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RESUMO 
 

O estudo apresentado aqui é um componente do "Projeto Guigó", uma investigação orientada 
em longo prazo, sobre a conservação da ecologia dos macacos guigós do estado brasileiro de 
Sergipe. Aqui, o objetivo principal foi o de fornecer dados detalhados sobre o papel de C. 
coimbrai como um frugívoro e dispersor de sementes, sua contribuição para o funcionamento 
do ecossistema e a compreensão desse papel pela população local. Os grupos de Callicebus 
coimbrai foram monitorados entre abril e outubro de 2012, em dois locais de Sergipe – a 
Fazenda Trapsa, no município de Itaporanga D'Ajuda e no Refúgio de Vida Silvestre Mata do 
Junco em Capela. Os dados foram coletados através do monitoramento contínuo dos dois 
grupos de estudo, quando cada um dos grupos visitava uma árvore em frutificação foi 
documentado (hora do dia, evento de alimentação, número de indivíduos, número de frutos 
ingeridos) e mapeado com um GPS. Todos os eventos de defecação observados também 
foram documentados (hora, indivíduo, presença de coprófagos) e sempre que possível, uma 
amostra das fezes foi coletada para análise. Ambos os grupos se alimentaram com frutos 
durante todo o período do estudo, embora o grupo do Junco fosse mais frugívoro, em geral, 
do que o grupo Trapsa tanto em termos de tempo gasto na alimentação e o número de 
manchas de fruta visitadas em cada mês. Um total de 31 espécies de plantas foram exploradas 
por causa dos seus frutos nos dois locais, embora apenas duas fossem comuns aos dois lugares 
(índice de Jaccard = 0,065). No geral, as amostras de fezes foram coletadas em 61,9% dos 
eventos de defecação observados. No entanto, apenas 27,3% das amostras continham 
sementes, apesar de haver uma diferença considerável entre os grupos (14,3% para Trapsa e 
47,9% para Junco), que reflete a diferença entre os sítios no comportamento de alimentação 
(houve uma correlação significativa entre o número manchas de alimentação visitadas a cada 
mês e o número de amostras que contêm as sementes). Sementes de até três espécies e 14 
sementes foram encontradas, em qualquer amostra dada. Uma análise das distâncias de 
dispersão indicou uma taxa de passagem média no intestino de 4 horas e 44 minutos para o 
grupo Trapsa, com uma distância média de 189,7 m, enquanto que para o grupo Junco, a 
média de tempo de passagem foi de apenas 2 horas 51 minutos em média à distância de 126,0 
m. Os resultados indicam que C. coimbrai é um importante agente de dispersão de sementes 
na Mata Atlântica de Sergipe. Besouros Scarabid do gênero Canthidium (Eucanthidium) 
foram observados ou capturados em todos os meses do período de estudo e podem ser 
importantes dispersores secundários das sementes defecadas pelo Callicebus coimbrai. 
Entrevistas com moradores locais em ambos os sítios indicaram que a maioria das pessoas 
conhecem a floresta e sua fauna, mas  poucos tinham algum conhecimento confiável sobre a 
ecologia do C. coimbrai. Diferenças importantes também foram registradas entre os sítios no 
conhecimento e opiniões dos moradores. No geral, os resultados do estudo salientam a 
importância de C. coimbrai como frugívoros e dispersores de sementes, bem como a 
necessidade de compreender a variação temporal e espacial na ecologia da espécie, a fim de 
garantir estratégias de conservação em longo prazo. Um maior conhecimento da ecologia da 
espécie também parece ter grande potencial para o desenvolvimento de programas integrados 
de educação ambiental. 

 

Palavras-chave: Callicebus coimbrai; conservação; ecologia; frugívoro. 
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ABSTRACT 

 
COIMBRA’S TITI (CALLICEBUS COIMBRAI): SEED DISPERSAL AND 
ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE ATLANTIC FOREST OF SERGIPE 

 
The study presented here is a component of the “Guigó Project”, a long-term conservation-
oriented investigation of the ecology of the titi monkeys of the Brazilian state of Sergipe. 
Here, the primary objective was to provide detailed data on the role of C. coimbrai as a 
frugivore and seed disperser, its contribution to the functioning of the ecosystem, and the 
understanding of this role held by local residents. Callicebus coimbrai groups were monitored 
between April and October, 2012, at two sites Sergipe – the Fazenda Trapsa in the 
municipality of Itaporanga D’Ajuda, and the Mata do Junco Wildlife Refuge in Capela. Data 
were collected through the continuous monitoring of the two study groups, when each of the 
group’s visits to a fruiting tree was documented (time of day, duration of feeding bout, 
number of individuals, number of fruits ingested) and mapped with a GPS. All observed 
defecation events were also documented (time, individual, presence of copraphagous insects) 
and whenever possible a sample of the faeces was collected for analysis. Both groups fed on 
fruit throughout the study period, although the Junco group was far more frugivorous, overall, 
than the Trapsa group in terms of both time spent feeding and the number of fruit patches 
visited each month. A total of 31 plant species were exploited for their fruit at the two sites, 
although only two were common to both sites (Jaccard index = 0.065). Overall, faeces 
samples were collected from 61.9% of observed defecation events. However, only 27.3% of 
these samples contained seeds, although there was a considerable difference between groups 
(14.3% for Trapsa and 47.9% for Junco), which reflected the inter-site difference in feeding 
behaviour (there was a significant correlation between the number of feeding patches visited 
each month and the number of samples containing seeds). Seeds of up to three species and 14 
seeds were found in any given sample. An analysis of dispersal distances indicated a mean gut 
passage rate of 4 hours and 44 minutes for Trapsa group, with a mean distance of 189.7 m, 
whereas for Junco group, mean passage time was only 2 hours 51 minutes, and mean distance, 
126.0 m. The results indicate that C. coimbrai is an important agent of seed dispersal in the 
Atlantic Forest of Sergipe. Scarabid beetles of the genus Canthidium (Eucanthidium) were 
observed or captured in all months of the study period, and may be important secondary 
dispersers of the seeds defecated by the titis. Interviews with local residents at both sites 
indicated that most people know the forest and its fauna, but very few had any reliable 
knowledge on the ecology of C. coimbrai. Important differences were also recorded between 
sites in the knowledge and opinions of the residents. Overall, the results of the study 
emphasise the importance of C. coimbrai as a frugivore and seed disperser, as well as the 
need to understand temporal and spatial variation in the ecology of the species in order to 
guarantee long-term conservation strategies. A greater knowledge of the ecology of the 
species also appears to have great potential for the development of integrated programs of 
environmental education. 
 
Key-words: Callicebus coimbrai, conservation, ecology, frugivorous. 
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1. INTRODUÇÃO 

 1.1 Primatas, frugivoria e dispersão de sementes 

Os primatas símios (Haplorhini) são em sua maioria essencialmente frugívoros, 

embora se alimentem de uma grande variedade de recursos vegetais e animais, e algumas 

espécies tendem para a onivoria ou a insetivoria (Campbell et al., 2011; Strier, 2011). De toda 

esta diversidade alimentar, apenas a frugivoria representa uma relação ecológica claramente 

benéfica para a espécie explorada, ou seja, um exemplo clássico de proto-cooperação, onde o 

animal se beneficia dos nutrientes ingeridos e a planta da dispersão eficiente de seus 

propágulos no ambiente. Nas florestas tropicais, uma proporção expressiva das espécies de 

plantas angiospermas são zoocóricas, ou seja, dispersadas por animais (Terborgh et al., 2002) 

e na região neotropical, os macacos da infraordem Platyrrhini cumprem um papel ecológico 

fundamental como dispersores de sementes, principalmente na Floresta Amazônica e na Mata 

Atlântica (Chapman, 1995). 

Os macacos platirríneos são altamente especializados morfologicamente e 

comportamentalmente para a vida arborícola e assim, são dependentes de habitats florestados 

(Reis et al., 2008). Ao mesmo tempo, esta especialização os torna dispersores de sementes 

extremamente efetivos do ponto de vista da planta, primeiro, por ter acesso aos frutos ainda 

no dossel da floresta e segundo, por ocupar florestas exclusivamente, o que garante que a 

semente ingerida será depositada neste ambiente depois de passar pelo trato digestivo do 

frugívoro. Os macacos são também relativamente ativos, percorrendo distâncias que variam 

de algumas centenas a milhares de metros todo dia (Di Fiore & Campbell, 2011; Barnett et 

al., 2013; Bicca-Marques & Heymann, 2013; Veiga & Ferrari, 2013), embora variem muito 

em seu tamanho corporal, onde o tamanho do animal limite seu potencial para ingerir 

sementes de diferentes tamanhos. 

Apesar da ausência de casos claros de mutualismo (uma estreita relação entre duas 

espécies) entre plantas e seus dispersores endozoocóricos, podem ser observados síndromes 

de dispersão de vários tipos, onde as características do fruto (principalmente sua cor, tamanho 

e quantidade de polpa) e também das sementes favorecem a ingestão e dispersão dos 

propágulos por determinados tipos de animais. No caso específico dos macacos, os frutos 

tendem a ser relativamente doces e suculentos, com coloração amarela ou vermelha (com 

odor discreto) e de tamanho médio ou pequeno (Terborgh, 1983; Flörchinger et al., 2010). 
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Exemplos dos frutos consumidos tipicamente pelos macacos neotropicais incluem cajá 

(Spondias spp.), murici (Byrsonima spp.) e goiaba (Guava spp.).  

O tamanho da semente é um fator determinante do potencial de dispersão por 

endozoocoria, considerando a necessidade de a mesma passar pelo trato digestivo do 

dispersor. Em alguns casos de plantas com sementes relativamente grandes, a exemplo do 

abacate, Persea americana , é possível que os dispersores típicos – grandes mamíferos como 

mastodontes ou preguiças-gigantes – possam ter sido extintos em tempos geológicos recentes 

(Guimarães et al., 2008). Assim, apesar das claras evidências de certo grau de coevolução 

entre planta e dispersor em muitos casos, existem também casos onde a relação entre a planta 

e o dispersor é mais abstrusa. Talvez o exemplo mais curioso aqui seja a dispersão da 

castanha-da-pará, Bertholletia excelsa , pela cutia, Dasyprocta  spp., nas florestas amazônicas 

(Jorge & Peres, 2005), onde existe, atualmente, uma relação de mutualismo onde a árvore 

depende do roedor para liberar as sementes de seu pixídio selado. 

Janzen (1970) e Connell (1971) desenvolveram independentemente a Hipótese de 

Escape, onde a evolução de mecanismos de dispersão de propágulos em plantas angiospermas 

pode ser compreendida no contexto da necessidade de evitar a formação de grandes 

concentrações de propágulos na proximidade da planta-mãe. O mecanismo é apoiado pelas 

desvantagens adaptativas associadas a tais concentrações, que incluem a competição entre as 

plântulas e entre estas e a planta-mãe, e a facilitação da predação, parasitismo e transmissão 

de doenças. A hipótese original se referia a processos em nível de comunidade, e não de 

espécie, e tem recebido algumas críticas (p.ex., Peters, 2003), mas o princípio do mecanismo 

parece ser válido, e serve de base para a avaliação de adaptações específicas por parte tanto 

das plantas como da fauna que dispersa seus propágulos. 

Além de fornecer insights importantes sobre processos evolutivos, entender os 

mecanismos específicos de dispersão de sementes que subsidiem a dinâmica populacional das 

angiospermas que compõem a floresta em uma dada localidade constitui uma ferramenta 

importante para o desenvolvimento de estratégias eficazes de conservação e manejo deste 

ambiente (Russo & Chapman, 2011). No contexto específico dos ecossistemas altamente 

fragmentados do Brasil oriental, onde os macacos constituem um componente expressivo da 

fauna frugívora, informações detalhadas e confiáveis sobre o papel ecológico destes animais 

como dispersores e/ou predadores de sementes podem ser fundamentais para a avaliação de 

habitats, o monitoramento de processos ecológicos e a implementação de medidas de manejo. 

Assim, o presente estudo objetiva avaliar o papel de dispersor de sementes de uma espécie de 
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primata ameaçada de extinção – Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999 – na 

paisagem fragmentada da Mata Atlântica de Sergipe. 

 

1.2 Os guigós (Callicebus spp.) 

Os macacos do gênero Callicebus, conhecidos no Brasil oriental como guigós ou 

sauás, são os membros mais primitivos da família Pitheciidae, um grupo singular de primatas 

platirríneos, com distribuição geográfica essencialmente amazônica (Norconk, 2011; Veiga et 

al., 2013). A característica ecológica mais marcante dos pitecídeos é sua especialização para a 

predação de sementes, que inclui uma dentição muito acentuada encaixada em uma mandíbula 

profunda, e, em pelo menos algumas espécies, certa imunidade às defesas químicas 

empregadas por muitas plantas para proteger suas sementes imaturas. No caso específico dos 

guigós, essa especialização é pouco aparente fora a morfologia da mandíbula, que é 

relativamente aprofundada em comparação com outros platirríneos de tamanho corporal 

semelhante. Mesmo assim, as sementes parecem ser um componente importante da dieta de 

algumas espécies de guigós, de acordo com os dados ecológicos disponíveis (Bicca-Marques 

& Heymann, 2013). 

Atualmente, o gênero Callicebus engloba um total de 31 espécies, que são todas 

endêmicas da América do Sul, entre o Brasil oriental e a Colômbia meridional, incluindo 

também o Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela e as Guianas (van Roosmalen et al., 

2002; Wallace et al., 2008; Defler et al., 2010; Gualda-Barros et al., 2012). Uma 

característica única do gênero supracitado em relação aos demais platirríneos, é sua 

distribuição disjunta, sendo as espécies que ocorrem no Brasil oriental, totalmente isoladas 

daquelas encontradas no bioma amazônico (Figura 1.1). Atualmente, o gênero é dividido em 

cinco grupos de espécies, sendo o grupo personatus o único distribuído no leste do Brasil, que 

atualmente conta com cinco espécies: Callicebus personatus, Callicebus barbarabrownae, 

Callicebus coimbrai, Callicebus melanochir  e Callicebus nigrifrons. Os membros deste grupo 

parecem ser os guigós de maior porte, com adultos pesando de 1 kg a 1,5 kg. 

Estas espécies estão distribuídas ao longo de toda a Mata Atlântica entre os estados 

de São Paulo, Sergipe e áreas vizinhas do Cerrado e Caatinga, a leste dos rios São Francisco e 

Paraná-Parnaíba. Apesar de se encontrarem nas regiões mais populosas do Brasil, a ecologia 

destas espécies é ainda muito pouco conhecida, embora os dados disponíveis até o momento 

indiquem que seja típica do gênero como um todo. Formam pequenos grupos familiares 

baseados em um casal de adultos e sua prole imatura, onde o pai contribui ativamente para a 
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criação da prole através do carregamento dos filhotes. O comportamento monogâmico é uma 

característica de todas as espécies do gênero e é refletido na ausência de dimorfismo, sendo 

machos e fêmeas adultos indistinguíveis em tamanho ou coloração da pelagem. 

Uma característica comportamental do gênero é o dueto antifonal, onde o casal 

reprodutor e às vezes outros membros do grupo, vocaliza de forma ritualizada, principalmente 

no nascer do sol (Bicca-Marques & Heymann, 2013). A função primária desta vocalização 

parece ser a demarcação territorial, embora alguns estudos tenham registrado uma 

sobreposição considerável de área de vida em algumas populações. 

