espécie

O nome "Macaco-aranha" é
porque estes primatas têm braços
longos e uma cauda preênsil que
é utilizada como um quinto braço
para locomoção nas árvores.

ainda faltam
4 pernas

blacktie

Fora a mancha
branca triangular
na testa, o resto da
Macacos-aranha são um
dos únicos primatas a

pelagem do corpo
dessa espécie é
completamente

não ter polegar. O

preta.

motivo é que facilita a
sua forma de locomoção
nos troncos de árvores.
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Denuncie crimes ambientais
Ligue 0800 61 8080 (Linha Verde do IBAMA)
caso presencie alguém agredindo, envenenando, caçando ou apanhando
macacos para comercialização/criação ilegal.

Relate ocorrências
Ligue 136 ou alerte as unidades de saúde locais
caso encontre macacos mortos ou doentes.

Apoie cientistas e primatólogos
Siga @sbprimatologia nas redes sociais e acompanhe as campanhas,
pesquisas, congressos, cursos e eventos científicos, e todo o nosso trabalho de
conservação e proteção dos primatas brasileiros.

Plante árvores e valorize áreas verdes
Proteger a natureza é proteger os macacos!
Plante sementes de frutos e árvores nativas da região, faça coleta
seletiva e não jogue lixo em locais inapropriados.

Eduque as pessoas a sua volta
Seja uma força ativa na sua comunidade!
A conservação dos primatas brasileiros depende principalmente das pessoas
em proximidade a eles. Se esse for o seu caso, lembre que você é parte
essencial. Compartilhe esse sentimento com quem você conhece. Eles
precisam de você.
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Pesquisadores brasileiros estudando os

Macacos-aranha-da-testa-branca:
André Luis Ravetta

http://lattes.cnpq.br/1355201601497280
Museu Emílio Goeldi-PA.

Gustavo R. Canale

http://lattes.cnpq.br/5337499761678539
UFMT-Campus Sinop.
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Referências:

The Red List of Threatened Species - IUCN
Ministério do Meio Ambiente: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO

