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Resumo 
 

Callicebus é um dos gêneros mais diversos e complexos dentre os primatas 
Neotropicais (Infraordem Platyrrhini). Duas espécies do Nordeste do Brasil estão 
ameaçadas de extinção, principalmente por conta da redução e fragmentação de 
hábitat. A Conservação dessas espécies é dificultada pela falta de informação 
confiável sobre suas distribuições geográficas, e sobre a condição dos 
ecossistemas em que habitam. Para entender a atual distribuição das espécies 
mais ameaçadas (Callicebus barbarabrownae e Callicebus coimbrai) é preciso 
identificar os fatores determinantes, tanto bióticos (p. ex. interações intra e 
interespecífica, dinâmica populacional, disponibilidade de recurso) quanto 
abióticos (p. ex. umidade, temperatura, estrutura de hábitat). O objetivo deste 
estudo foi compreender quais fatores influenciam na distribuição geográfica de 
C. barbarabrownae e C. coimbrai na área de estudo, avaliando variáveis bióticas 
(espécies arbóreas) e abióticas (estrutura de hábitat), condicionados à disposição 
espacial dos fragmentos. Vistoriou-se 70 fragmentos na bacia do baixo Rio São 
Francisco sergipano, desde a Mata Atlântica à Caatinga. Callicebus estava 
presente em 16 sítios, dos quais 13 são novas localidades para o gênero. A 
estrutura do hábitat de nove (contendo ou não Callicebus) foi avaliada através da 
análise de agrupamento para variáveis bióticas, abióticas e bióticas/abióticas em 
conjunto, que revelou agrupamento distinto entre os fragmentos de Caatinga 
(56%; 94%; e 73% de similaridade, respectivamente) e Mata Atlântica (14%; 
92%; e 50% de similaridade, respectivamente). Os fragmentos representando o 
Agreste (ecótono) se agruparam com os fragmentos de Mata Atlântica ou 
Caatinga, evidenciando o caráter transitório deste tipo de ambiente. A análise da 
estrutura espacial da distribuição do Callicebus revelou uma correlação positiva 
entre os fragmentos representando a Mata Atlântica (Moran’s I = 0,702 a 0,961) 
e Caatinga (I = -1,043 a -0,872), e uma correlação negativa entre esses dois 
conjuntos, com uma clara lacuna de aproximadamente 70 km da distribuição do 
gênero, coincidindo com o Agreste. Isso reforça a idéia de que as espécies C. 
barbarabrownae e C. coimbrai são distintas e endêmicas da Caatinga e Mata 
Atlântica, respectivamente. Essas descobertas reforçam a necessidade de 
desenvolvimento de estratégias distintas para a conservação e manejo para as 
diferentes populações dessas espécies, dado que as mesmas enfrentam condições 
ambientais diferenciadas em vida livre. 

 

Palavras-chave: Callicebus barbarabrownae; Callicebus coimbrai; estrutura de 
hábitat; biogeografia; Mata Atlântica; Caatinga. 
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Abstract 
 

Callicebus is one of the most widespread and diverse genera of Neotropical 
primates (Infraorder Platyrrhini). Two species in the Northeast of Brazil are 
threatened with extinction, due primarily to habitat loss and fragmentation. 
Conservation of these species is hampered by the lack of reliable information on 
their geographic distributions, and the condition of the ecosystems they inhabit. 
In order to understand the present-day distribution of the most endangered 
species (Callicebus barbarabrownae and Callicebus coimbrai), it is necessary to 
identify the determining factors, both biotic (e.g. intra- and interspecific 
interactions, population dynamics, resource availability) and abiotic (e.g. 
humidity, temperature, habitat structure). The objective of the present study was 
to comprehend the factors that influence the geographic distribution of C. 
barbarabrownae and C. coimbrai in the study area, through the evaluation of 
biotic (tree species) and abiotic (habitat structure) variables, in addition to the 
spatial distribution of the fragments. A total of 70 habitat fragments were 
surveyed in the lower Rio São Francisco basin in Sergipe, ranging from the 
coastal Atlantic Forest to the arboreal Caatinga. Callicebus was present at 16 
sites, 13 of which were new localities for the genus. The habitat structure of nine 
fragments (Callicebus present or absent) was evaluated using a grouping analysis 
of biotic, abiotic and combined biotic/abiotic variables, revealing a distinct 
grouping among fragments from the Caatinga (94%, 56% and 73% similarity, 
respectively) and the Atlantic Forest (92%, 14% and 50% similarity, 
respectively). The fragments representing the Agreste (ecotone) grouped either 
with those of the Atlantic Forest or the Caatinga, reflecting the intermediate 
character of this system. The analysis of the spatial structure of the distribution of 
Callicebus revealed a positive correlation among the fragments representing the 
Atlantic Forest (Moran’s I = 0.702 to 0.961) and Caatinga (I = -1.043 to -0.872), 
and a negative correlation between these two groups, with a clear lacuna of 
approximately 70 km in the distribution of the genus, coinciding with the 
Agreste. This reinforces the idea that the species C. barbarabrownae and C. 
coimbrai are distinct and endemic to the Caatinga and Atlantic Forest, 
respectively. These findings reinforce the need for the development of distinct 
conservation and management strategies for the different populations of these 
species, given that they face quite distinct ecological conditions in the wild. 

Key-words: Callicebus barbarabrownae; Callicebus coimbrai; habitat structure; 
biogeography; Atlantic Forest; Caatinga. 
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CAPÍTULO I 

A Biogeografia, os Domínios, os Guigós, as Ameaças e a Área de Estudo 

 

1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Os Domínios Morfoclimáticos do Nordeste brasileiro 

Um dos grandes desafios da ecologia é determinar quais os fatores que 

influenciam na atual abundância e distribuição dos organismos (Andrewartha & Birch, 

1954). Estes podem ser considerados um reflexo das condições passadas enfrentadas 

pelas espécies, além do conjunto atual de condições. Os estudos que tratam da 

identificação e compreensão da ação desses fatores sobre os organismos estão ligados 

ao ramo da ecologia que trata da Biogeografia (Pianka, 1994). Tal distribuição está 

condicionada a fatores bióticos e abióticos como: interação intra e interespecífica, 

processo de colonização, densidade, variação da temperatura, umidade, altitude, fontes 

de recursos alimentares, entre outros fatores (Odum, 1977; Krebs, 1994; e Begon et al., 

2006). 

A presente pesquisa enfoca a biogeografia das espécies de primatas Callicebus 

barbarabrownae Hershkovitz, 1990 e Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 

1999 e pretende investigar suas distribuições geográficas, bem como quais fatores que 

influenciam seus limites, possíveis sobreposições ou lacunas. Atualmente estas espécies 

são consideradas parapátricas (Jerusalinsky et al., 2006; Printes, 2005, 2007), típicas da 

Caatinga e da Mata Atlântica, respectivamente, embora, ainda não existam evidências 

definitivas. 

As duas espécies são consideradas ameaçadas, segundo o Livro Vermelho 

brasileiro (Jerusalinsky, 2008; Printes & Rylands, 2008). Já a IUCN considera o C. 

barbarabrownae como criticamente ameaçada, e o C. coimbrai como ameaçada (IUCN, 

2009). Isso torna urgente a necessidade de conhecer melhor as espécies, o que inclui 

uma descrição mais apurada dos ambientes em que elas vivem. 
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1.1.A Caatingas 

O termo Caatinga define os tipos de vegetação xerófila do Nordeste brasileiro, 

principalmente aqueles encontrados sobre solos rasos e precariamente permeáveis dos 

afloramentos cristalinos (Oliveira et al., 2003), resultado da fraca decomposição das 

rochas, com mantos de alteração que variam de 0-3 m, via de regra (Ab’Sáber, 2003). 

Sempre com precipitação escassa (Jacomine, 1996), a drenagem é intermitente e sazonal 

(Ab’Sáber, 2003). Tal formação ocupa uma área de aproximadamente 800.000 km² 

(Mayworm et al., 1998; Prado, 2003). Trata-se do único domínio exclusivamente 

brasileiro, composto por um mosaico de florestas secas e vegetação arbustiva, ou seja, 

savana-estépica (Tabarelli & Silva, 2003). As Caatingas estão localizadas 

principalmente em uma extensa depressão, recoberta por uma vegetação xérica 

distribuída por solos rasos, exposta a longos períodos de seca (Silva et al., 2003) (Figura 

I.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O domínio morfoclimático das Caatingas pode ser considerado uma das 

ecorregiões climaticamente mais complexas do mundo, localizada no ponto de encontro 

ou convergência de massas de ar instáveis (Olmos et al., 2005). O resultado é um clima 

quente e semi-árido/árido, temperaturas anuais médias constantes e altas, de 26° C 

 
Figura I.01: Domínios morfoclimáticos do Nordeste Brasileiro, adaptado de Ab’Sáber 

(2003), retirado de: http://blogs.universia.com.br/geo2rene/files/2008/09/biomas3.jpg. 
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(Costa & Araújo, 2003). O índice pluviométrico anual é baixo e irregular, com média 

entre 200-800 mm, podendo chegar a 1.000 mm, com chuvas normalmente no verão-

outono. Entre 50% a 70% das precipitações se concentram em dois a cinco meses do 

ano e 07 a 09 meses são secos, em geral maio-novembro. As secas são frequentes e 

podem ocorrer enchentes catastróficas (Costa & Araújo, 2003; Prado, 2003; Olmos et 

al., 2005; Reis et al., 2006), o que caracteriza o clima semi-árido. 

Como consequência de um regime pluviométrico caracteristicamente irregular, a 

região Nordeste do Brasil apresenta uma modesta rede hidrográfica, ao ser comparada a 

outras regiões do país (Rosa et al., 2003), reflexo basicamente do clima semi-árido, 

característico das caatingas. Atualmente, com a intensificação da exploração de recursos 

e as modificações locais sofridas por grande parte da rede hidrográfica, tem sido 

comuns os relatos de rios antes perenes que se tornaram intermitentes, passando a reaver 

seu leito normal apenas em épocas de chuvas acentuadas. Segundo Murphy & Lugo 

(1986), 80% das florestas tropicais secas já sofreram alterações, situação que deve ser 

semelhante nas Caatingas. Esses autores dizem ainda que um dos principais impactos 

refere-se à utilização de madeira como combustível. No entanto, a falta de 

conhecimento sobre a Caatinga, sobre sua diversidade e sobre o funcionamento de seus 

ecossistemas, seus processos ecológicos de sucessão, entre outros, foi e continua sendo 

sua maior inimiga (Alcoforado-Filho et al., 2003; Leal et al., 2003; Rodrigues, 2003). 

 

1.1.B Mata Atlântica 

Para Câmara (2005), o termo Mata Atlântica não possui um significado científico 

específico. O domínio Mata Atlântica originalmente estendia-se de forma contínua ao 

longo da costa brasileira, desde o Nordeste brasileiro até o Rio Grande do Sul, 

penetrando ao leste do Paraguai e nordeste da Argentina em sua porção sul. Dentro da 

classificação de domínios morfoclimáticos proposta por Ab’Sáber (2003), a Mata 

Atlântica é composta basicamente por três domínios de grande ordem, que são os 

“Mares de Morros” florestados, os “Planaltos de Araucárias” e as “Pradarias” mistas. 

Câmara (2005) diz que um grupo de pesquisadores em 1990, em consenso, definiu que 

o termo Mata Atlântica representava as florestas pluviais do litoral; as matas sulinas 

mistas com araucárias e lauráceas; as florestas estacionais decíduas e semi-decíduas 

interioranas; e os ecossistemas associados, incluindo manguezais, restingas, campos de 
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altitude, enclaves de campos e cerrados e as matas montanas da região Nordeste 

(“brejos” e “chãs”, florestas remanescentes no nordeste do Brasil). São cerca 1,5 

milhões de quilômetros quadrados, sendo 92% (1.360.000 km²) distribuídos no Brasil 

(MMA, 2000, 2002; Ayres et al., 2005; Tabarelli et al., 2005) (Figura I.01). 

Os solos são essencialmente formados de rochas cristalinas altamente decompostas, 

apresentam processos de convexização em níveis intermontanos e solos superpostos 

(Ab’Sáber, 2003). De modo geral são ricos enquanto cobertos pela vegetação nativa, 

onde há rápida reciclagem dos nutrientes existentes na serapilheira, formada 

principalmente por folhas mortas. No entanto são, de fato, solos pobres, resultado da 

alta intemperização da rocha matriz e intensa lixiviação por conta da alta pluviosidade, 

que faz com que percam sua fertilidade. Tais ações fazem com que os solos sejam 

profundos e apresentam sua rocha matriz entre 3 a 60 m de profundidade. 

Considerando sua grande variação latitudinal, a Mata Atlântica possui um enorme 

gradiente climático que vai desde ambientes inteiramente tropicais, em sua porção 

norte, a ambientes temperados, em sua porção sul, sempre úmida, por influência de 

massas de ar oceânicas, vindas do Atlântico. Desta forma, a diversidade climática 

acompanha a variação latitudinal, o que leva a uma falta de definição exata da média 

anual de temperatura, por exemplo, que fica limitada a regiões mais restritas, ao invés 

de caracterizar todo o domínio. 

