Filhotinho de Macaco barrigudo é o mais novo
integrante da família Zooparque Itatiba
A espécie sofre devido à perda de habitat e a caça predatória, além do tráfico.
O filhotinho nasceu no dia 4 de agosto depois de 225 dias gestação, ou seja, são quase
7 meses de espera. O filhote tem a coloração bem mais clara que os pais e o desmame ocorre
aos 5 meses quando começa a caminhar, enquanto isso, em seus primeiros meses de vida o
macaquinho é totalmente dependente da mãe e permanece agarrado a ela durante o dia todo,
nas costas ou barriga.
Esse primata recebe esse nome devido o acumulo de pelos na região da barriga e são
animais gregários que vivem em grupos com mais de 30 indivíduos. O macaco barrigudo utiliza
sua cauda longa e forte como um quinto membro do corpo e é um animal amazônico que
habita regiões úmidas e inundadas.
O filhotinho que já pode ser visto de perto é filho do Geraldão e da Michelle. Esse casal
de macacos-barrigudo chegou ao Zooparque Itatiba há 8 anos. O primeiro foi o macho, um
lindo e forte macaco com temperamento destacável. Um mês depois veio à fêmea, que seria a
futura esposa do Geraldão. Os dois animais foram trazidos pelo IBAMA de Manaus, no
Amazonas e, de acordo com a instituição, o Geraldão havia se machucado na floresta e foi
resgatado por um policial ambiental com ferimentos leves, enquanto a Michelle foi apreendida
na casa de uma senhora, uma cabocla, que a "encontrou" ainda filhote na floresta e cuidou
dela sem autorização. Essa é uma das razões de Michelle ser muito mansa.
Apesar de espalhados por uma vasta região da Amazônia, os grupos de macacosbarrigudo ocorrem isoladamente, podendo ser raros em algumas regiões. Esta espécie
descansa nas árvores mais altas das florestas e raramente desce ao chão, pois pode ser
facilmente atingida por caçadores clandestinos, que apreciam sua carne. A caça e a destruição
do seu habitat são as principais dificuldades para sobreviverem na natureza, por isso torna a
espécie vulnerável à extinção.
Atentos as mudanças ambientais e de olho na fauna brasileira, um dos principais
trabalhos do Zooparque é a reprodução em cativeiro de espécies raras ou ameaçadas de
extinção. Michelle e Geraldão é um exemplo bem sucedido desse projeto. Este é o quarto
filhote do casal, sendo que os outros 3 foram encaminhados para a Europa com o propósito
de auxiliar na conservação da espécie.
No Zooparque a família de macacos-barrigudo recebe por dia aproximadamente 1,5 kg
de comida, entre frutas e sementes variadas, bolinho de frango, ovos cozidos e alguns
vegetais. “Eles gostam também de larvas de insetos os quais saboreiam com voracidade”,
ressalta Ari, tratador.
O filhotinho ainda não tem nome e faz parte da campanha “Adote um animal”, criada
6 anos com o objetivo principal de arrecadar fundos para incrementar ainda mais a qualidade
de vida dos animais que vivem ali. O padrinho ou madrinha poderão batizá-lo e durante 1 ano
visitá-lo quantas vezes quiser.
Zooparque Itatiba
Fundado há aproximadamente 20 anos, o Zooparque Itatiba, diferentemente dos
zoológicos tradicionais, mantêm os animais em amplos recintos que reproduzem seu habitat
natural. É o maior zoológico particular do Brasil que além do entretenimento tem como
filosofia a pesquisa, conservação e reprodução em cativeiro de espécies raras e ameaçadas de
extinção e educação ambiental.

Situado na Rodovia D. Pedro I, km 95,5, a poucos quilômetros da cidade de Itatiba, o
Zooparque dispõe de uma infraestrutura completa de lazer e diversão. São 2 lanchonetes, um
restaurante, estacionamento com segurança, playground, passeio a cavalo, water Ball,
zoofotos, loja de artesanato e um anfiteatro para as apresentações educacionais.
Serviço
Local: Rodovia D. Pedro I, km 95,5 – Itatiba
Horário de Funcionamento: das 9h às 17h diariamente
(11) 4487.8205 / 4487.8883
www.zooparque.com.br // agendamento@zooparque.com.br
Ingressos
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Estudantes com a carteirinha - R$ 18,00 // Professores apresentando holerite -R$ 18,00
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