Ecologicamente, os guigós são habitantes dos estratos médio e baixo da floresta, 

onde se deslocam de forma lenta e discreta, com locomoção quadrúpede, à procura de 

pequenos frutos. Além de frutos, a dieta pode incluir outros itens (Tabela 1.1), especialmente 

durante períodos quando frutos estão escassos, onde folhas parece ser o principal alimento 

“fallback” (Marshall & Wrangham, 2007), ou seja, o recurso alternativo explorado para suprir 

deficiências sazonais na dieta. O consumo sazonal de flores pode ser expressivo em alguns 

casos e alguns estudos têm registrado um alto grau de insetivoria.  

Alguns autores têm sugerido uma tendência para a folivoria no grupo personatus e 

para a predação de sementes ou a insetivoria nas espécies amazônicas, mas os poucos dados 

disponíveis indicam tanto ou mais variação dentro dos diferentes grupos quanto entre grupos 

(Tabela 1.1). Assim, parece mais provável que a variação é mais relacionada a fatores locais 

como a disponibilidade de diferentes recursos, o período de monitoramento e variáveis 

metodológicas do que possíveis variações nas adaptações ecológicas das diferentes espécies. 

Por exemplo, os dois estudos que registraram um consumo acentuado de flores tiveram 

duração de cinco (Neri, 1997) ou seis meses (Price & Piedade, 2001), indicando a possível 

influência de fatores sazonais, ou seja, uma abundância excepcional do recurso (flores) 

durante alguns meses. 
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Tabela 1.1. Composição da dieta dos macacos guigó do grupo personatus em várias localidades da Mata Atlântica (valores arredondados). 

 % da dieta composta por:   

Espécie 

Frutos 

(sementes) Folhas Flores Artrópodes Desconhecido Área de estudo Referência 

Callicebus coimbrai 66 26 7 1 8 Fazenda Trapsa Souza-Alves et al. (2011) 

 58 26 3 - 5 RVS Mata do Junco Santana (2012) 

Callicebus melanochir 77 (34) 17 - - 6 Bahia Müller (1996) 

 85 (26) 14 < 1 < 1 - Bahia Heiduck (1997) 

Callicebus nigrifrons 46 33 11 10 - São Paulo Souza et al. (1996) 

 64 5 24 3 4 Minas Gerais Neri (1997) 

 53 (12) 21 10 11 6 São Paulo Caselli (2008) 

 69 (19) 19 2 10  São Paulo Reis (2012) 

 80 (37) 8 6 3 3 Minas Gerais Santos et al. (2012) 

Callicebus personatus 55 18 22 - 5 Espírito Santo Price & Piedade (2001) 

 57 26 2 - 15 Espírito Santo Price & Piedade (2001) 

 81 18 1 - - Espírito Santo Kinzey & Becker (1983) 

 

5 
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Os dados de dois sítios de estudo em Sergipe (Tabela 1.1) mostram que a ecologia 

alimentar de C. coimbrai é típica do gênero, ou seja, os guigós dos dois sítios são também 

frugívoros-folívoros com consumo ocasional de flores e artrópodes. A proporção de fruto na 

dieta desta espécie varia consideravelmente ao longo do ano, mas este item é consumido em 

todos os meses, o que confere a espécie um papel potencialmente importante como dispersor 

de sementes ao longo de todo o ano (Souza-Alves et al, 2011; Santana, 2012). 

Outra característica geral da ecologia dos guigós é sua preferência por vegetação 

densa nos estratos mais baixos da floresta (Bicca-Marques & Heymann, 2013). Além de 

subsidiar sua tolerância frente aos impactos que modificam o habitat, este padrão de 

comportamento direciona os animais para certos tipos de plantas, principalmente árvores 

pequenas e lianas, que tipicamente apresentam frutos e sementes relativamente pequenos. 

Além da concordância entre o tamanho das sementes e o tamanho do animal – essencial para 

garantir a ingestão das mesmas – estes tipos de plantas são mais típicos dos habitats marginais 

preferidos pelos guigós, o que reforça a eficácia da dispersão das sementes por estes primatas. 

Aproximadamente um terço das espécies de Callicebus está classificada atualmente 

pela IUCN (2012) sob algum risco de extinção. Essas espécies incluem todas do grupo 

personatus e aquelas da Amazônia ocidental, na Colômbia, Peru e Bolívia, que apresentam 

uma distribuição geográfica limitada inserida em áreas de intensa colonização humana. As 

espécies do grupo personatus são ameaçadas principalmente pela perda de habitat na Mata 

Atlântica e áreas vizinhas de Cerrado e Caatinga, embora exista variação considerável no 

risco percebido para cada espécie. A espécie menos ameaçada é C. nigrifrons, que ocorre em 

uma área extensa da região Sudeste, nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

podendo ser encontrada em um número expressivo em áreas protegidas. Considerando essas 

características, essa espécie é classificada como “Near Threatened” (NT), ou seja, próxima de 

ameaçada, pela IUCN (Veiga et al., 2008a), a categoria mais baixa de risco percebido. As 

duas espécies vizinhas a essa, C. personatus e C. melanochir, estão alocadas atualmente na 

categoria Vulnerável (Veiga et al., 2008b, c) em função principalmente de suas distribuições 

geográficas menores. 

As duas espécies mais setentrionais – C. barbarabrownae e C. coimbrai – também 

são as mais ameaçadas (Veiga et al., 2008d, e). Em ambos os casos, a classificação foi 

baseada principalmente no grau de desmatamento e a extensão da distribuição geográfica. No 

caso específico de C. barbarabrownae, que está classificado como criticamente ameaçado 

(Veiga et al., 2008d), o problema não é a distribuição da espécie em si, mas a área ocupada, 
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considerando que ocorre em muito poucas localidades e quase sempre em densidades baixas 

(Freitas et al., 2011; Printes et al., 2011).  

Já a espécie C. coimbrai, que tem a distinção de ser a última espécie de primata 

descrita para a Mata Atlântica, é classificada como ameaçada de extinção (Veiga et al., 

2008e). A publicação original da espécie (Kobayashi & Langguth, 1999) foi baseada em 

espécimes provenientes de dois sítios no município de Pacatuba, no leste de Sergipe. Na 

época, a distribuição da espécie era desconhecida, mas devido a presença de espécie 

cogenérica (C. melanochir) no litoral da Bahia, os autores supuseram que a área ocupada pela 

nova espécie coincidisse aproximadamente com o litoral sergipano, o que levou a mesma a ser 

conhecida popularmente como o guigó-de-sergipe, apesar de seu nome científico fazer 

referência ao primatólogo carioca Adelmar Coimbra-Filho. 

Frente às evidências de uma distribuição restrita, poucas populações conhecidas e a 

aparente devastação da Mata Atlântica sergipana, a primeira avaliação da IUCN em 2000 

classificou a espécie como criticamente ameaçada de extinção, um classificação que foi 

mantida em anos subsequentes (IUCN, 2003) até a avaliação mais recente, em 2008 (Veiga et 

al., 2008e). Nesta ocasião, o conhecimento da distribuição e abundância da espécie tinha 

avançado consideravelmente, onde a distribuição potencial dela tinha praticamente dobrado, 

incluindo o litoral setentrional da Bahia, ao norte do Rio Paraguaçu e o número de populações 

conhecidas aumentado para cerca de quarenta (Jerusalinsky et al., 2006).  

Apesar de representar um passo positivo para a conservação da espécie, essa 

reclassificação para uma categoria de menor risco de extinção foi o resultado de um simples 

aumento no conhecimento de suas características ecológicas e demográficas, ao invés de 

algum avanço prático na proteção ou manejo de suas populações. Ao contrário, a progressiva 

perda e fragmentação de habitats dentro da região e principalmente a escassez de áreas 

protegidas representam grandes ameaças para a sobrevivência da espécie em décadas futuras. 

A falta de conhecimento das características ecológicas do guigó é outro problema em 

potencial, embora a realização de uma série de estudos em anos recentes, inclusive a pesquisa 

que forma a base dessa dissertação, tem contribuído para uma base de dados cada vez maior e 

mais confiável sobre a ecologia, comportamento e padrões reprodutivos de C. coimbrai. 

 

1.3 A Mata Atlântica do Nordeste brasileiro 

A Mata Atlântica brasileira é um dos “hotspots” da conservação mundial (Myers et 

al., 2000; Conservation International, 2012), devido a sua diversidade, grau de endemismo e 
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as altas taxas de desmatamento. Atualmente, menos de 10% da cobertura original deste bioma 

remanesce e a grande maioria desta floresta é encontrada na região Sudeste, principalmente 

no complexo de áreas protegidas da Serra do Mar em São Paulo (Tabarelli et al., 2005). No 

Nordeste, esse bioma se transforma em uma estreita faixa litorânea de floresta úmida 

margeando a vasta interior semiárida da Caatinga (Coimbra-Filho & Câmara, 1996). Por sua 

configuração nessa região e as peculiaridades do clima da mesma, além de sua longa história 

de desmatamento, começando nos primórdios coloniais, a Mata Atlântica nordestina é, 

provavelmente, a porção mais vulnerável do bioma. 

 O desmatamento da Mata Atlântica nordestina começou praticamente no início do 

período colonial, com o objetivo primário de formar as plantações de cana-de-açúcar, uma 

atividade ainda muito difundida, mas atualmente,  está parcialmente substituída pela criação 

extensiva de gado e plantações comerciais de árvores frutíferas, entre outras atividades 

agrícolas. Atualmente, a taxa de desmatamento ultrapassa os 90% em praticamente todos os 

estados do Nordeste, ou seja, menos de 10% da cobertura vegetal remanesce e essa floresta 

está distribuída em manchas heterogêneas em termos de tamanho, formato, grau de 

isolamento e qualidade de habitat (Tabarelli  et al, 2005). A fragmentação do mesmo acentua 

os problemas do desmatamento ao tornar a paisagem complexa e principalmente por 

interromper padrões de migração e interação interespecífica. Para muitas espécies habitantes 

de ecossistemas florestais, a fragmentação de habitat representa uma profunda ameaça . 

Em Sergipe, a paisagem atual da Mata Atlântica é típica da região, com fragmentos 

pequenos e isolados de floresta separados por grandes extensões de plantações e pastos 

(Jerusalinsky et al., 2006). Em trabalhos mais antigos, alguns autores sustentaram que a 

cobertura atual da Mata Atlântica sergipana não ultrapassa 1%, mas estudos mais sistemáticos 

em anos recentes (Santos, 2009; Santos Júnior, 2010) têm mostrado essas estimativas 

exageradas e que a cobertura remanescente pode estar próxima dos 10%, um valor 

relativamente alto, pelos padrões gerais do bioma. Mesmo assim, a maior parte deste habitat 

remanescente está distribuído em pequenos fragmentos isolados. Atualmente, os maiores 

fragmentos de Mata Atlântica que ainda existem em Sergipe são de aproximadamente 800 

hectares, mas a maioria tem menos de 200 ha, o que constitui uma área de floresta bastante 

limitada para grande parte dos vertebrados. No caso específico de C. coimbrai, por exemplo, 

as densidades populacionais registradas até agora indicam que fragmentos na faixa de 100 a 

200 hectares possam abrigar populações de algumas pequenas dezenas de animais, um 

número muito abaixo de qualquer estimativa para uma população viável em longo prazo 
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(Jerusalinsky, 2013). Mesmo as áreas de florestas maiores, como aquela da Mata do Junco, no 

município de Capela, que conta com 500 hectares de habitat contínuo e uma densidade 

populacional de C. coimbrai relativamente alta (Rocha, 2011). A população total dessa 

espécie não deve ultrapassar trezentos indivíduos, valor muito abaixo daqueles considerados 

seguros para a sobrevivência da população em longo prazo (Jerusalinsky, 2013). 

Nesse cenário, o manejo de metapopulações (veja Marsh, 2003) será uma ferramenta 

essencial para a conservação da espécie. Ressalta-se que nos levantamentos recentes das 

populações de C. coimbrai, foi constatada a presença de populações em propriedades 

particulares, o que constitui praticamente a totalidade das populações conhecidas. O manejo 

integrado dessas populações poderá incluir uma série de estratégias complementares, 

incluindo a implantação de corredores ecológicos para garantir a conectividade dos 

fragmentos de floresta que compõem a paisagem. Nesse caso, será essencial conhecer melhor 

a ecologia da espécie e das florestas que habita, para garantir a adequação de qualquer 

iniciativa de reflorestamento, e assim, a eficácia de medidas como a consolidação de 

fragmentos e a implantação de corredores ecológicos.  

 

1.4 O Projeto Guigó 

Antes da descoberta de Callicebus coimbrai (Figura 1.1) por Kobayashi & Langguth 

em 1999, a fauna de vertebrados do Estado de Sergipe era pouquíssima conhecida e mesmo 

com a classificação da espécie como criticamente ameaçada de extinção pela IUCN (2003), o 

conhecimento da fauna local avançou vagarosamente, embora Sousa (2003) tenha registrado 

algumas localidades novas para a ocorrência da espécie em Sergipe. No ano de 2004, foi 

instituído o Projeto Guigó (S. F. Ferrari, com. pess.), uma iniciativa colaborativa entre a 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Primatas Brasileiros (CPB), um órgão do Instituto Chico Mendes (ICMBio), e a Secretaria do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH-SE) do Estado de Sergipe.  
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Figura 1.1. Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999. À esquerda, desenho 
esquemático da espécie por Stephen Nash. À direita, um macho adulto do grupo Trapsa, 
Itaporanga D’Ajuda (Sergipe), foto de Stephen F. Ferrari. 
 

O Projeto Guigó objetiva subsidiar a conservação dos guigós da região (C. 

barbarabrownae e C. coimbrai) através da pesquisa, formação de recursos humanos e apoio a 

iniciativas conservacionistas públicas e particulares. Um dos avanços mais importantes desse 

projeto tem sido a identificação de dezenas de novas localidades de ocorrência, 

principalmente de C. coimbrai (Jerusalinsky et al. 2006; L. Jerusalinsky, 2013; R.R. Hilário, 

em prep.), mas também de C. barbarabrownae (Santos Jr. et al., no prelo).  

Além de aprimorar o conhecimento da distribuição das espécies na região, esses 

estudos enfatizam a tolerância desses macacos frente à fragmentação de habitat típica da 

região. Inicialmente foram observados grupos de guigós em alguns fragmentos de floresta 

com menos de 10 hectares, o que aponta para um potencial de sobrevivência expressivo em 

habitats altamente impactados, embora, essas populações não seriam viáveis em longo prazo. 

Por outro lado, muitos fragmentos levantados não abrigavam populações de guigós, o que 
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indica um padrão complexo de distribuição, determinado por outros fatores além do simples 

tamanho do fragmento. 

Um padrão intrigante encontrado nos levantamentos é a aparente ausência de guigós 

na região conhecida localmente como Agreste, uma zona ecotonal entre a Mata Atlântica e a 

Caatinga. A presença de guigós não foi registrada em qualquer um dos levantamentos 

realizados até agora nesta região (Mendes, 2010; Santos Junior, 2010; Santos Junior et al., 

2012, no prelo; L. Jerusalinsky, 2013; R.R. Hilário, em prep.), incluindo o Parque Nacional 

Serra de Itabaiana, que protege uma área extensa de floresta. A lacuna na distribuição do 

gênero parece ser relativamente consistente ao longo de toda a ocorrência de C. coimbrai, 

atualmente definida como toda a zona litorânea da Mata Atlântica entre os rios São Francisco 

e Paraguaçu, embora a distribuição do gênero seja relativamente mal definida em algumas 

áreas. A distribuição disjunta de C. coimbrai na Mata Atlântica e C. barbarabrownae na 

Caatinga aponta para diferenças ecológicas profundas no nível da espécie, que podem ter 

implicações importantes para o desenvolvimento de planos de manejo e a conservação de suas 

populações remanescentes. 

