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Info
Peso

400-450g
400-450 g
Tamanho do corpo

22-23cm

cauda: 28-35cm
Prole

2 filhotes
(gêmeos)

Tempo de Vida

10 a 15 anos
Tamanho de Grupo:

5 a 11
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indivíduos
OBS: Valores médios e aproximados .

Pode haver variação entre indivíduos
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sob cuidados humanos/na natureza.

Suas populações silvestres
estão distribuídas pelos
estados de
Minas Gerais,
Rio de Janeiro e
São Paulo.
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Status de Conservação

População estimada

da espécie na natureza.
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As maiores ameaças a
conservação destes primatas
são a expansão urbana e
agropecuária, a especulação
imobiliária, atropelamentos,
incêndios florestais e
hibridação e competição com
espécies exóticas/invasoras.
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curiosidades da espécie

O Sagui-Caveirinha
está entre os 25
primatas mais

Também são chamados de

ameaçados do

"Sagui-da-serra-escuro"

mundo!

por habitar florestas de
montanha.

oh não

A espécie permaneceu desaparecida
da região de Viçosa por mais de vinte
anos, desde 1995. Até que um grupo
foi oficialmente registrado por

dessa vez me acharam

pesquisadores no ano de 2017.
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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

Saguis-Caveirinha:
Daniel Gomes Pereira

http://lattes.cnpq.br/2211833608133164
Universidade Veiga de Almeida.

Rodrigo Salles de Carvalho

http://lattes.cnpq.br/7610792375979004
https://www.prea.org.br/mmcp-portugues

Fabiano Rodrigues de Melo

http://lattes.cnpq.br/6863533704023271
Centeo de Conservação dos Saguis da serra
Univ. Federal de Viçosa.

Marcelo Passamani

http://lattes.cnpq.br/5291582040864156
Univ. Federal de Lavras.

Alcides Pissinatti

http://lattes.cnpq.br/9450591091169935
Centro de Primatologia do Rio de Janeiro

Marcio Port Carvalho

http://lattes.cnpq.br/9711778948603790

@conservacao
dossaguisdaserra
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Referências:

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