As precipitações variam entre 1.100 a 4.000 mm por ano (Ab’Sáber, 2003; Câmara, 

2005), distribuídas por todo ano, embora haja um período característico de mais chuvas, 

normalmente no período que corresponde ao inverno. Sendo uma região com alto índice 

pluviométrico, sua rede de drenagem é bastante complexa, possuindo diversos rios, 

muitos dos quais chegam a formar estuários cobertos por mangues. Além dos mangues, 

paisagens formadas por florestas úmidas vão dando lugar a florestas semi-deciduais até 

chegar às floretas deciduais, no sentido do litoral para o interior (Câmara, 2005). 

 

1.1.C Ecótonos e o Agreste 

A zona de transição entre dois ou mais ambientes ou ecossistemas é denominado 

ecótono ou área de tensão ecológica (Pianka, 1994; Ab´Sáber, 2003; Freitas et al., 

2007). Ab´Sáber (2003) descreve estas áreas como um interespaço de transição e de 



5 

 

contato, com uma combinação diferente de vegetação, normalmente caracterizada por 

formações florestais semi-deciduais ou deciduais, tipos de solos, em sua forma de 

distribuição, feições de detalhe do relevo regional, assim como uma combinação sub-

regional distinta de fatos fisiográficos e ecológicos. São comunidades indiferenciadas 

onde as floras se interpenetram constituindo as transições florísticas ou contatos 

edáficos (IBGE, 1992), embora sejam distintas dos núcleos das áreas que a formam. No 

entanto, sua definição conceitual e espacial é complicada, uma vez que em certos locais 

possuem em maior ou em menor grau características de determinados ecossistemas, 

além de características próprias como altitude, relevo, solo e clima. Logo, definir os 

domínios que o formam talvez seja a forma mais correta de definir o Agreste, como 

proposto por IBGE (1992) que diz: torna-se necessário então o levantamento florístico 

de cada região ecológica para se poder delimitar as áreas do ecótono. 

O fato de possuir características dos dois ambientes que o formam significa ter o 

potencial de abrigar os organismos característicos de ambos, o que pode levar a inferir 

que é provável possuir uma diversidade maior que os núcleos dos ambientes que o 

formam. Pianka (1994) concorda com essa idéia e acrescenta que a diversidade pode ser 

ainda maior por conter não só espécies dos ambientes que o formam, como também 

espécies exclusivas deste novo ambiente que se forma.  

No Nordeste brasileiro o termo Agreste é uma denominação regional 

comumente utilizada para designar as áreas de tensão ecológica que separam as 

Caatingas e a Mata Atlântica; domínios morfoclimáticos e paisagísticos ‘das depressões 

interplanálticas semi-áridas do Nordeste’ e ‘dos “mares de morros” florestados’, 

respectivamente, segundo Ab’Sáber, (2003) (Figura I.01). O Agreste, por sua vez, 

possui elementos característicos dos dois domínios, o que dificulta sua classificação 

exata em um dos domínios citados acima, caracterizando-se, portanto, como um 

ambiente totalmente diferente dos anteriores, embora, como já citado, possua elementos 

de ambos, assim como próprios. 

 

1.2 As espécies em estudo 

Dentre os elementos bióticos que caracterizam a Caatinga e a Mata Atlântica, os 

primatas (Platyrrhini) se destacam tanto pela importância ecológica, como pela 
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proporção de espécies ameaçadas. Até agora, entretanto, o enfoque maior tem sido na 

Mata Atlântica do Sul e Sudeste do país, e principalmente sobre os gêneros endêmicos 

Brachyteles e Leontopithecus (por exemplo: Strier & Fonseca, 1996/1997; Talebi, 2004; 

Lapenta et al., 2008). Por outro lado, o gênero Callicebus tem recebido relativamente 

pouca atenção, especialmente no Nordeste, apesar do status de conservação preocupante 

das espécies locais. 

Os macacos do gênero Callicebus, vulgarmente conhecidos como guigós no 

Nordeste brasileiro, são platirrínios de médio porte, pesando entre 1-2 kg e medindo 

entre 270 mm e 450 mm (cabeça e corpo). São essencialmente quadrúpedes e 

frugívoros, e formam casais monogâmicos, que vivem em grupos familiares de até sete 

indivíduos (Heiduch, 1997; Cardoso, 2003; Bicca-Marques & Heymann, no prelo). 