Além de levantamentos populacionais, o monitoramento ecológico é um dos 

objetivos principais do Projeto Guigó, embora os trabalhos com C. barbarabrownae têm sido 

limitados até agora (mas veja Freitas et al., 2011). No caso de C. coimbrai, o monitoramento 

ecológico de longa duração está implantado em dois sítios de estudo no Estado de Sergipe. 

Em um desses sítios, a Fazenda Trapsa, no município de Itaporanga D’Ajuda, os projetos de 

pesquisa de três dissertações de mestrado do PRODEMA / UFS já foram desenvolvidos desde 

2008 (Chagas, 2009; Souza-Alves, 2010; Fontes, 2011). Esses projetos forneceram, entre 

outros resultados, as primeiras estimativas de densidade populacional para a espécie e os 

primeiros dados ecológicos detalhados, com ênfase na composição da dieta. 

O segundo sítio é o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, no município de 

Capela. Essa unidade estadual foi decretada com o objetivo explícito da preservação de sua 

população de C. coimbrai e se tornou um modelo para a conservação da Mata Atlântica na 

região. As atividades de pesquisa neste sítio se iniciaram mais recentemente, a partir de um 

levantamento populacional (Rocha, 2011), que registrou densidades relativamente altas de C. 

coimbrai nessa área em comparação com a Fazenda Trapsa (Chagas & Ferrari, 2011). O 

monitoramento ecológico de C. coimbrai no RVS Mata do Junco foi iniciado em 2011 

(Santana, 2012). 
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O presente estudo está inserido nos objetivos e abordagens científicas do Projeto 

Guigó, especificamente no programa de monitoramento ecológico das populações de guigós 

nestes dois sítios de estudo, a Fazenda Trapsa e o RVS Mata do Junco. Considerando a base 

de dados ecológicos acumulado em anos anteriores, o presente estudo focalizou um aspecto 

específico da ecologia de C. coimbrai, ou seja, o papel da espécie como dispersor de 

sementes.  

Como exposto acima, a dispersão de sementes por animais frugívoros é um 

mecanismo extremamente importante para o funcionamento de ecossistemas de floresta 

tropical e para a regeneração de habitats. Considerando que C. coimbrai é uma espécie 

essencialmente frugívora, uma análise mais sistemática deste componente de seu 

comportamento e ecologia pode fornecer informações valiosas para a conservação e manejo 

de suas populações e das florestas que habitam. A coleta dos dados apresentados aqui foi 

realizada em conjunto com o monitoramento ecológico padrão que foi realizado por outros 

membros da equipe do Projeto Guigó e representa uma atividade complementar a estas 

pesquisas, no entanto com uma abordagem e objetivos próprios. Espera-se que com os 

resultados dessa pesquisa se possa contribuir não somente com o conhecimento da ecologia da 

espécie e o desenvolvimento de estratégias eficazes de manejo e conservação, como também 

para o enriquecimento de abordagens de educação ambiental com foco específico nessa 

espécie. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Caracterizar o papel do macaco-guigó (Callicebus coimbrai) como dispersor de 

sementes na Mata Atlântica de Sergipe e verificar a importância desta função ecológica para o 

desenvolvimento de estratégias integradas de conservação do ecossistema. 

 

2.2 Específicos 

1) Avaliar o padrão de ingestão de frutos e dispersão de sementes por C. coimbrai em dois 

sítios da Mata Atlântica; 

2)  Verificar variações no padrão de dispersão entre sítios e dietas diferentes; 

3)  Descrever interações ecológicas interespecíficas envolvendo C. coimbrai; 

4) Verificar o conhecimento da população local em relação à função ecológica da espécie,                       

avaliando o potencial do fenômeno como conceito para o desenvolvimento de abordagens 

de educação ambiental. 



14 
 

 
 

3. MÉTODOS 

3.1 Espécies de estudo 

Como foi exposto na introdução dessa dissertação, o guigó-de-Coimbra ou guigó-de-

Sergipe (Callicebus coimbrai) é uma espécie típica do gênero, tanto em termos de sua 

aparência (Figura 1.1) como de seu comportamento e ecologia. Existem poucos dados sobre 

as características físicas da espécie, embora os cinco espécimes analisados por Kobayashi & 

Langguth (1999) apresentaram um comprimento total de 80,0–84,4 cm e peso corporal de 

1,03–1,30 kg. Sua pelagem é predominantemente marrom claro ou amarelado, com uma 

máscara de pelo preto, bem definida, que envolve a testa, orelhas e lado da face, mãos e pés 

também pretos e uma longa cauda alaranjada. Os cinco espécimes examinados na descrição 

original da espécie eram fêmeas, embora uma característica de todas as espécies do gênero 

seja a ausência de dimorfismo sexual no tamanho corporal ou na coloração da pelagem, o que 

é também típico de C. coimbrai. 

Os dados disponíveis sobre o comportamento da espécie (Alves, 2010; Souza-Alves 

et al., 2011, 2012; Fontes, 2011; Santana, 2012) também indicam padrões típicos para o 

gênero, onde a organização social é centrada no casal reprodutor, que compõe o grupo social, 

juntamente com a sua prole imatura. Um aspecto fundamental do comportamento da espécie é 

a contribuição do macho para a criação da prole, onde o mesmo carrega os infantes ao longo 

de praticamente todo o período diurno, sem qualquer contribuição da mãe. De fato, em um 

dos grupos de estudo monitorado durante o presente estudo (grupo Junco), onde nasceu um 

par de gêmeos, o macho reprodutor só não carregava os filhotes quando a fêmea estava 

amamentando. 

 Outro aspecto fundamental do comportamento desses primatas é o pequeno tamanho 

de seus grupos sociais. Os grupos de C. coimbrai vistos na natureza até hoje têm variado de 

dois a sete indivíduos, o que é consistente com a presença do casal reprodutor e sua prole 

imatura e no caso do grupo do Junco, a ocorrência de partos geminados. A composição do 

grupo é mantida por um mecanismo de dispersão sistemática, onde a prole de ambos os sexos 

emigra do grupo natal ao alcançar a idade adulta. No grupo Trapsa foi observado um evento 

desse tipo por Souza-Alves & Ferrari (2012), em que um macho emigrou do grupo e nesse 

caso específico, entretanto, o mesmo indivíduo acabou retornando ao grupo após um ano, em 

um caso inédito que os autores interpretaram como um comportamento anômalo provocado 

pela fragmentação de habitat na área de estudo. 
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3.2 Áreas de estudo 

3.2.1 Fazenda Trapsa 

A Fazenda Trapsa é uma propriedade particular situada ao sul do estado de Sergipe 

(11°12’ S, 37°14’ W), no município de Itaporanga d’Ajuda, a 50 km de Aracaju. Essa fazenda 

possui aproximadamente 3.800 ha, no entanto, apenas 12% da sua área é constituída por 

fragmentos de Mata Atlântica (Chagas, 2009). 

O remanescente de habitat original é composto por oito fragmentos de mata nativa, 

variando em grau de conservação, tamanho, conectividade e forma (Souza-Alves, 2010) e 

com um dossel que raramente ultrapassa 20 metros de altura, nas áreas de vegetação densa. 

Embora a exploração da madeira e os incêndios tenham ocorrido intensamente no 

passado, atualmente eles acontecem de forma esporádica, permitindo a regeneração da mata. 

A caça é proibida pelo proprietário da fazenda que mantém um funcionário encarregado pela 

vigilância, mesmo assim, existe a presença de caçadores na área. Os fragmentos locais são 

separados por pastos desativados, por uma barragem e estradas, demonstrando, no geral, um 

bom estado de conservação. 

A área possui uma diversidade de espécies, que vão desde primatas a felinos, como a 

onça suçuarana (Puma concolor), além da presença de roedores, como a paca (Agouti paca). 

O grupo de guigós monitorado durante o presente estudo encontra-se no fragmento 

Camboinha (Figura 3.1). Este fragmento, com aproximadamente 15 hectares, é um dos 

menores fragmentos da fazenda Trapsa. O referido fragmento é formado por três tipos de 

habitats: floresta madura, floresta secundária e floresta antropizada (Souza-Alves, 2010), com 

a predominância dos habitats secundário e antropizado, área que denota um processo de 

regeneração em consequência de uma queimada ocorrida em 2009, apresentando um sub-

bosque denso com um dossel estimado em 20 metros. O monitoramento do grupo local de 

guigós foi otimizado por um sistema pré-existente de trilhas, com quadrantes de 50 m x 50 m 

(Figura 3.1), abrangendo os três tipos de habitats supracitados. 

O grupo de C. coimbrai residente no fragmento “Camboinha”da Fazenda Trapsa vem 

sendo monitorado sistematicamente desde julho de 2009 (Souza-Alves et al., 2011). No início 

do presente estudo, em abril de 2012, o grupo contava com cinco membros: um casal 

reprodutor, um macho adulto supernumerário (que tinha dispersado do grupo em 2010 e 

retornou em 2011 – veja Souza-Alves & Ferrari, 2012), uma fêmea subadulta e um infante, 

nascido em novembro de 2010. Em julho de 2012, a fêmea reprodutora desapareceu, deixando  
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o grupo com apenas quatro membros: dois machos adultos, uma fêmea subadulta e um 

juvenil. 

 

 

Figura 3.1. O fragmento Camboinha na Fazenda Trapsa, Itaporanga D’Ajuda (Sergipe), 
mostrando o sistema de trilhas (50 m x 50 m – linhas vermelhas) instalado para o 
monitoramento do grupo residente de C. coimbrai (adaptado de Alves, 2010). 
 

3.2.2 Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco 

Estabelecido em 26 de dezembro de 2007, através do decreto 24.944, o Refúgio de 

Vida Silvestre (RVS) Mata do Junco é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do 

Estado de Sergipe, apresentando manchas de remanescentes florestais em diferentes níveis de 

regeneração devido à intensa pressão antrópica (Santos, 2010). É uma região de mata nativa 

dentro da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre (RVS Mata do Junco), 

localizada a leste de Sergipe (10°32’ S, 37°03’ W), no município de Capela, uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral (SNUC, 2002) que tem como objetivo proteger os 
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ambientes naturais, assegurando condições para sobrevivência e reprodução de espécies ou 

comunidades de flora e fauna local ou migratória. 

O grupo de estudo de C. coimbrai residente nesta localidade vem sendo monitorado 

sistematicamente desde agosto de 2011 (Santana, 2012). A área ocupada pelo grupo se 

localiza na extremidade setentrional do refúgio (Figura 3.2). No início do presente estudo, em 

abril de 2012, o grupo contava com seis membros: um casal reprodutor, um subadulto, dois 

juvenis e um infante, nascido em novembro de 2011. A composição deste grupo permaneceu 

inalterada até o final do estudo. 

 

 

Figura 3.2. O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (contorno em amarelo), no município 
de Capela (Sergipe), mostrando a área ocupada pelo grupo de estudo de C. coimbrai (detalhe 
em rosa). A área urbana de Capela pode ser observada no extremo noroeste (canto esquerdo 
superior) da imagem. Adaptado de Santana (2012). 
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3.3 Coleta de dados 

3.3.1 Dados ecológicos 

A coleta de dados ecológicos foi realizada nos dois sítios de estudo, a Fazenda 

Trapsa e o RVS Mata do Junco, através de sessões mensais de cinco dias completos, para 

cada sítio de estudo, de abril a julho de 2012 (com coletas complementares na Fazenda Trapsa 

em seis dias de setembro e doze dias de outubro), tendo início ao amanhecer, no momento em 

que os indivíduos saíam da árvore de dormida e terminando ao final da tarde quando se 

recolhiam na mesma árvore. Dados sobre o comportamento de ambos os grupos de estudo 

foram coletados simultaneamente por alunos de doutorado da UFPB (J. P. Souza-Alves e R. 

D. R. Chagas), que forneceram dados sobre a composição da dieta dos dois grupos entre abril 

e julho. Os registros foram coletados em amostragem de varredura, onde uma amostra de um 

minuto é coletada em intervalos de cinco minutos continuamente ao longo do período diurno 

de atividade (Souza-Alves et al., 2011). 

Para a coleta de dados sobre o padrão de frugivoria, foi registrada, durante a 

observação de cada evento de alimentação com fruto, a data, o horário de início e término da 

ingestão de frutos, o número estimado de sementes engolidas, a identificação do indivíduo ou 

dos indivíduos (ou sua classe sexo-etário), a espécie do fruto ingerido (quando conhecida) e a 

localização da fonte (com auxílio de um GPS Garmin GPS map 60 CSx). Muitas das fontes de 

alimentação foram marcadas nos estudos anteriores nos mesmos sítios (Souza-Alves et al., 

2011; Santana, 2012), mas quando uma nova fonte era utilizada, a mesma era numerada 

sequencialmente e marcada com fita colorida para posterior coleção de amostras para a 

produção de exsicatas e mapeamento. 

Para o estudo coprológico, cada evento de defecação avistado durante o 

monitoramento do grupo foi observado cuidadosamente para permitir a localização das fezes 

no chão da floresta. Para cada evento observado, foi registrado o dia, o horário e a localização 

do evento (com GPS) e, quando possível, a identificação do indivíduo. Quando foi possível 

localizar as fezes, as mesmas foram coletadas usando um coletor estéril de 50 ml da marca 

Embali, no qual o referido foi etiquetado com os detalhes do evento (dia, hora, indivíduo, 

localização), as mesmas foram acondicionadas no coletor e armazenadas sob-refrigeração até 

a triagem e análise.  

Durante o trabalho de campo de abril, alguns besouros escarabeídeos – conhecidos 

popularmente como “rola-bostas” – foram observados próximos às fezes produzidas pelos 

membros dos dois grupos de estudo. Assim, a partir do mês de maio, dados mais sistemáticos 
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foram coletados sobre o fenômeno, inclusive espécimes para a identificação taxonômica dos 

animais. Em todos os eventos em que os besouros foram avistados na proximidade das fezes, 

o código do evento foi registrado (para posterior registro e localização) e quando possível, o 

espécime era coletado e armazenado em um coletor estéril de 50 ml contendo etanol 70%. 

Muitas vezes, os besouros serviam de pistas para a localização das fezes. 

 

3.3.2 Análises laboratoriais 

As exsicatas coletadas durante o trabalho de campo foram comparadas com as 

amostras disponíveis na coleção de referência acumulada durante os estudos anteriores 

(Alves, 2010; Fontes, 2011; Santana, 2012). As amostras ainda sem identificação foram 

encaminhadas para análise e identificação taxonômica, quando possível, pela Prof. Maria 

Regina de Vasconcellos Barbosa, da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa (J. P. 

Souza-Alves, com. pess.). As exsicatas foram depositadas no Herbário Lauro Pires Xavier 

desta mesma universidade. 

