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Abstract: The author make a relate about observation of crab feeds by Weid's black tuftedear marmoset (Callithrix kuhlii) in Comandatuba Isle, coastal region of Southwest Brazil

Desde 2004 temos visitado anualmente a Ilha de Comandatuba
(15º21’15.71”S 38º59’01.11”O), município de Una, Bahia, para levantamento da
sua avifauna para nosso projeto “Lista de aves por localidade do Brasil” (Programa
Ambiental: A Ultima Arca de Noé,2011), onde encontramos muitas vezes grupos do
Sagüi de Wied, ou Callithrix kuhlii (Coimbra-Filho, 1985).
De fato, o Sagüi de Wied, ou ainda em inglês Wied's black tufted-ear
marmoset, é um pequeno primata da família Callitrichidae, que vive na região
sudeste do Estado da Bahia, ocorrendo do sul do rio das Contas ao norte do rio
Doce (Auricchio,1995), principalmente perto da costa (Rylands,1993).
Como temos observado C. kuhlii habita o estrato baixo das matas de
restinga, da cabruca* e manguezais do município do Una, Bahia, tanto no lado da
ilha de Comandatuba, quanto do lado continental, e também nos manguezais à
beira do rio Doce, município de Canavieiras. Sendo comum na região, inclusive na
referida ilha, especialmente na sua área de manguezal.
O fato de ver este animal nos manguezais intrigou-nos e, após a informação
do biólogo Maurício Arantes, que trabalha na região há muitos anos e colabora
conosco, que tem visto o C. kuhlii alimentar-se nos mangues do caranguejo
arborícola chamado localmente de almofada ou marinheiro, cientificamente Aratus
pisonii (H.Milne Edwards, 1837), passamos a observar melhor seu comportamento,
quando o vimos, muitas vezes, caçando os referidos crustáceos, o que fazia com
certa facilidade, inclusive observamos este comportamento alimentar em recente
visita à região (22.1.2011), observação feita de uma passarela sobre o mangue na
citada ilha, na área do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba. Porém, até o
momento não conseguimos um registro documentado aproveitável do fato.
Sabe-se que Callithrix kuhlii é onívoro alimentando-se de frutas, flores,
néctar, sementes, insetos e aranhas (Animal Diversity,2011), sendo comum entre
primatas desta família, fazer buracos em cascas de árvores para lamber a seiva,
como já observamos por várias vezes em Callithrix jacchus e com o próprio
C.kuhlii. o que inclusive filmamos e fotografamos, mas a alimentação de caranguejo
parece ser desconhecida nos meios científicos e/ou incomum.
Assim, achamos que a observação e divulgação, por meio desta singela
nota, da alimentação ou predação de Callithrix kuhlii do caranguejo marinheiro
(Aratus pisonii) poderá ser importante para conhecer melhor este inquieto e
gracioso primata, bem como fornecer mais elementos para a sua preservação,
principalmente por se tratar de animal de distribuição restrita.
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Observação: * plantação agro-florestal de cacau, onde é preservada a mata mais
alta para dar sombra ao pé de cacau, formando um ambiente propício à ocorrência
de muitos animais.
Agradecimentos: agradecemos ao biólogo Maurício Arantes pela preciosa
informação referida, a leitura crítica desta nota e, principalmente pela companhia
em várias das saídas à campo na região.
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Callithrix kuhlii no mangue da Ilha de Comandatuba-BA, quando o autor viu e filmou
um indivíduo do grupo (de 8) caçando um caranguejo marinheiro, mas a filmagem ficou incompleta e
inaproveitável (foto do autor).
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