As únicas espécies que ocorrem fora da região amazônica, ou áreas vizinhas 

desta, constituem o grupo personatus (Hershkovitz, 1988; van Roosmalen et al., 2002), 

composto por Callicebus personatus, Callicebus melanochir, Callicebus nigrifrons, 

Callicebus barbarabrownae e Callicebus coimbrai. Habitam a Mata Atlântica, o 

Cerrado e a Caatinga, tendo o Rio São Francisco como seu limite norte de distribuição, 

bem como parte de seu limite ocidental, juntamente com o Rio Paranaíba, em sua 

porção sudoeste, e seu limite sul bem estabelecido pelo Rio Tietê (Marinho-Filho & 

Veríssimo, 1997) (Figura I.02). 

Duas destas espécies foram descritas na década de 1990: C. barbarabrownae 

Hershkovitz, 1990, e C. coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999. Atualmente, são 

classificadas como criticamente em perigo e em perigo, respectivamente, pela IUCN 

(2009). Na descrição original de C. coimbrai, encontrada na Mata Atlântica do norte de 

Sergipe, Kobayashi & Langguth (1999) concluíram que esta espécie seria nativa deste 

domínio, enquanto C. barbarabrownae seria associada à Caatinga, mais para oeste. 

Subsequentemente, o Agreste representaria uma possível zona de contato ou hibridação 

entre estas duas espécies. 

 

1.2.A Callicebus barbarabrownae 

Callicebus barbarabrownae apresenta a pelagem tipicamente bege pálida; patas, 

testa, orelhas e face pretas; topo da cabeça e plano posterior às orelhas bege; costeletas, 
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nuca e ombros bege pálido; coxas e braços esbranquiçados; dorso e laterais do corpo 

esbranquiçados e rajados de feomelanina e eumelanina; garganta, peito e barrigas quase 

inteiramente beges; cauda predominantemente laranja e base da cauda amarelada; 

orelhas e pele enegrecidas (Hershkovitz, 1990; van Roosmalen et al., 2002) (Figura 

I.03a). Hershkovitz (1990) descreve sua distribuição se limitando da seguinte forma: as 

montanhas costeiras do centro norte baiano, entre os rios Paraguaçu e Itapicuru, com 

limite oeste desconhecido, mas provável e historicamente atinge o Rio São Francisco. 

Em 1997 Marinho-Filho & Veríssimo propuseram o aumento dessa distribuição, ao 

confirmar a existência de populações da espécie além dos limites iniciais, confirmando 

seu limite oeste como o Rio São Francisco, assim como seu limite norte, avançando 

pelo litoral, entre os Rios Paraguaçu e Itapicuru, deixando uma lacuna entre os Rios 

Itapicuru e São Francisco, na faixa litorânea, até a descrição de uma nova espécie, o C. 

coimbrai, por Kobayashi & Langguth (1999), que situaram esta nova espécie justamente 

nessa lacuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.02: Demonstrativo de distribuição do gênero Callicebus, grupo personatus, na porção leste 
do país. As diversas cores representam as diversas espécies consideradas, enquanto os pontos, 
independente das cores, representam as populações remanescentes, ou relatos. Adaptado do Banco 
de Dados Georreferenciados de Primatas (BDGEOPRIM), retirado de Printes et al. (in press). 



8 

 

 

Em um intenso levantamento realizado por Printes (2007), sobre a distribuição 

do C. barbarabrownae, os seguintes limites foram determinados: as Serras de Minuim, 

em Santa Brígida, ao norte, a Serra do Sincorá, no município de Contendas do Sincorá, 

ao sul, na divisa entre os Estados da Bahia e Sergipe está o limite leste, no município de 

Cel. João Sá, e o município de Gentio do Ouro, próximo ao Rio São Francisco a oeste 

(Figura I.02). Apesar de sua distribuição ser relativamente grande, seu status de 

conservação é preocupante, considerado como criticamente ameaçado, pela União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN – Veiga et al., 2008a), por 

satisfazer o critério C2a(i), que significa: uma população menor que 250 indivíduos 

maduros (C), assim como em contínuo declínio observado, projetado, ou inferido, em 

número de indivíduos maduros (2), e estrutura da população onde nenhuma sub-

população contenha mais de 50 indivíduos maduros (a(i)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura I.03: Desenho esquemático das duas espécies nordestinas do gênero Callicebus 

envolvidas nessa pesquisa. (a) Callicebus barbarabrownae, e (b) Callicebus coimbrai. 