Para análise, as amostras fecais de cada área de estudo foram descongeladas, 

colocadas em placas de Petri e umedecidas com álcool e triadas com o auxílio de uma seringa 

e uma pinça. Inicialmente, as amostras foram triadas para a separação dos componentes 

identificáveis da massa fecal. Estes componentes foram examinados a olho nu e com o auxílio 

de uma lupa ou de um microscópio estereoscópico da marca Wild, modelo M3Z, quando 

necessário, para a identificação dos itens. 

Foi possível distinguir três tipos de itens da massa fecal – sementes, 

folhas/fragmentos de folhas e parasitas nematoides, alguns dos quais estavam vivos na hora 

da coleta das fezes. Algumas amostras foram reservadas para análises parasitológicas, mas os 

resultados até o presente momento não estão disponíveis. Em virtude das dificuldades em 

quantificar as partes vegetativas das plantas (folhas e outro material), essas foram 

documentadas apenas qualitativamente.  

No caso das sementes, as mesmas foram separadas para análise, classificadas por 

morfotipo e contadas. Para cada amostra de fezes, foi registrada a presença/ausência de 

sementes, o número e a quantidade de sementes de cada morfo-espécie. Na sequência, as 

mesmas foram identificadas, quando possível, através da comparação com as sementes 

extraídas das amostras de frutos consumidos pelos animais em campo.  
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Os besouros coletados em campo foram identificados por Frederico Machado 

Teixeira, da Universidade Estadual Norte Fluminense, baseado na chave de identificação de 

Vaz-de-Mello et al. (2011). 

 

3.3.3 Entrevistas 

Um questionário simples foi desenvolvido a partir das experiências prévias dentro do 

âmbito do Projeto Guigó (Barreto, 2008; Jerusalinsky et al., 2006; Jerusalinsky, 2013) e 

outros trabalhos com populações rurais onde o objetivo é o conhecimento das atitudes dos 

mesmos no que se refere a biota local. Para isso, foi adotado o referido questionário (Anexo 

I), que apresenta algumas perguntas objetivas, com respostas de sim/não e outras que exigem 

uma resposta discursiva. As perguntas foram desenhadas para fornecer uma noção do grau de 

experiência do entrevistado em relação à floresta, sua fauna e recursos naturais em geral e 

mais especificamente, sobre o comportamento do macaco guigó. 

As entrevistas foram realizadas em novembro de 2012, nas áreas urbanizadas mais 

próximas aos dois sítios de estudo. No caso da Fazenda Trapsa, a localidade levantada foi o 

povoado Paruí, que fica na beira da rodovia SE-214, rodovia essa que liga Itaporanga 

D’Ajuda a praia da Caueira, a aproximadamente 10 km da praia citada e conta com uma 

população estimada em algumas centenas de habitantes. O RVS Mata do Junco fica vizinho 

da área urbana da cidade de Capela, que tem uma população com pouco menos de 20.000 

habitantes, de acordo com o censo mais recente (IBGE, 2010). 

Em ambos os casos, as entrevistas foram realizadas com o auxílio de assistentes de 

campo experientes, que participam das pesquisas com o macaco guigó e são residentes das 

respectivas localidades. Os entrevistados foram todos adultos (maiores de 18 anos), 

selecionados aleatoriamente através de visitas às residências e em locais públicos na 

companhia do assistente, na tentativa de reforçar a veracidade do procedimento. Nenhuma 

pessoa convidada a participar se recusou a responder as perguntas. 

Cada entrevista foi realizada da mesma forma, na tentativa de garantir uma 

abordagem padronizada, visando à confiabilidade dos dados. No início de cada entrevista, a 

pesquisadora se apresentava, se identificando como pós-graduanda da UFS e explicando os 

motivos e objetivos da entrevista. As perguntas foram realizadas na ordem do questionário e 

nenhuma intervenção foi realizada, a não ser para esclarecer dúvidas em relação ao conteúdo 

das mesmas. 
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3.4 Análise de dados 

A composição da dieta nos meses de abril a julho de 2012 foi estimada a partir dos 

dados de varredura instantânea fornecido por J. P. Souza-Alves e R. D. R. Chagas (UFPB), 

que realizaram o monitoramento ecológico dos grupos de estudo paralelamente à coleta de 

dados realizada para o presente estudo. A composição da dieta foi estimada baseado em P i = 

ni/N * 100, onde P i = a porcentagem do item i na dieta no período sob análise (mês ou 

estudo), ni = número de registros de consumo item i coletado no período, N = a soma de 

registros de alimentação registrado durante o período. 

Os dados de utilização de fontes de fruta foram organizados mensalmente, para o 

cálculo do número total de visitas e a média de visitas por dia (número total de visitas/número 

de dias), e o número de fontes (plantas) exploradas por dia e por mês. Diferenças entre sítios 

no número de visitas e fontes utilizadas por dia foram avaliadas usando o teste Mann-Whitney 

(U). O padrão de utilização de fontes foi caracterizado em termos do número de animais 

visitando a fonte, a duração de visitas e o número de frutos ingeridos. Os valores médios de 

cada parâmetro foram calculados por espécie e por mês (sem diferenciar as espécies). O 

consumo médio de algumas espécies foi comparado entre sítios usando o teste t de Student, 

visando verificar diferenças no padrão de frugivoria entre os sítios de estudo. 

Para o estudo coprológico, foi analisada inicialmente a taxa de coleta, ou seja, a 

proporção de eventos de defecação observados que resultou na coleta de amostras de fezes e a 

taxa de defecação por hora do dia, considerando apenas os dias de monitoramento 

considerados completos, ou seja, onde havia razoável certeza que a maioria, senão todos os 

eventos foram observados. Na sequência, foi analisada a proporção de fezes contendo 

sementes em cada mês, visando confirmar variações na ingestão das mesmas e se havia uma 

relação sistemática com o padrão de frugivoria do mesmo período, na tentativa de confirmar a 

ingestão de sementes das diferentes espécies de plantas exploradas por causa dos seus frutos. 

Para isso, foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman (rs), comparando a proporção 

de amostras fecais com sementes e o número de visitas a fontes de fruto registrado no mesmo 

mês. Foi analisado também o padrão de ingestão de sementes (número médio ingerido por 

evento) e sua relação com as características (tamanho) da semente e do fruto. Todos os 

parâmetros foram comparados entre meses e sítios. 

Para a análise de dispersão de sementes, foi necessário identificar com confiança a 

provável fonte das sementes encontradas nas amostras de fezes. Além da coincidência entre a 

espécie consumida e aquela nas fezes, foi necessário levar em consideração o provável tempo 
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de passagem, derivado das taxas de defecação estimadas no estudo coprológico (acima). 

Assim, eventos de consumo-defecação com intervalos de menos de uma hora e mais de seis 

horas foram descartados (com exceção daqueles que incluíram o período noturno), bem como 

os eventos em que duas ou mais fontes foram visitadas dentro deste intervalo de tempo. Neste 

último caso, seria impossível ligar as sementes a uma fonte com confiança, apesar de que seja 

possível que as sementes encontradas nas fezes fossem produzidas por múltiplas fontes. 

Para todos os eventos discriminados com confiança, as leituras do GPS da provável 

fonte e do local da defecação foram carregados no programa ArcGis 9.3 (ESRI, 2011) para a 

medição da distância, em linha reta, entre os dois pontos. Além de fornecer a distância de 

dispersão, esta análise contribuiu para uma estimativa mais precisa do tempo de passagem da 

ingesta pelo trato digestivo dos animais. As distâncias médias registradas nos dois sítios de 

estudo foram comparadas usando o teste t.  

O número de besouros escarabeídeos coletados em cada mês foi comparado 

qualitativamente e a taxa de coleta (número de espécimes capturado/número de espécimes 

observado) foi calculada. 

Para as entrevistas, cada pergunta foi analisada em relação à proporção de cada tipo 

de resposta fornecida, para caracterizar o padrão de cada localidade. Onde foi possível, testes 

estatísticos (teste exato de Fisher e teste G) foram aplicados para verificar as diferenças entre 

as localidades. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa BioEstat, versão 5.0 

(Ayres et al., 2007), considerando α = 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Dispersão de sementes 

4.1.1 Dieta dos grupos de estudo 

Estudos anteriores em ambos os sítios (Souza-Alves et al., 2011; Santana, 2012) 

indicaram uma dieta típica dos guigós (Tabela 1.1), com predominância de frutos, mas com 

um consumo alto de folhas em alguns meses, principalmente durante os períodos em que os 

frutos estiveram escassos, o que coincide tipicamente com a estação seca (setembro a março). 

Apesar de não ser a categoria principal em todos os meses (Tabelas 4.1 e 4.2), o fruto sempre 

contribuiu com mais de um terço da dieta em todos os meses e pode ser visto como a base da 

dieta dos animais (Figura 4.1). 

Tabela 4.1. Composição da dieta de C. coimbrai na Fazenda Trapsa nos meses de abril a julho de 
2010 (Souza-Alves et al., 2011) e 2012 (J. P. Souza-Alves, com. pess.). Dados baseados em 
amostragem de varredura com intervalo de 5 minutos. 
 % dos registros de alimentação alocada a:  

Mês Fruto Semente Folha Flor Inseto 

Abril 2010 68 16 16 0 0 

Maio 64 18 17 1 0 

Junho 71 15 13 1 0 

Julho 2010 43 4 49 4 0 

Média geral 61,5 13,2 23,8 1,5 0,0 

Abril 2012 38,8 30,4 25,4 4,9 0,4 

Maio 55,6 1,2 37,3 5,9 0,0 

Junho 39,1 9,2 27,2 24,5 0,0 

Julho 2012 21,5 16,0 20,3 42,3 0,0 

Média geral 39,9 15,3 27,5 18,2 0,1 

 
Tabela 4.2. Composição da dieta de C. coimbrai no RVS Mata do Junco entre abril e agosto, 2012 (J. 
P. Souza-Alves e R. R. D. Chagas, com. pess.). Dados baseados em amostragem de varredura com 
intervalo de 5 minutos. 
 % dos registros de alimentação alocada a: 

Mês Fruto Semente Folha Flor 

Abril 2012 91,3 0,9 2,8 5,0 

Maio 97,3 0,0 2,4 0,4 

Junho 75,5 2,1 21,5 0,9 

Julho 2012 79,6 0,0 18,8 1,6 

Média geral 88,4 0,7 9,2 1,7 
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Figura 4.1. Membro imaturo do grupo Trapsa conhecido como “Pingo”, se alimentando de 
fruto. Foto: Fernanda Aragão. 
 

De um modo geral, o grupo do Junco foi mais frugívoro que o grupo da Trapsa. 

Entretanto, é provável que esta variação reflita apenas nas diferenças da disponibilidade 

relativa dos recursos alimentares nos dois sítios de estudo, ao contrário de variações 

significativas na ecologia da espécie. Mas, de qualquer forma, essa diferença sugere 

condições ecológicas mais favoráveis para C. coimbrai no RVS Mata do Junco, o que seria 

reforçado pela densidade populacional muito mais alta nesse sítio em comparação com a 

Fazenda Trapsa (Chagas & Ferrari, 2011; Rocha, 2011). 

Enquanto a ingestão de folhas tende a variar sistematicamente em função do 

consumo de frutos, a exploração de sementes e flores é mais pontual e parece depender da 

disponibilidade de recursos específicos. Este padrão fica mais aparente ainda no caso de 

insetivoria, que ainda não foi observado no RVS Mata do Junco. Na Fazenda Trapsa foi 

registrada quase que exclusivamente em função da predação de grandes aglomerações de 

larvas de Pesudosphinx tetrio (Lepidoptera) – veja Souza-Alves et al. (2011). 

As evidentes diferenças na composição da dieta do grupo Trapsa entre os dois anos 

de estudo (Tabela 4.1) parecem ser reflexo das flutuações climáticas registradas nesse 

período, onde a precipitação pluviométrica registrada em 2010 foi acima da média histórica 

(Fontes, 2011), enquanto que nos dois anos seguintes, foi registrada uma seca acentuada na 

região Nordeste, principalmente em 2012 (SEMARH, 2012). A relação entre a precipitação e 



25 
 

 
 

a produção de fruto é bem documentada (van Schaik et al., 1993) e um padrão claro tem sido 

registrado na Fazenda Trapsa em anos anteriores (Souza-Alves et al., 2011). Os dados 

disponíveis para 2012 (Tabelas 4.1 e 4.2) também indicam um pico no consumo (e assim, na 

disponibilidade) de fruto em maio, período que coincidiu com o início da estação chuvosa na 

região (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2. Precipitação total registrada na estação meteorológica EMBRAPA-Caju em 
Itaporanga D’Ajuda (colunas brancas) e Capela (colunas escuras) nos meses de janeiro a julho 
de 2012. Fonte: SEMARH (2012). 
 

O que não fica evidente é a relação entre a precipitação e as diferenças observadas 

entre os dois sítios de estudo, considerando que os dados disponíveis (Figura 4.2) indicam que 

na região da Fazenda Trapsa, a precipitação mensal ao longo de 2012 foi quase sempre maior 

que aquela registrada em Capela, cidade vizinha (< 2 km) ao RVS Mata do Junco. Nos 

primeiros sete meses de 2012, a precipitação total registrada em Itaporanga D’Ajuda foi de 

612,0 mm, enquanto em Capela foi de apenas 392,5 mm. No mesmo período de janeiro a 

julho de 2010, foi registrada uma precipitação pluviométrica total de 1048 mm em Capela e 

1660 mm na em Itaporanga D’Ajuda (Fontes, 2011). 
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4.1.2 Padrão de exploração de fontes de fruto 
 

O comportamento de ambos os grupos de estudo é típico de outros guigós (Bicca-

Marques & Heymann, 2013) e de primatas frugívoros de um modo geral (Campbell et al., 

2011) e consiste em movimentos sistemáticos ao longo da floresta, entre fontes ou “manchas” 

de alimentos, principalmente árvores frutíferas. A alimentação tende a ser mais intensa 

durante as primeiras horas do dia e ao final da tarde, mas pode ocorre em qualquer momento 

durante o período diurno, de acordo com uma série de fatores, como a distribuição e 

abundância de recursos no ambiente, condições climáticas e eventos como encontros entre 

grupos (Alves, 2010; Fontes, 2011; Santana, 2012).  

Durante o presente estudo, foram registrados 58 eventos de frugivoria (visitas a 

fontes de fruto) na Fazenda Trapsa (Tabela 4.3) e 228 no RVS Mata do Junco (Tabela 4.4), 

numa média diária de 1,5±1,9 e 11,4±5,1 eventos, respectivamente. Mesmo considerando o 

período equivalente de abril a maio para comparação, a média de fontes usadas por dia foi de 

somente 2,5±2,1 na Fazenda Trapsa, menos de um quarto da taxa registrada no RVS Mata do 

Junco durante o mesmo período. A única exceção a este padrão geral foi o mês de abril, 

quando a diferença no número de visitas por dia foi perceptível, mas não significativa (U = 

5,00, p = 0,117, n1,2 = 5). Nos demais meses, a diferença foi absoluta, com exceção de julho, 

onde o mínimo de cinco fontes visitadas em um dia no RVS Mata do Junco foi igual ao 

número máximo de fontes visitadas na Fazenda Trapsa (onde nenhuma visita foi registrada 

em dois dos cinco dias de monitoramento). 