Adaptado de van Roosmalen et al., 2002. 



9 

 

 

1.2.B Callicebus coimbrai 

Já o C. coimbrai apresenta pelagem bege com as patas, testa, topo da cabeça e 

orelhas negras; um halo esbranquiçado em volta da face; uma faixa zebrada no dorso 

logo após o pescoço; e uma cauda alaranjada (Kobayashi & Langguth 1999; van 

Roosmalen et al., 2002) (Figura I.03b). Kobayashi & Langguth (1999) originalmente 

limitaram a distribuição da espécie basicamente à Mata Atlântica sergipana, entre os 

rios São Francisco e Real, mas Sousa (2000, 2003) identifica novas localidades, 

incluindo uma ao norte do Estado da Bahia, estabelecendo novo limite sul. 

Em 2005, após algumas descobertas feitas por Printes, houve uma redefinição de 

seu limite meridional, então estabelecido como sendo o Recôncavo Baiano, tendo o Rio 

Paraguaçu como possível limitante ao contato com C. melanochir, além de reafirmar a 

Caatinga, considerada domínio de C. barbarabrownae, como seu limite oriental. 

Entretanto, Jerusalinsky et al. (2006) afirmam que, mesmo sendo raro, é possível 

encontrar C. coimbrai em hábitats de Caatinga, além de identificarem novas localidades 

dentro da área inicial de distribuição (Figura I.02). Recentemente, C. coimbrai saiu da 

lista de espécies criticamente ameaçadas, passando para a categoria de ameaçada, 

segundo a IUCN (Veiga et al., 2008b), por satisfazer os critérios B1ab(ii,iii); C2a(i), 

desta categoria, que significam: distribuição geográfica (B) estimada em menos 5.000 

km² (1), severamente fragmentada (a), contínuo declínio observado, inferido ou 

projetado (b), em área de ocupação (ii), e em área, extensão e/ou qualidade do hábitat 

(iii); população menor que 2.500 indivíduos maduros (C), assim como em contínuo 

declínio observado, projetado, ou inferido, em número de indivíduos maduros (2), e 

estrutura da população onde nenhuma sub-população contenha mais de 250 indivíduos 

maduros (a(i)). 

 

1.3 Atuais ameaças às espécies e aos ecossistemas 

As ações antrópicas lideram as ameaças à sobrevivência de espécies no planeta, 

uma vez que direta ou indiretamente destroem grande parte do ambiente natural. O 

avanço das populações humanas em áreas antes não habitadas remete às principais 

ameaças aos organismos no planeta, como o desmatamento, as queimadas, 
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agroindústria, mineração, implantação de hidroelétricas e caça. As implicações diretas e 

indiretas dessas ações podem ser constatadas de duas formas: (a) o aquecimento global, 

resultado do acúmulo de gazes do efeito estufa (Gás Carbônico e Metano) oriundos da 

queima de combustíveis fósseis, em sua maioria; e (b) a existência de áreas com 

extrema diversidade biológica e alto grau de devastação, com consequente ameaça à 

perda de espécies, chamadas de hotspots (Myers et al., 2000). 

Outro problema considerável, que pode ter relação com a ameaças diretas aos 

organismos vivos e os meios em que vivem, é a falta de conhecimento sobre muitos dos 

ambientes encontrados no planeta, seu funcionamento, os processos de regulação e 

equilíbrio dinâmico. Os organismos inseridos nesses ambientes encontram-se na mesma 

situação de risco, principalmente os recentemente descritos pela Ciência, dos quais 

pouco se sabe a respeito do seu modo de vida, sua distribuição ou sua taxonomia exata. 

No caso dos ambientes e das espécies envolvidas neste projeto a situação se repete, e a 

falta de conhecimento é tanto em relação às ameaças diretas, quanto às indiretas, como 

poderá ser visto a seguir. 

 

1.3.A Fragmentação de hábitat 

Segundo Ricklefs (2003), a redução de hábitat e, especialmente, sua 

fragmentação em pequenos remanescentes impõem limitações sobre o potencial de 

sobrevivência da maioria das espécies. A fragmentação de hábitat, onde uma área 

contínua é dividida em dois ou mais remanescentes, isolados um do outro em maior ou 

menor grau (Primack & Rodrigues, 2001), é um processo ecológico natural, embora a 

fragmentação antrópica, um processo tipicamente mais rápido e intenso que o natural, 

seja considerada um dos principais problemas para a conservação da biodiversidade em 

qualquer ecossistema. Entre outros efeitos, a fragmentação antrópica geralmente resulta 

em reduções significativas na qualidade do hábitat, e interrupções fundamentais na 

dinâmica populacional da maioria das espécies (Costa et al., 2005). 

Para Costa et al. (2005), a perda e fragmentação antrópica de hábitat constituem 

as maiores ameaças aos mamíferos terrestres no Brasil, sendo crítica na Mata Atlântica, 

que concentra 18% das espécies de mamíferos ameaçados do país, sendo esta proporção 

ainda maior se forem considerados apenas os terrestres. Um grupo de destaque aqui é o 
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dos primatas (infraordem Platyrhini), onde 15 das 20 espécies endêmicas da Mata 

Atlântica encontram-se ameaçadas de extinção. No caso da Caatinga, existem apenas 

estimativas vagas. A escassez de informação se dá tanto no que diz respeito à 

compreensão dos ecossistemas, quanto no entendimento do número de espécies e seu 

papel no regulamento desses ecossistemas. Como também na falta de informação dos 

processos que atualmente representam ameaças ao mesmo, por exemplo: a 

fragmentação ou o processo de ocupação e uso do solo. O guigó-de-Coimbra-Filho (C. 

coimbrai), espécie da Mata Atlântica, e o guigó-da-caatinga (C. barbarabrownae), estão 

entre as espécies de primatas mais ameaçadas. A influência antrópica nas zonas de 

distribuição dessas espécies se dá basicamente por conta da implantação de pastagens e 

projetos agrícolas. 

Quanto mais isolados os fragmentos menores são as chances de dispersão entre 

eles, o que compromete a persistência das subpopulações residentes (Primack & 

Rodrigues, 2001; Ricklefs, 2003; Costa et al., 2005; Tabarelli et al., 2005; MMA, 

2005). O grau de isolamento dos fragmentos não é afetado apenas pela distância entre 

os mesmos, mas também pela permeabilidade, ou não, da matriz antrópica na qual estão 

inseridos. Assim, a qualidade das áreas que separam os fragmentos é tão importante 

quanto aquela dos próprios fragmentos, quando se trata da dispersão (Berry et al., 2005; 

MMA, 2005). Ao se tratar dos guigós, por exemplo, animais essencialmente 

arborícolas, e incapazes de migrar grandes distâncias (Norconk, 2007), por seu porte 

pequeno, ambientes abertos como pastagens ou plantações de herbáceos certamente 

constituem uma barreira efetiva à dispersão, ou seja, uma matriz pouco permeável, o 

que afeta de modo decisivo em suas taxas de sucesso migratório. 

No que diz respeito à Caatinga, por ser um ambiente mais sujeito a extremos de 

variação climática e ter uma descontinuidade florestal natural acentuada, parece ser um 

raciocínio lógico, porém não conclusivo, inferir que os organismos residentes neste 

domínio sejam, de certa forma, adaptados a condições de fragmentação. Neste caso, 

seria igualmente lógico inferir que a fragmentação antrópica da Mata Atlântica seja 

mais impactante para a maioria dos organismos residentes do que o mesmo processo na 

Caatinga. No entanto, a tolerância pode depender da intensidade do processo em 

qualquer caso, além da própria condição de tolerância de cada espécie. 
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Ao se tratar das espécies alvo do presente estudo (C. barbarabrownae e C. 

coimbrai), Souza (2000, 2003) afirma que, apesar de as populações persistirem em 

alguns fragmentos, suportando anos de deterioração de hábitat, as subpopulações 

remanescentes de C. coimbrai parecem estar em declínio, principalmente devido à perda 

de hábitat e à caça. Jerusalinsky et al. (2006) citam ainda sua distribuição geográfica 

restrita como um dos pontos relevantes para a classificação em listas de extinção. 

Printes (2007), em relação ao C. barbarabrownae enumera as queimadas, o 

desmatamento, a urbanização da zona rural e a falta de unidades de conservação que 

contemplem a espécie como sendo as principais ameaças às populações da mesma. Nas 

áreas de distribuição dessas espécies é notável a ação antrópica no que diz respeito à 

modificação do hábitat para implantação de pastos e agricultura. Nas zonas interioranas 

e rurais é possível andar por quilômetros sem observar grandes fragmentos, mesmo nas 

beiradas de rios e riachos. 