As diferenças entre períodos (meses) e sítios foram consistentes com os dados sobre 

a composição da dieta (Tabelas 4.1 e 4.2), onde o grupo Junco foi perceptivelmente mais 

frugívoro do que o grupo Trapsa entre abril e julho. Os resultados para os meses de setembro 

e outubro indicam uma queda acentuada no consumo de frutos na Fazenda Trapsa nesse 

período, onde apenas oito visitas (duas em um único dia de setembro) foram registradas em 

13 dias de monitoramento contínuo, ou seja, sem qualquer registro de frugivoria em quase 

metade dos dias desse período. Os dados comportamentais disponíveis para o grupo Trapsa 

(Souza-Alves et al., 2011; J. P. Souza-Alves, com. pess.) indicam que este é o período de 

maior folivoria, fato atribuído a pequena disponibilidade de frutos nesse período. 
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Tabela 4.3. Número de visitas e fontes de fruto visitadas pelo grupo de C. coimbrai durante o 
período de estudo na Fazenda Trapsa.  
Mês (dias de 

monitoramento) 

Número (média±DP por dia de monitoramento) de: 

Visitas a fontes de fruto  Fontes de fruto utilizadas 

Abril (5) 20 (4,0±1,2) 9 (3,4±1,1) 

Maio (5) 5 (1,0±1,7) 5 (1,0±1,7) 

Junho (5) 16 (3,2±2,3) 13 (3,0±1,9) 

Julho (5) 9 (1,8±2,2) 6 (1,4±1,5) 

Setembro (6) 3 (0,5±0,8) 3 (0,5±0,8) 

Outubro (12) 5 (0,4±0,5) 3 (0,4±0,5) 

Total (38) 58 (1,5±1,9) 26 (1,3±1,6) 

 

 
Tabela 4.4. Número de visitas e fontes de fruto visitadas pelo grupo de C. coimbrai durante o 
período de estudo no RVS Mata do Junco.  
Mês (dias de 

monitoramento) 

Número (média±DP por dia de monitoramento) de: 

Visitas a fontes de fruto  Fontes de fruto utilizadas 

Abril (5) 35 (7,0±3,1) 17 (6,2±2,6) 

Maio (5) 78 (15,6±3,1) 42 (13,8±3,3) 

Junho (5) 69 (13,8±5,6) 40 (12,8±5,1) 

Julho (5) 46 (9,2±3,6) 23 (7,6±2,4) 

Total (19) 228 (11,4±5,1) 99 (10,1±4,6) 

 

O grupo Trapsa explorou os frutos em pelo menos 15 diferentes espécies de plantas 

durante o período de estudo (Tabela 4.5), enquanto que o grupo Junco utilizou pelo menos 18. 

Mensalmente, o grupo Junco explorava sempre um número semelhante de espécies (5-6) 

enquanto que na Fazenda Trapsa, houve mais variação (3-6 espécies entre abril e julho). 

Comparando os dois sítios para os quatro meses principais do estudo, houve muito pouca 

sobreposição nas espécies utilizadas (índice de Jaccard = 0,065), porque apenas duas espécies 

– Tapirira guianensis e Inga sp. – foram comuns aos dois sítios. Este baixo nível de 

sobreposição reflete, em parte, o período relativamente limitado de monitoramento, 

considerando que o consumo de algumas espécies, como Manilkara sp., já foi registrado em 

ambos os sítios (Souza-Alves et al., 2011). Mas mesmo assim, esses resultados reforçam as 

grandes diferenças entre os dois sítios em relação à diversidade dos recursos alimentares 

disponíveis nos mesmos. 
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A maior parte dos frutos ingeridos foram pequenas drupas ou bagas, ainda que 

alguns, como o jenipapo (Genipa americana) são relativamente grandes em comparação com 

o tamanho corporal de um guigó (um fruto tipicamente pesa mais de 100 g em comparação 

com os 1,03-1,30 kg de um C. coimbrai adulto; Kobayashi & Langguth, 1999). Enquanto os 

frutos menores foram, frequentemente, ingeridos por inteiro e era comum verificar o descarte 

de sementes durante a ingestão dos mesmos, principalmente aqueles de maior tamanho. Nesse 

caso, ficou difícil a precisão da ingestão de sementes, embora tenha sido possível confirmar, 

em alguns casos, a ingestão das mesmas através da análise das amostras fecais (Seção 4.1.3). 

No que se referem à utilização das fontes (Tabelas 4.6 e 4.7), as características dos 

eventos de alimentação variaram muito entre as diferentes espécies exploradas, apesar de que, 

na maioria dos casos, principalmente na Fazenda Trapsa, o número de visitas foi baixo demais 

para a realização de análises estatísticas confiáveis. É possível verificar que algumas espécies, 

como Tapirira guianensis foram caracterizadas por visitas relativamente longas e o consumo 

de quantidades grandes de frutos, enquanto que outras foram caracterizadas por visitas mais 

curtas. Comparando os dois sítios (Tabelas 4.6 e 4.7), as visitas foram praticamente de mesma 

duração, em média, ressaltando que na Mata do Junco, mais do dobro do número de frutos foi 

consumido por visita, ou seja, além de visitar um número muito maior de fontes de frutos, o 

grupo Junco também consumia muito mais frutos por visita, reenfatizando a diferença no 

padrão de frugivoria entre os dois sítios.  

Essa conclusão é reforçada parcialmente pela comparação das duas fontes em 

comum entre os dois sítios (Inga sp. e Tapirira guianensis). No caso de Tapirira , o número 

médio de frutos consumidos por visitante no RVS Mata do Junco (9,0: número de frutos 

consumidos/número de visitantes) foi significativamente maior (t = 2,502, p = 0,017, g.l. = 

38) que aquele consumido na Fazenda Trapsa (4,8). Para Inga, entretanto, a situação foi o 

contrário (t = -4,118, p < 0,001, g.l. = 30), embora neste caso, havia apenas três eventos para o 

grupo Trapsa com contagem de visitantes. De qualquer forma, como o número médio de 

frutos consumido por visitante foi relativamente baixo no caso desta espécie (Trapsa: 4,5; 

Junco: 2.5), esta análise parece ser pouco conclusiva. 
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Tabela 4.5. Espécies de plantas exploradas por fruto pelos dois grupos de C. coimbrai durante o período de estudo principal (abril a julho) na 
Fazenda Trapsa e RVS Mata do Junco. 
  

Nome comum Tipo de fruto Tamanho¹ 

Meses em que a espécie foi explorada 

pelo grupo: 

Táxon  Trapsa Junco 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Pau-pombo Drupa Pequeno Mai Mai, Jun, Jul 

Annonaceae Xylopia aromatica Pindaíba Baga Grande  Abr 

Burseraceae Protium heptaphyllum Amescla Cápsula Médio  Abr, Mai, Jun 

Cucurbitaceae Gurania subumbellata Cipó 1 Baga Médio  Jun, Jul 

Erythroxylaceae Erythroxylum sp.  Baga Pequeno Abr  

Fabaceae Inga sp. Ingá  Vagem Grande Ma, Jun Abr, Mai, Jun 

Lecythidaceae Eschweilera ovata  Cápsula Grande Abr  

Malpighiaceae Byrsonima sericea Murici Drupa Pequeno  Abr 

Melastomataceae Sp. 1  Baga Pequeno  Jun, Jul 

Myrtaceae Eugenia ligustrina Batinga Baga Pequeno Mai, Jun  

 Campomanesia sp. Guabiraba Baga Médio  Jul 

 Sp. 1 Murta Baga Pequeno Abr, Jun  

Nyctaginaceae Guapira sp. Cipó 2 Baga Pequeno  Jul 

Passifloraceae Passiflora sp. Maracujá Baga Grande Jun  

Rubiaceae  Genipa americana  Jenipapo Baga Grande  Mai, Jun 
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 Guettarda virbunoides  Baga Pequeno  Mai 

 Guettarda sp.  Baga Pequeno  Mai 

 Salzmannia nitida  Baga Pequeno  Mai 

Sapotaceae Manilkara sp. Maçaranduba Drupa Médio  Abr, Mai 

Urticaceae Cecropia  sp. Embaúba Baga Grande Abr  

Vitaceae Cissus sp. Cipó 3 Baga Pequeno Jul  

Não identificado  Cambuí  Médio Abr  

  Jitaí peba Drupa Médio Jul  

  Quiri de leite   Abr  

 Sp. 1    Abr  

 Sp. 2    Jun  

 Sp. 3    Jul  

 Sp. 4      Abr, Mai 

 Sp. 5     Mai 

 Sp. 6     Jun, Jul 

 Sp. 7     Jul 

¹Pequeno = dimensão máxima até 1 cm; Médio = dimensão máxima 1-2 cm; Grande = dimensão máxima > 2 cm. 
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Comparando o padrão mensal registrado em cada sítio (Tabela 4.8) é possível 

verificar que o padrão geral se repete, em maior ou menor grau. Em todos os meses, o 

grupo Junco visitou um número muito maior de fontes em comparação com o grupo Trapsa 

e mesmo quando a diferença foi menos expressiva, como em abril, o número de frutos 

consumidos por visita foi substancialmente maior. Um fenômeno interessante é a diferença 

nas características das fontes exploradas pelo grupo Trapsa nos meses de setembro e 

outubro. Apesar de o grupo visitar apenas oito fontes em sete dos 13 dias, essas fontes 

eram relativamente muito grandes, em média, em comparação com aquelas exploradas nos 

meses anteriores.  

O mais interessante é que três dessas visitas envolviam uma espécie conhecida 

como Murta (Myrtaceae sp.1), que foi utilizada pelo grupo Trapsa em abril e junho (Tabela 

4.5). Ao contrário dos meses anteriores, quando uma média de apenas 2,7 frutos que foram 

consumidos por visita (3 visitas), em setembro e outubro, a média de frutos consumidos 

por visita foi de 33,7±7,6 (duração média de visita = 13:21±8:05 minutos). Esses 

resultados reforçam a variabilidade e principalmente a aparente imprevisibilidade de 

recursos alimentares nesse sítio. 

Tabela 4.6. Padrão de utilização de fontes de fruto pelo grupo Trapsa entre abril e julho, 
2012. 

Espécie 

Visitas 

(n) 

Número 

médio±DP de 

visitantes (min-

max) 

Número médio±DP 

de frutos 

consumidos (min-

max) 

Duração média±DP 

da visita (min-max) 

em minutos 

Cambuí 4 3,3±1,5 (2-5) 35,8±21,4 (12-64) 15:30±8:26 (6-24) 

Cecropia sp. 2 2,5±2,1 (1-4) 1¹ 12,0±14,1 (2-22) 

Cissus sp. 1 - 10 2 

Erythroxylum sp. 1 3 6 17 

Eugenia ligustrina 4 2,3±1,0 (1-3) 6,5±2,4 (4-9) 4:45±2:22 (3-8) 

Folha de fogo 2 1 2,5±0,7 (2-3) 5:00±2:49 (3-7) 

Inga sp. 4 1,3±0,6 (1-2) 5,0±4,3 (1-11) 3:15±1:42 (1-5) 

Jitaí peba 6 2,6±0,5 (2-3) 18¹ 14:10±9:07 (3-28) 

Myrtaceae sp. 1  3 1,3±0,6 (1-2) 2,7±1,1 (2-4) 3:00±1:44 (2-5) 

Passifloraceae sp. 1 1 2 2 3 

Quiri de leite 1 - 6 3 

Tapirira guianensis 9 2,5±0,8 (1-3) 11,2±5,7 (4-20) 5:20±3:29 (2-13) 

Outras fontes (≥ 2 spp.) 8 1,4±0,7 (1-3) 6,0±1,4 (3-13) 4:20±2:58 (2-11) 

Total 46 2,1±1,0 (1-5) 10,0±11,9 (1-64) 7:21±6:42 (1-28) 

¹Um evento só registrado (Cecropia = 1 indivíduo se alimentando; Jitaí peba = 2 indivíduos). 
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Tabela 4.7. Padrão de utilização de fontes de fruto pelo grupo Junco entre abril e julho, 
2012. 

Espécie 

Visitas 

(n) 

Número 

médio±DP de 

visitantes (min-

max) 

Número médio±DP 

de frutos 

consumidos (min-

max) 

Duração média±DP 

da visita (min-max) 

em minutos 

Byrsonima sericea 6 2,2±1,3 (1-4) 5,0±3,7 (2-12) 5:30±3:47 (1-11) 

Campomanesia sp. 13 2,3±1,3 (1-5) 14,2±12,1 (2-35) 7:46±6:52 (1-26) 

Genipa americana 3 2,7±2,1 (1-5) - 5:00±2:00 (3-7) 

Inga sp. 30 2,3±1,2 (1-6) 6,9±6,3 (2-31) 4:19±4:25 (2-26) 

Manilkara sp. 23 3,8±1,7 (1-6) 47,4±27,3 (8-107) 11:22±7:22 (3-31) 

Melastomataceae sp. 70 2,2±1,3 (1-5) 14,0±10,4 (3-50) 5:21±3:54 (1-22) 

Pindaíba 1 2 2 3 

Protium 

heptaphyllum 

24 3,5±1,8 (1-6) 34,7±34,7 (2-149) 13:47±12:29 (1-37) 

Tapirira guianensis 32 2,6±1,6 (1-6) 25,0±26,4 (3-107) 10:43±10:47 (1-36) 

Cipós (2 spp.) 8 1,3±0,5 (1-2) - 4:53±3:31 (1-11) 

Outras fontes (≥ 4 

spp.) 

7 1,7±0,8 (1-3) 3,3±1,1 (2-5) 2:34±0:47 (2-4) 

Total 217 2,5±1,5 (1-6) 20,1±23,3 (2-149) 7:33±7:54 (1-37) 

 
Tabela 4.8. Padrão mensal de exploração de fontes de fruto pelos dois grupos de estudo de 
C. coimbrai. 
 Número médio±DP de frutos (tempo médio±DP de visita)  consumidos por 

visita pelos membros do grupo: 

Mês Trapsa Junco 

Abril 12,5±17,1 (8:50±7:36), n = 17 32,5±35,9 (12:18±10:50), n = 38 

Maio 7,4±6,4 (9:00±10:56), n= 5 24,1±25,7 (7:50±46), n = 63 

Junho 8,4±5,8 (4:22±2:45), n = 16 15,8±13,1 (6:04±5:17), n = 71 

Julho 7¹ (9:8±6:25), n = 8 10,3±8,9 (5:27±5:05), n = 45 

Setembro 34,0±26,9 (13:40±15:53), n = 3 - 

Outubro  35,8±12,8 (16:24±9:22), n = 5 - 

¹Apenas uma visita com contagem confiável de frutos ingeridos. 

  
 
 



33 
 

 
 

4.1.3 Estudo coprológico 

As fezes produzidas pelos sujeitos de estudo (Figura 4.2) foram, tipicamente, 

pequenas (dimensão máxima 1-3 cm) com uma consistência relativamente dura, com a 

exceção de alguns eventos, quando a consistência foi líquida, de forma que nem foi 

possível coletar uma amostra. O pequeno tamanho das fezes dificultava, frequentemente, a 

localização das mesmas na matriz complexa da vegetação e da liteira presente no chão da 

floresta, o que explica a diferença entre o número de eventos observados e o número de 

amostras de fezes coletadas nos dois sítios (Tabela 4.9). Em alguns casos, a busca foi 

dificultada mais ainda pela ação de besouros escarabeídeos (veja seção 4.2), que em várias 

ocasiões, já estavam removendo o bolo fecal quando o pesquisador tinha localizado o 

mesmo. Por outro lado, a presença desses insetos, em várias ocasiões, auxiliou na 

localização das amostras fecais, considerando que eram sempre encontrados próximos a 

elas. O pequeno número de eventos registrados nos primeiros meses do estudo parece 

refletir a inexperiência inicial dos observadores, ao contrário de alguma diferença na 

frequência de defecação, embora a proporção de fezes coletadas tenha sido semelhante ou 

superior aos meses seguintes, indicando que a coleta de amostras foi de certa forma 

representativa. 

 

  

Figura 4.3 Exemplos de fezes de C. coimbrai caídas no chão (esquerda) e folhagem 
(direita) na Fazenda Trapsa, Itaporanga D’Ajuda (Sergipe). Notar a presença de sementes 
na foto à direita. 
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Tabela 4.9. Eventos de defecação registrados durante o monitoramento dos dois grupos de 
C. coimbrai na Fazenda Trapsa e RVS Mata do Junco. 
 Número total de eventos de defecação observados/amostrados (% dos 

eventos amostrados) no grupo: 

Mês Trapsa Junco 

Abril 49/38 (77,6%) 23/12 (52,2%) 

Maio 33/15 (45,5%) 44/28 (63,6%)¹ 

Junho 62/30 (48,4%) 97/54 (55,7%) 

Julho 34/30 (88,2%) 80/52 (65,0%) 

Setembro 53/52 (98,1%) - 

Outubro  108/92 (85,2%) - 

Total 339/257 (75,8%) 244/146 (59,8%) 

¹Somente 4 dias de amostragem. 

 

Um pico na frequência de defecação foi observado nas primeiras horas do dia em 

ambos os sítios (Figura 4.3). Isto indica que os sujeitos não defecavam durante a noite e 

que este primeiro evento do dia representa a massa fecal produzida pela digestão dos 

últimos itens consumidos no final do dia anterior. Por outro lado, o número de eventos 

registrados ao longo do dia indica que os alimentos ingeridos durante a primeira metade do 

dia (pelo menos) já passaram pelo trato digestivo dos animais até o final do mesmo.  

É difícil determinar a frequência de defecação ao longo do dia com precisão, 

considerando as condições de visibilidade, ou seja, nem sempre era possível manter o 

contato visual com todos os membros do grupo ao mesmo tempo (e ocasionalmente, o 

grupo inteiro ficava fora da vista do observador por algum tempo). Além disso, nem 

sempre havia a possibilidade de identificação do indivíduo, principalmente no RVS Mata 

do Junco, onde o grupo era maior e alguns indivíduos (subadultos) só davam para serem 

identificados por causa da sua classe etária. No grupo Trapsa que é menor, os seus 

membros são mais fácies de serem identificados. Os indivíduos desse grupo foram 

identificados em 87,0% dos casos. No caso do grupo Junco, por outro lado, apenas 70.0% 

das amostras foram identificadas e na maioria dos casos, só foi possível identificar a classe 

etária do indivíduo (adulto ou subadulto). 

 

 



35 
 

 
 

 

Figura 4.4. Frequência de eventos de defecação observados ao longo do período diurno de 
atividade dos dois grupos de C. coimbrai monitorados no presente estudo. Somente dias de 
monitoramento considerados completos (Junco: n = 14 dias; Trapsa: n = 12 dias). 

 

Em ambos os sítios, houve dias em que mais de 20 eventos de defecação foi 

observado, o que significa que no caso do grupo Trapsa houve pelo menos cinco eventos 

por indivíduo, em média. No dia 21 de junho, por exemplo, 23 eventos foram registrados 

durante o monitoramento do grupo Trapsa, onde o indivíduo foi identificado em 18 dos 

casos. Desses, sete eventos envolveram um macho adulto (Cara Preta), cinco desses 

eventos envolveram uma fêmea subadulta (Doida), quatro desses eventos envolveram um 

juvenil (Pingo) e dois desses eventos envolveram um macho adulto (Rabo Torto). Duas 

considerações são importantes aqui – a primeira é que o Rabo Torto ocupava uma posição 

periférica no grupo e foi observado com uma frequência menor que os outros membros. A 

segunda consideração é que os cinco eventos sem identificação foram todos na parte inicial 

da manhã (antes das 08:15 h), quando as condições de visibilidade impediam 

frequentemente a identificação confiável dos animais. Durante o dia 5 de outubro, Doida 

foi observada defecando 11 vezes e Pingo oito. 

No caso do grupo Junco, o dia de maior número de eventos foi 5 de junho, com 

um total de 30. Em oito casos, o indivíduo não foi identificado e em outros sete, foi 

possível registrar apenas a classe etária do animal. Naquele dia, o macho adulto foi 

observado defecando seis vezes e o infante cinco. Valores semelhantes foram registrados 

para os diferentes indivíduos em vários outros dias de monitoramento. 
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É difícil confirmar, a partir dos dados disponíveis, o que seria o padrão típico de 

defecação nesses primatas, principalmente porque não está claro até que ponto os dias com 

maior número de eventos registrados foram típicos ou excepcionais. Certamente, nos dias 

com os menores números de registros, alguns membros dos grupos sequer foram 

registrados, o que sugere problemas de visibilidade ao contrário de uma ausência de 

defecação. Estimativas disponíveis para outros platirríneos de pequeno porte, como 

Saguinus (Garber, 1986; Oliveira & Ferrari, 2000) indicam um tempo característico de 

passagem do trato digestivo da ordem de 2-4 horas, o que seria consistente com os 

resultados do presente estudo considerando os dias de maior número de eventos um pouco 

acima da média.  

A configuração dos dados não permite avaliar se a composição da dieta influencia 

a frequência da defecação, mas foi observada uma diferença potencialmente interessante 

entre os dois grupos na distribuição ao longo do dia (Figura 4.2). Enquanto o pico no início 

do dia foi típico de ambos os grupos, o grupo Junco apresentou um pico de maior duração, 

que se estendeu até às 08:00 h e um pico secundário no final do dia (lembrando que os 

valores maiores para esse grupo reflete o maior tamanho do mesmo). No caso do grupo 

Trapsa, por outro lado, o pico inicial foi mais curto e a frequência de eventos foi 

relativamente baixa ao longo do resto do dia, principalmente a partir das 10:00 h, com 

exceção de um possível pico por volta do meio-dia. Esse padrão pode ser um reflexo da 

dieta mais folívora desse grupo, onde existe uma tendência para um maior tempo de 

passagem da ingesta, conclusão apoiada pelos resultados da seção 4.1.4 (abaixo). 

A proporção das amostras fecais contendo sementes variou consideravelmente 

entre os diferentes meses do período de estudo (Tabela 4.10) e existe uma relação clara 

entre a presença de sementes nas fezes e a utilização de fontes de fruto (Tabelas 4.3 e 4.4). 

Foi difícil confirmar a presença de outros materiais vegetais – folhas, flores – com 

precisão, embora fosse possível, ocasionalmente, encontrar até folhas inteiras nas amostras. 

Nenhuma das amostras  coletadas durante o estudo apresentava restos de presas animais, o 

que coincide com as observações de campo (um único evento de insetivoria registrado na 

Fazenda Trapsa em abril) e reforça o oportunismo da insetivoria nessa espécie. Também 

não foram observados restos de larvas ou outros organismos que pudessem estar presentes 

dentro dos frutos consumidos. Em oito amostras – três do grupo Trapsa e cinco do grupo 

Junco – foi possível observar pequenos helmintos ou outros endoparasitas em movimento 

dentro da massa fecal na hora da coleta. Amostras foram coletadas para estudos 
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parasitológicos, mas até o presente momento ainda não há resultados que possam ser 

apresentados nessa dissertação. 

O número de amostras contendo sementes variou consideravelmente ao longo do 

período de estudo (Tabela 4.10) e também entre localidades. Considerando ambos os sítios 

no período de abril a julho, existe uma correlação significativa (coeficiente de Spearman, rs 

= 0,833, p = 0,010, n = 8) entre o número de visitas a fontes de fruto (Tabelas 4.3 e 4.4) e a 

proporção de amostras de fezes contendo sementes (Tabela 4.10). Apesar de esta relação 

ser esperada, é importante lembrar que o consumo de frutos não implica, necessariamente, 

na ingestão de suas sementes, considerando que, em alguns casos, as sementes são 

descartadas (cuspidas) durante o processamento inicial do alimento. 

A análise das sementes encontradas nas amostras de fezes permitiu uma 

caracterização do potencial de dispersão por cada espécie de planta (Tabelas 4.11 e 4.12). 

Para algumas espécies, como Protium e Manilkara , o tamanho da semente pode ser um 

fator determinante de sua não presença nas amostras fecais, principalmente considerando o 

pequeno número de amostras com sementes dessas espécies em comparação com a 

frequência de consumo (Tabela 4.7). Para outras espécies, como Melastomataceae sp., a 

diferença entre as taxas de consumo e defecação poderia ser relacionada ao padrão de 

consumo, considerando que nesse caso, um número grande de pequenas fontes foi visitada 

em períodos relativamente curtos. No caso de outras espécies, como o jenipapo (Genipa 

americana), as observações do comportamento de alimentação indicaram que as sementes 

foram descartadas sistematicamente pelos animais, mas as evidências das amostras de 

fezes mostram que algumas sementes foram engolidas e que, possivelmente, a espécie foi 

visitada mais frequentemente do que indicada pelas observações do comportamento de 

forrageio (Tabela 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



38 
 

 
 

Tabela 4.10. Frequência absoluta e relativa das amostras de fezes contendo sementes 
coletadas na Fazenda Trapsa e RVS Mata do Junco. 
 Número de amostras de fezes/contendo sementes (% do total de amostras) 

no grupo: 

Mês Trapsa Junco 

Abril 38/25 (65,8%) 12/4 (33,3%) 

Maio 15/1 (6,7%) 28/20 (71,4%)¹ 

Junho 30/5 (16,7%) 54/24 (44,4%) 

Julho 30/7 (23,3%) 52/22 (42,3%) 

Setembro 52/2 (3,8%) - 

Outubro  92/0 (0,0%) - 

Total 257/40 (14,3%) 146/70 (47,9%) 

¹Somente 4 dias de amostragem. 

 

4.1.4 Dispersão de sementes 

Um dos parâmetros mais importantes no processo da dispersão de sementes é a 

distância percorrida entre a planta-mãe e o local em que a semente é depositada (no caso de 

endozoocoria, defecada). Os resultados do estudo coprológico (seção 4.1.3) indicam que a 

passagem da ingesta pelo trato digestivo de C. coimbrai demora, tipicamente, de uma a 

quatro horas, embora exista também muita variação, principalmente em relação aos 

eventos de alimentação ocorridos no final do dia, onde o tempo de passagem aumenta em 

cerca de 12 horas.  

Em uma análise mais refinada foi possível, em alguns casos, rastrear as sementes 

encontradas em uma amostra fecal até a provável fonte de fruto (Tabelas 4.13 e 4.14). O 

número de eventos que satisfizeram as condições necessárias para um rastreamento 

confiável foi muito reduzido em comparação com aquele das amostras de fezes contendo 

sementes, considerando a necessidade de cruzar eventos de alimentação e digestão com 

confiança. Em muitos casos, o grupo visitou mais de uma fonte da mesma espécie nas 

horas anteriores, o que impedia a identificação confiável da origem das sementes. Em 

outros casos, nenhuma fonte em potencial foi registrada no período anterior. Apesar do 

número pequeno de eventos, um padrão claro foi observado em cada sítio de estudo, onde 

o tempo de passagem foi consistentemente maior na Fazenda Trapsa (com exceção dos 

eventos noturnos) e as distâncias de dispersão também. Curiosamente, a retenção das 

sementes até a manhã do dia seguinte – observada seis vezes no grupo Junco – não 
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garantiu uma distância de dispersão maior (média = 90,7±29,5 m) e a diferença em relação 

à distância média registrada para eventos diurnos não foi significativa (t = 1,512, p = 

0,149, g.l. = 17). Esse fenômeno pode ser relacionado à tendência do grupo voltar a fontes 

de fruto visitadas no dia anterior para se alimentar no início da manhã. 

 Mesmo comparando as distâncias de dispersão dos eventos diurnos registrados na 

Mata do Junco, a diferença entre os dois sítios foi significativa (t = 2,265, p = 0,035, g.l. = 

19), ou seja, os membros do grupo Trapsa dispersavam as sementes ao longo de distâncias 

maiores, em média, presumivelmente em função do maior tempo de passagem pelo trato 

digestivo. Apesar de serem maiores as distâncias na Fazenda Trapsa, a maioria delas em 

ambos os sítios de estudo estão na faixa de 100-200 m. 

O potencial de dispersão de sementes pelos membros dos dois grupos de estudo é 

limitado, em termos absolutos, por seu padrão de uso de espaço. A área de vida do grupo 

Trapsa é de aproximadamente 10,9 hectares, enquanto aquela do grupo Junco é de cerca de 

9,1 hectares (J. P. Souza-Alves, com. pess.). A área do grupo Trapsa é um pouco mais 

alongada, mas mesmo assim, sua dimensão máxima não ultrapassa 500 m, o que representa 

a maior distância possível de dispersão, o que só seria possível se os animais consumissem 

frutos em um extremo da área e defecassem as sementes em outro. Ambos os grupos 

andam distâncias maiores do que isso diariamente, com um percurso médio para o grupo 

Trapsa de aproximadamente 700 m e de cerca de 1.050 m para o grupo Junco (J. P. Souza-

Alves, com. pess.). Obviamente esse percurso não segue uma linha reta, ou seja, a distância 

de dispersão depende basicamente do tempo de passagem da ingesta pelo trato digestivo e 

a linearidade do percurso seguido pelos animais. 
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Tabela 4.11. Características das amostras de fezes coletadas na Fazenda Trapsa. 

Espécie 

Tamanho de semente (mm), 

dimensão máxima/mínima (ou 

diâmetro) 

Número de amostras 

de fezes com sementes 

Número médio±DP 

(min-max) de sementes 

por amostra Meses 

Cambuí 9/(7) 2 1±0 Abril 

Cissus sp. - 1 1 Julho 

Folha de fogo 4/(2) 10 2,9±2,3 (1-7) Abril, Junho 

Jitaí Peba - 1 1 Julho 

Kiwi do mato¹ 6/(3) 1 3 Abril 

Myrtaceae sp. 1 (6) 4 1,8±1,0 (1-3) Abril, Junho, Setembro 

Tapirira guianensis 8/4 6 1,5±1,2 (1-4) Abril, Junho 

Morfotipo 1 (2) 9 2,1±2,0 (1-7) Abril, Maio 

Morfotipo 2 (1) 3 5,0±6,1 (1-12) Julho 

Morfotipo 5 10/6 6 1±0 Abril 

Miscelânea (4 morfotipos) 4-7/(2-5) 6 1,4±0,8 (1-3) Abril, Junho, Julho 

Total  49² 2,1±2,1 (1-12)  

¹Espécie que o grupo visitou, mas não houve registro de alimentação; 
²Nove amostras continham sementes de duas espécies diferentes. 
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Tabela 4.12. Características das amostras de fezes coletadas no RVS Mata do Junco. 

Espécie 

Tamanho de semente (mm), 

dimensão máxima/mínima (ou 

diâmetro) 

Número de amostras 

de fezes com 

sementes 

Número médio±DP (min-

max) de sementes por 

amostra Meses 

Campomanesia sp. 5/(3) 5 2,6±1,1 (1-4) Julho 

Cipó 1 7/(4) 2 1,5±0,7 (1-2) Junho 

Genipa americana 9/6 10 1,8±1,3 (1-5) Junho, Julho 

Inga sp. 6/(6) 2 1 Maio 

Manilkara sp. 11/(9) 1 1 Abril 

Melastomataceae sp. 1 4/(3) 9 2,9±1,3 (1-5) Junho, Julho 

Protium heptaphyllum 12/(6) 6 1 Abril 

Tapirira guianensis 9/(5) 33 2,4±1,9 (1-9) Maio, Junho, Julho 

Morfotipo 4 (2) 4 8,0±4,2 (4-14) Junho, Julho 

Morfotipo 7 (1) 4 5,0±4,8 (2-12) Julho 

Miscelânea (3 morfotipos) 5-7/(3-6) 6 2,8±1,8 (1-6) Junho, Julho 

Total  82¹ 3,0±2,8 (1-14)  

¹Nove amostras continham sementes de duas espécies diferentes, e uma amostra tinha sementes de três espécies. 
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Tabela 4.13. Tempo de passagem e distância de dispersão de sementes registrados para o 
grupo Trapsa. 

Mês 

Tempo de passagem pelo 

trato digestivo 

Distância (m) entre a provável fonte e 

o local de defecação das sementes 

N 

eventos 

Abril 04:21, 04:48, 07:50 272,1, 305,2, 188,1 3 

Junho 04:19 87,9 1 

Julho 03:51, 04:00¹ 122,2, 139,0 2 

Setembro 04:16, 04:20² 194,8, 208,0 2 

Média±DP 04:44±01:21 189,7±73,7 8 

¹Duas fontes possíveis; 

²Estes valores se referem a dois eventos de defecação a partir da mesma fonte de fruto. 

 
Tabela 4.14. Tempo de passagem e distância de dispersão de sementes registrados para o 
grupo Junco.  

Mês 

Tempo médio±DP (min.-

max) de passagem pelo trato 

digestivo em horas 

Distância média±DP em metros (min.-

max.) entre a provável fonte e o local 

de defecação das sementes 

N 

eventos 

Maio 03:14±00:18 (02:48-03:31)¹ 109,0±60,9 (37,3-182,0) 4 

Junho 02:54±00:31 (02:01-03:16)² 161,9±43,6 (93,5-207,3) 5 

Julho 02:24±00:28 (01:51-02:53)³ 79,8±38,2 (51,3-134,0) 4 

Total 02:51±00:32 (01:51-03:31) 126,0±53,4 (37,3-207,3) 13 

¹Quatro eventos noturnos (não incluídos), tempo médio de passagem = 15:51±02:09 h, distância 

média de dispersão = 98,9±30,5 m; 

²Um evento noturno (não incluído), tempo de passagem = 15:10 h, distância de dispersão = 93,6 m; 

³Um evento noturno (não incluído), tempo de passagem = 16:04 h, distância de dispersão = 54,9 m. 

 

Assim, apesar de percorrer distâncias menores, por todo o dia, as distâncias de 

dispersão registradas para o grupo Trapsa foram um pouco maiores, em geral, que aquelas 

registradas para o grupo Junco (Tabelas 4.13 e 4.14). Essa diferença parece estar relacionada 

principalmente àquela no tempo de passagem da ingesta pelo trato digestivo, onde o tempo 

típico de passagem no grupo Junco foi de 2 a 3 horas, enquanto que no grupo Trapsa, os 

tempos registrados foram de aproximadamente quatro horas. Essa diferença no tempo de 

passagem – que pode ser relacionada à dieta folívora do grupo Trapsa (veja seção 4.1.3) – 

deve compensar, pelo menos parcialmente, pelas distâncias mais curtas percorridas pelos 

animais nesse sítio.  
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Em suma, as evidências obtidas durante o presente estudo indicam que os guigós 

exercem um papel importante na dispersão de sementes da maioria das espécies de plantas 

que exploram para o consumo de fruto. Mesmo as menores distâncias de dispersão registradas 

no presente estudo, da ordem de 40-50 m seriam suficientes para garantir o “escape” dos 

propágulos da proximidade da planta-mãe, considerando principalmente o pequeno porte das 

árvores exploradas por fruto por ambos os grupos, que raramente apresentam copas com raios 

maiores que 10 m (obs. pess.). 

 

4.2 Exploração das fezes de C. coimbrai por escarabeídeos 

A presença de escarabeídeos se aproximando das fezes frescas (às vezes, até já as 

removendo) produzidas pelos guigós foi notada em todos os meses de monitoramento nos 

dois sítios (Tabela 4.15). Entretanto, ainda foi observado um comportamento forético 

semelhante àquele registrado em Callicebus brunneus, onde os besouros (Canthon sp.) se 

agarram ao pelo perianal do macaco, esperando o aparecimento de um bolo fecal que 

acompanham até o chão (Jacobs et al., 2008). No presente estudo, os besouros foram sempre 

avistados no chão, próximo ou junto às fezes, o que sugere uma estratégia de “sentar-e-

esperar” (Rodrigues & Flechtmann, 1997) eventuais oportunidades para o recolhimento de 

recursos alimentares (no presente caso, as fezes). 

Foram coletados 24 espécimes para estudo taxonômico. Apesar de algumas variações 

observadas no tamanho e na coloração dos mesmos, todos foram identificados por F. M. 

Teixeira (com. pess.) como membros da mesma espécie do gênero Canthidium 

(Eucanthidium) Martínez & Halffter 1986 (Figura 4.4), de acordo com a chave de 

identificação de Vaz-de-Mello et al. (2011). Esse gênero da família Scarabaeinae parece ser 

um dos mais generalistas em termos ecológicos e se alimentam não somente de fezes como de 

outros materiais como carcaças de animais em decomposição e fungos (Rodrigues & 

Flechtmann, 1997). Espécies do gênero Canthidium estão entre as mais comuns em 

comunidades de escarabeídeos no Nordeste brasileiro, tanto na Mata Atlântica (Costa et al., 

2009) como em ecossistemas mais áridos (Hernandez, 2007) ou até mesmo em sistemas 

agrícolas (Paiva, 2009). Os escarabeídeos são besouros “escavadores” que depositam o 

material alimentar coletado em galerias subterrâneas (Rodrigues & Flechtmann, 1997), 

comportamento que pode contribuir para a eficiência da reciclagem do material e, de certa 

forma, do processo de dispersão de sementes. 
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Figura 4.5. Besouro do gênero Canthidium (Eucanthidium) Martínez & Halffter 1986, 
coletado durante o presente estudo na Fazenda Trapsa, Itaporanga D’Ajuda, Sergipe. Papel 
quadriculado de 2 mm. 

 

Considerando todas as amostras de fezes coletadas nos meses de maio, junho, julho, 

setembro e outubro (n = 352), os 27 casos com a presença registrada de escarabeídeos 

representa uma frequência relativa de 7,8%. Apesar de ser uma porcentagem relativamente 

baixa, é importante lembrar que este valor representa a taxa de encontro para os primeiros 

minutos após o evento de defecação, considerando que a coleta das amostras de fezes 

dependia da rapidez por parte do coletor. Seria razoável supor também que, em muitos casos, 

a presença dos besouros possa ter passado despercebida pelos observadores, considerando o 

tamanho do animal e a complexidade da matriz, além da possibilidade dos animais serem 

fugido com a aproximação dos pesquisadores.  È razoável supor que uma proporção grande 

(senão a totalidade) das fezes seria localizada pelos besouros eventualmente, a não ser que 

outros coprófagos – ainda não identificados – encontrem as fezes antes.  
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Tabela 4.15. Registros de besouros escarabeídeos associados aos eventos de defecação  

 Número de eventos de defecação com presença de escarabeídeos/espécimes 

coletados (% de eventos com coleta) no sítio: 

Mês Fazenda Trapsa RVS Mata do Junco 

Maio 1/0 1/0  

Junho 4/2 (50,0%) 1/0 

Julho 2/2 (100,0%) 10/5 (50,0%) 

Setembro 5/5 (100,0%) - 

Outubro  4/4 (100,0%) - 

Total 15/13 (86,7%) 12/5 (41,6%) 

 

Infelizmente, o pequeno número de registros impede uma avaliação mais sistemática 

de possíveis variações entre sítios e/ou fatores específicos, como a dieta dos primatas ou a 

frequência de defecação, ou seja, a relação entre os primatas e os coprófagos parece ser 

altamente oportunista ao contrário de um padrão sistemático, como aquele observado em 

alguns estudos anteriores (p.ex., Jacobs et al., 2008).  

 

4.3 Entrevistas com moradores 

Foram realizadas 16 entrevistas na região da Fazenda Trapsa, nas localidades 

conhecidas como Piçarreira e o povoado de Paruí, no município de Itaporanga D’Ajuda. A 

idade média dos entrevistados foi de 32,3±14,4 anos (amplitude: 18-63 anos), quatorze eram 

do sexo masculino e duas do sexo feminino e o nível de escolaridade modal foi a quinta série 

do ensino fundamental, embora um entrevistado não tivesse educação formal, enquanto dois 

tinham o ensino médio completo. A maioria dos entrevistados trabalha informalmente em 

atividades como trabalhadores rurais, ajudantes ou faz-de-tudo, embora um fosse pedreiro, um 

era vigilante, um era aposentado e as duas mulheres eram donas de casa. 

Em relação à primeira pergunta (“você já foi à mata?”), a maioria (87,5%) respondeu 

que sim e 42,9% dos que responderam positivamente afirmaram que a frequentavam muito. A 

maioria (73,3%, n = 15) afirmou gostar da mata e apenas algumas das pessoas que frequentam 

a mata não a considera um lugar agradável. Mesmo assim, todos afirmaram que a floresta 

deveria ser preservada, respondendo positivamente a penúltima pergunta (“É importante 

cuidar da mata?”). 
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Todos os entrevistados confirmaram utilizar lenha, 56,25% afirmaram usar plantas 

medicinais e apenas um, outros produtos florestais. A maioria dos entrevistados (75,0%) 

confirmou já ter visto o guigó pessoalmente e foram capazes de descrever o animal com certa 

precisão. Entretanto, apenas 37,5% sabia que o animal come fruto e foram raros os casos 

(18,8%) em que o entrevistado apresentou algum conhecimento mais detalhado do 

comportamento alimentar do animal (se engole sementes). Apenas uma pessoa (6,3%) soube 

explicar que o guigó engole a semente, inclusive porque fica grudada na polpa do fruto.  

No RVS Mata do Junco, 10 entrevistas foram realizadas em residências próximas a 

entrada do Refúgio, em um raio de no máximo 1 km, área ainda dentro da zona urbana da 

cidade de Capela. A idade média do grupo foi de 49,1±21,1 anos (amplitude 23-80 anos), 

mais velha que na primeira área, devido à participação de três aposentados de idade avançada. 

Três dos participantes eram do sexo feminino. O perfil educacional era parecido com aquele 

do povoado de Paruí, em que a quinta série foi também o nível modal dos entrevistados. Em 

relação às profissões, os aposentados e donas-de-casa/domésticas (30,0%) predominaram. 

Foram observadas algumas semelhanças gerais entre as duas localidades em relação 

ao contato com a floresta onde, por exemplo, 100,0% dos entrevistados de Capela afirmaram 

conhecer a mata e 70,0% que a “frequentavam muito”. Uma pequena diferença foi que todos 

os entrevistados de Capela afirmaram gostar da mesma. Em Paruí, 75,0% dos entrevistados 

afirmaram já ter visto o guigó, contra 80,0% em Capela e, exatamente como em Paruí, todos 

de Capela responderam positivamente em relação à necessidade de preservar a mata.  

A proporção de pessoas que conheciam o alimento do guigó foi também parecida com 

aquela do Paruí (40,0%), embora em três destes casos (75,0% dos 4 casos), a pessoa 

respondeu que o guigó cospe as sementes para evitar problemas de digestão. A resposta da 

quarta pessoa aponta que o animal ingere a semente para saciar a fome, ou seja, que estaria 

predando as sementes. 

Entretanto, algumas diferenças foram observadas, que parecem refletir a realidade de 

cada sítio. Por exemplo, apenas 30,0% dos entrevistados de Capela utilizam lenha, uma 

diferença altamente significativa (teste exato de Fisher: p = 0,0002) em relação ao povoado 

Paruí, onde todos confirmaram o uso deste recurso. Por outro lado, o uso de plantas 

medicinais foi praticamente igual (50,0% em Capela e 56,3% em Paruí).  

A diferença mais expressiva entre os sítios parece ter sido no conhecimento da fauna 

local (Figura 4.5). Em ambos os sítios, os macacos foram o animal mais citado, enquanto que 

em Capela, quase todos (88,9%) citaram o guigó especificamente e em Paruí, ninguém citou 
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esse animal explicitamente. Lembrando que a pergunta “Quais animais vivem na floresta?” 

foi apresentada antes de mencionar o guigó especificamente (Anexo 1). Um fator 

determinante nesse caso pode ser a presença de macacos-pregos (Cebus xanthosteernos) na 

Fazenda Trapsa, espécie não encontrada na Mata do Junco. Outro ponto de semelhança entre 

as localidades foi o destaque para os animais sinergéticos, como a paca, o tatu, a cutia, o teiú e 

a capivara, embora em nenhum caso, o número de citações ultrapassou a metade das 

entrevistas. 

As diferenças principais se referem a três tipos de animais bem diferentes. Um é o 

sagui (Callithrix jacchus), que foi citado em 40,0% das entrevistas em Capela, mas em apenas 

uma (6,3%) em Paruí. O segundo tipo de animal é a cobra, que apareceu em mais da metade 

das entrevistas (60,0%) de Capela, mas apenas em uma (6,3%) em Paruí. Por outro lado, 

enquanto nenhum entrevistado de Capela citou a onça entre os animais conhecidos da floresta, 

cinco indivíduos (31,3%) citaram este animal em Paruí.  

A diferença em relação aos dois mamíferos parece refletir a realidade de cada sítio. 

Saguis são relativamente escassos na região de Paruí, onde são avistados raramente, mesmo 

dentro da floresta da Fazenda Trapsa (Chagas & Ferrari, 2011). Em Capela, por outro lado, a 

espécie parece ser muito abundante (Santana, 2011; Ferrari & Beltrão-Mendes, 2011) e parece 

provável que a maioria dos moradores locais tem tido algum contato com o animal.  

No caso da onça é o contrário, já que pelo menos um espécime de Puma concolor 

(Figura 4.6) pode ser encontrado na região da Fazenda Trapsa (Guedes et al., 2010), fato que 

deve ser de conhecimento geral. Apesar de ser uma área mais protegida em certos aspectos, 

não existe qualquer registro de onça na região do RVS Mata do Junco, pelo menos em tempos 

recentes. 
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Figura 4.6. Frequência relativa de animais citados em resposta à pergunta “Quais animais 
vivem na floresta?”. Os valores somam mais de 100% porque a maioria das respostas citou 
mais de um tipo de animal. 

 

 

 

Figura 4.7. Pegada de suçuarana ou onça-parda (Puma concolor) encontrada na Fazenda 
Trapsa em outubro de 2012. Foto: Stephen Ferrari. 
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Quanto ao maior número de relato de cobras em Capela, não fica claro se a diferença 

reflete alguma variação na fauna das duas florestas ou outros fatores, como a presença de 

áreas extensivas de canaviais na região de Capela, ao contrário da predominância de pastos na 

região de Paruí. 

Em relação aos animais considerados os mais importantes (Figura 4.8), os macacos 

foram o destaque mais uma vez, embora houvesse uma variedade significativamente maior de 

respostas apresentada em Paruí (teste G, com correção de Williams: G = 6,675, g.l. = 2, p = 

0,036). Mais uma vez, todos os entrevistados de Capela que citaram a categoria macacos neste 

caso, mencionaram o guigó especificamente, enquanto em Paruí, nenhuma resposta se referiu 

a este macaco especificamente.  

 

 

Figura 4.8. Frequência relativa de animais citados em resposta à pergunta “Quais animais são 
os mais importantes?”. Os valores somam mais de 100% porque algumas respostas citaram 
mais de um tipo de animal. 
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respondentes de Paruí colocou o problema assim – “se cortar [uma árvore], cresce de volta, 

mas se queimar, não cresce mais”. Em Capela, por outro lado, as respostas parecem ter sido 

influenciadas pela proximidade da unidade de conservação (RVS Mata do Junco) e as 

atividades das autoridades em relação a essa iniciativa, provocando respostas com um melhor 

desempenho das autoridades, uma melhoria na organização das atividades de preservação e 

até a ideia de construir uma cerca em volta da unidade. 

 

 

Figura 4.9. Frequência relativa de respostas à pergunta “O que devemos fazer para proteger a 
mata?”.  
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Frugivoria em Callicebus coimbrai 

Os resultados do presente estudo reforçam os dados ecológicos disponíveis para a 

espécie em estudos anteriores (Souza-Alves et al., 2011; Santana, 2012), que a caracterizam 

como um primata essencialmente frugívoro, que complementa sua dieta com recursos 

alternativos em resposta à escassez sazonal de fruto. Talvez o aspecto mais importante dos 

resultados desse estudo, do ponto de vista conservacionista, tenha sido a confirmação das 

grandes diferenças entre os sítios estudados em praticamente todos os aspectos da ecologia de 

C. coimbrai, o que reforça a necessidade de um banco de dados mais sistemático e confiável, 

para garantir o desenvolvimento de estratégias eficazes de conservação da espécie. 

Strier (1994) alertou para os perigos de caracterizar a ecologia de uma espécie de 

primata baseado em um único estudo ou localidade, considerando a flexibilidade 

comportamental desses organismos e a considerável variação na disponibilidade de recursos 

em lugares e habitats diferentes e ao longo das estações e períodos (anos) diferentes. A autora 

tem comprovado essa questão em seu próprio estudo longitudinal do mono-carvoeiro-do-

norte, Brachyteles hypoxanthus, que tem apresentado variações significativas em praticamente 

todos os aspectos de seu comportamento ao longo de 30 anos de monitoramento contínuo 

(Strier, 2007, com. pess.). No Nordeste brasileiro, para citar outro exemplo, o número 

crescente de estudos do sagui-comum (Callithrix jacchus) tem modificado muito os 

parâmetros conhecidos da ecologia e comportamento da espécie em anos recentes (p.ex., 

Amora, 2013; Amora et al., 2013). 

No caso específico de Callicebus, apesar da homogeneidade de alguns padrões de 

comportamento, como o cuidado parental e a organização social, existe bastante variação 

entre as espécies conhecidas em relação à composição da dieta, tamanho da área de vida e 

padrões comportamentais (Bicca-Marques & Heymann, 2013). Os resultados do presente 

estudo reforçam ainda mais essa variação, considerando principalmente que os dois sítios de 

estudo estão localizados a menos de 100 km um do outro, ou seja, enquanto os membros do 

grupo Trapsa dependiam muito da exploração de recursos alternativos, principalmente, folhas, 

o grupo Junco manteve uma dieta altamente frugívora ao longo de todo o período de estudo. 

Um aspecto interessante do presente estudo é que os parâmetros registrados no 

mesmo – número de visitas a fontes de fruto (Tabelas 4.3 e 4.4), número médio de frutos 

ingeridos por visita (Tabela 4.6 e 4.7) – parecem indicar uma diferença ainda maior do que 
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aquela indicada pelos dados da amostragem de varredura (Tabelas 4.1 e 4.2). Isso pode refletir 

uma fonte de viés metodológico que necessita de atenção em estudo futuros. 

 

5.2 Callicebus coimbrai como dispersor de sementes 

A eficiência de qualquer animal frugívoro como dispersor de sementes dependerá 

fundamentalmente de seu consumo de fruto e ingestão das sementes contidas nesse fruto 

(Lambert & Chapman, 2005; Russo & Chapman, 2011). Os primatas neotropicais 

(Platyrrhini) são todos animais arborícolas, que habitam áreas de vida fixas na floresta, 

variando em tamanho de alguns hectares em espécies de pequeno porte, como os saguis 

(Soini, 1982; Castro, 2003) e os guaribas (Bonvicino, 1989; Gómez-Posada & Londoño, 

2012) até centenas ou milhares de hectares nas espécies de grande porte, como os macacos-

aranha, Ateles (Symington, 1988) e os macacos-prego, Cebus (Spironello, 1991).  

 Existem poucos estudos sistemáticos de platirríneos que oferecem dados confiáveis, 

não somente sobre o tempo de passagem da ingesta pelo trato digestivo, como também a 

distância de dispersão das sementes (Russo & Chapman, 2011). Em geral, as espécies maiores 

tendem a ter tempos de passagem maiores, em cerca de 7 horas nos macacos-barrigudos, 

Lagothrix (Stevenson, 2000; Dew, 2001) e 5 horas em Ateles (Zhang & Wang, 1995; Russo, 

2003), caindo para 3,5 horas em Cebus (Rowell & Mitchell, 1991; Zhang & Wang, 1995; 

Wehnke et al., 2003) e Saguinus (Garber, 1986). A exceção principal aqui é o guariba 

(Alouatta), que apresenta um tempo de passagem cerca de dez vezes maior que os menores 

valores registrados para as demais espécies (Estrada & Coates-Estrada, 1984; Julliot, 1996). 

Não existe, entretanto, uma relação sistemática entre o tempo de passagem e a distância de 

dispersão, considerando que os guaribas tendem a percorrer distâncias relativamente curtas 

todo dia dentro de uma área de vida de dimensões reduzidas em comparação com a maioria 

das outras espécies. 

A comparação mais pertinente aqui seria com os grupos de Saguinus mystax e S. 

fuscicollis estudadas por Garber (1986). Apesar de apresentar um peso corporal cerca de 

metade daquele de um adulto de C. coimbrai, as distâncias de dispersão – de 100 a 200 m – 

foram parecidas com aquelas registradas no presente estudo, embora distâncias muito 

parecidas também foram registradas para Alouatta (Estrada & Coates-Estrada, 1984; Julliot, 

1996), apesar de serem animais de porte muito maior. Distâncias ligeiramente maiores têm 

sido registradas em Ateles, Cebus e Lagothrix, embora ainda na faixa de 250-350 m, em 
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média, em função da não linearidade de seus percursos diários, ou seja, o hábito de retornar 

frequentemente às áreas visitadas durante períodos anteriores do mesmo dia. 

Em termos gerais, então, considerando que uma dispersão de apenas algumas 

dezenas de metros a partir da árvore-mãe pode ser significativa (Lambert & Chapman, 2005; 

Russo & Chapman, 2011), C. coimbrai pode ser considerado um dispersor de sementes 

relativamente efetivo em termos da distância de dispersão. Por outro lado, a quantidade 

relativamente pequena de sementes encontrada em cada amostra de fezes (não mais de 14) 

poderia ser um aspecto menos favorável, considerando que, em alguns estudos, como o de 

Wehnke et al. (2003), centenas ou até milhares de sementes foram encontradas em cada 

amostra de fezes. Esse aspecto poderia ser compensado, pelo menos parcialmente, pela 

frequência de defecação observada em C. coimbrai. 

Um dos aspectos mais interessantes dos resultados foi a influência aparente da dieta 

sobre o tempo de passagem, onde a dieta mais folívora do grupo Trapsa parece ter favorecido 

um tempo de passagem maior em comparação com o grupo Junco. Em compensação, o menor 

consumo de fruto no grupo Trapsa resultou em uma menor proporção de fezes com sementes, 

por exemplo, ou seja, o grupo Trapsa dispersa sementes ao longo de distâncias maiores, mas 

faz isso menos frequentemente.  

 

5.3 Relação com escarabeídeos 

Os besouros da superfamília Scarabaeoidea, conhecidos popularmente como “rola-

bostas” se alimentam principalmente de fezes de animais herbívoros e têm um papel 

importante na ciclagem de nutrientes em ecossistemas como as florestas tropicais (Hanski & 

Cambefort, 1991). Existem poucos dados sobre a relação entre escarabeídeos e primatas 

neotropicais, embora alguns estudos, p.ex. Estrada & Coates-Estrada (1991) e Feer et al. 

(2013), têm mostrado uma alta diversidade de espécies associada às fezes de guaribas 

(Alouatta palliata e Alouatta seniculus), o que parece refletir as grandes quantidades de fezes 

produzidas por esse primata. 

No caso de Callicebus, o potencial para esse tipo de interação interespecífica parece 

ser muito reduzido em função das pequenas quantidades de fezes produzidas por esses 

primatas, tanto que, no caso de Callicebus brunneus, existe uma relação forética, onde os 

besouros (do gênero Canthon) se agarram ao pelo perianal do macaco, esperando o 

aparecimento de um bolo fecal, que acompanham até o chão (Jacobs et al., 2008).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Scarabaeoidea
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O gênero Canthidium – o táxon identificado no presente estudo – parece ser um dos 

mais abundantes nas comunidades de escarabeídeos do Novo Mundo, em todo tipo de 

ecossistema (Rodrigues & Flechtmann, 1997; Hernandez, 2007; Costa et al., 2009; Paiva, 

2009). Inclusive, Canthidium martinto foi uma das mais comuns dentre as 21 espécies de 

escarabeídeos observadas explorando as fezes de Alouatta palliata  no México (Estrada & 

Coates-Estrada, 1991). 

Canthidium é um membro da subfamília Scarabaeinae, que são besouros 

“escavadores”. Seu hábito de depositar o material alimentar recolhido na superfície em 

galerias subterrâneas pode ser um mecanismo importante de dispersão secundária (Rodrigues 

& Flechtmann, 1997), que merece mais atenção em estudos futuros. Inclusive, como o 

objetivo do presente estudo era de remover as amostras de fezes imediatamente, é possível 

que a frequência da interação entre os besouros e as fezes dos guigós fosse subestimada 

consideravelmente, ou seja,  falta um estudo mais sistemático e detalhado para compreender a 

importância deste processo ecológico. 

 

5.4 Potencial da dispersão de sementes como tema para ações sociais 

Ao longo dos quase quatorze anos desde a descoberta do guigó-de-coimbra, 

Callicebus coimbrai, a espécie tem recebido certo destaque na mídia local e até nacional 

(p.ex., Lacerda, 2012). Entretanto, os resultados das entrevistas realizadas durante o presente 

estudo indicam que, apesar da espécie ser conhecida por alguns, poucos detinham alguma 

informação mais detalhada sobre a ecologia do animal, principalmente seu comportamento de 

alimentação. 

Um aspecto principal dos dados é a diferença observada entre localidades em alguns 

pontos específicos. Uma diferença clara foi encontrada no reconhecimento dos animais que 

vivem na floresta onde quase todos os entrevistados de Capela mencionaram o guigó 

especificamente (sem estímulo), enquanto os moradores de Paruí se referiram apenas a um 

“macaco” genérico. Parece razoável concluir que essa diferença se deve pelo menos em parte, 

ao grande impacto da implantação do RVS Mata do Junco sobre a comunidade local, 

inclusive o desenvolvimento regular de atividades de educação ambiental na área (França et 

al., 2010; Santos, 2010; obs. pess.). Assim, enquanto em Capela, pensar na natureza estimula 

automaticamente a ideia do guigó, uma Espécie-Bandeira por excelência (Dietz et al., 2010; 

Pádua, 2010; Savage et al., 2010; Smith et al., 2012). A ausência de tais atividades em Paruí 

parece subsidiar uma perspectiva mais empírica sobre a fauna local. As respostas dadas no 
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povoado Paruí em relação às medidas necessárias para a proteção da mata também foram 

mais empíricas, em comparação com aquelas de Capela, que apelavam para as autoridades 

públicas em muitos casos. 

Entretanto, em ambos os casos, havia pouquíssimo conhecimento sobre as 

características ecológicas ou comportamentais do guigó, o que frisa a necessidade de incluir 

um conhecimento mais detalhado sobre a espécie e principalmente as relações ecológicas 

entre espécies que sustentam a floresta e garantem sua sobrevivência em longo prazo, ou seja, 

apesar de criar uma familiaridade em torno do guigó no papel de Espécie-Bandeira, as 

campanhas de educação ambiental e os programas de apoio parecem carecer de um enfoque 

mais informativo, o que seria importante para entender o funcionamento do ecossistema e 

assim, o valor de preservá-lo (Smith et al., 2012).  
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6. CONCLUSÕES 

 O guigó-de-sergipe (Callicebus coimbrai) é um frugívoro exímio que exerce um papel 

importante no ecossistema da Mata Atlântica como dispersor de sementes; 

 Foram encontradas diferenças fundamentais entre os sítios de estudo em praticamente 

todos os parâmetros examinados, o que sugere uma relação complexa entre C. coimbrai e 

seu habitat, o que pode afetar sua tolerância de impactos antrópicos e naturais em longo 

prazo; 

 Parece existir uma relação ecológica potencialmente importante entre C. coimbrai e o 

escarabeídeo Canthidium (Eucanthidium), o que indica que o mesmo seja um dispersor 

secundário das sementes ingeridas pelo primata; 

 Diferenças importantes também foram observadas entre sítios no conhecimento de 

moradores em relação à natureza, o que refletem diferenças naturais nos ambientes e na 

experiência dos moradores junto às autoridades locais; 

 A acumulação de conhecimento ecológico e a divulgação mais eficaz do mesmo podem 

ser essenciais para o desenvolvimento de estratégias integradas e efetivas de conservação 

em longo prazo do Callicebus coimbrai. 
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ANEXO I. 

Questionário usado para entrevistar moradores das duas áreas de estudo. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

(PRODEMA)  

Nome:  Idade:  
Naturalidade:  Endereço:  
Profissão:  Escolaridade:  

Você já foi à mata? 
 

NÃO SIM MUITO 

Você gosta da mata? 
 

NÃO SIM NÃO SEI 

Quais animais vivem lá?  
 
 

Quais animais são os 
mais importantes? 
Por que? 

 
 
 

Você usa alguma coisa da 
mata? 
 

Lenha Plantas/remédios Outros 

Conhece o guigó? 
 

NÃO SIM JÁ VI 

Como ele é?  
 

Ele come o quê?  
 

Ele engole as sementes dos frutos que 
come ou ele cospe? 

NÃO SIM NÃO SEI 

Caso sim/não, por que ele 
faz isso? 
 

 

Quais outros animais 
comem frutos e sementes? 

 

O que acontece com a 
floresta se os animais 
desaparecerem de lá? 

 

É importante cuidar da mata? 
 

NÃO SIM NÃO SEI 

O que devemos fazer para 
proteger a mata? 

 

 