 

1.3.B Avaliação de riscos 

Embora alguns estudos estejam em andamento, principalmente enfocando a 

distribuição das populações remanescentes de Callicebus na região de Sergipe e áreas 

vizinhas da Bahia, o pouco conhecimento sobre as espécies impede o desenvolvimento 

de estratégias de conservação confiáveis. Portanto, embora recentemente descritos, não 

é de se espantar que tais espécies já estejam em listas de extinção. Como ressaltam 

Costa et al. (2005), a conservação efetiva da biodiversidade requer um mínimo de 

conhecimento sobre os alvos dessa proteção. Este conhecimento pode ser dividido entre 

as seguintes linhas de investigação principais: 

(a) Taxonomia: a espécie é a unidade taxonômica principal na Biologia da 

Conservação, e a classificação adequada de espécies é fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer estratégia de conservação efetiva; 

(b) Distribuição geográfica: entender não somente a extensão da distribuição de uma 

espécie, mas também os fatores determinantes desta distribuição é fundamental 

para o planejamento de programas de conservação; 

(c) Características ecológicas: principalmente em relação à tolerância da espécie frente 

a perturbações no ambiente, e outros fatores limitantes; 
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(d) Parâmetros populacionais: delinear o padrão de distribuição, tamanho, taxas de 

natalidade, mortalidade e crescimento, estrutura e variabilidade genética das 

populações da espécie é necessário para avaliar sua viabilidade e subsidiar 

estratégias de manejo. 

Entretanto, algumas medidas já vêm sendo adotadas visando sanar esta lacuna, 

tais como a criação de um grupo de trabalho interinstitucional para conservação das 

espécies (Oliveira & Marini-Filho, 2003; Costa et al., 2005), iniciativa do IBAMA, por 

meio do Centro de Proteção de Primatas Brasileiros – CPB, atualmente parte do 

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade) e de sua Coordenação para 

Proteção de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - COFAU. Até o momento C. 

barbarabrownae não está protegido por qualquer unidade de conservação pública 

(Printes, 2007), enquanto C. coimbrai até pouco tempo atrás também se encontrava na 

mesma situação (Sousa, 2003; Silva et al., 2005). Contudo, mesmo já havendo algumas 

unidades de conservação que contemplem a presença do C. coimbrai (Chagas, 2009), a 

área total é reduzida e fragmentada, e provavelmente insuficiente para a manutenção de 

uma população viável a longo prazo. Portanto, o conhecimento gerado a partir de 

pesquisas como a descrita neste trabalho será crucial para a tomada de decisões no 

desenvolvimento de estratégias para a proteção das espécies e dos ecossistemas que 

habitam. 

Além de abordagens específicas às espécies, o desenvolvimento de estratégias 

direcionadas à manutenção dos ecossistemas que estas espécies habitam também é de 

fundamental importância. Portanto, promover um manejo adequado dos fragmentos e da 

matriz que os envolve é tão essencial para a sobrevivência das espécies, quanto o 

conhecimento de suas características ecológicas (Ayres et al., 2005; Berry et al., 2005; 

MMA, 2005), tornando-se prioridade para a pesquisa. O caso do C. barbarabrownae é 

mais complexo ainda, considerando principalmente a escassez geral de informações 

sobre a composição e funcionamento de seus ecossistemas. 

 

1.3.C A Problemática C. coimbrai x C. barbarabrownae 

Um dos grandes desafios da conservação de espécies ameaçadas é a dificuldade 

de delimitação de sua distribuição geográfica (Lewinsohn & Prado, 2002; Costa et al., 
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2005), acentuada em domínios altamente degradados, onde os limites originais podem 

ter sido alterados ou apagados devido à conversão de hábitats. O problema se acentua 

no caso de espécies pouco conhecidas, como C. barbarabrownae e C. coimbrai, ambas 

descritas pela primeira vez na década de 1990, onde há uma escassez de espécimes ou 

localidades históricas. Esta escassez de evidências pode levar facilmente a conclusões 

errôneas como, por exemplo, que a espécie era distribuída de forma homogênea dentro 

da área examinada, que não é sempre o caso. Um bom exemplo pode ser visto na 

distribuição do gênero Callicebus no leste do Brasil (van Roosmalen et al., 2002), onde 

há uma lacuna que se estende desde o Espírito Santo até o oeste de Minas Gerais, 

próximo ao Rio São Francisco. Parte dessa lacuna está bem resolvida por Printes et al. 

(in press.), embora haja um trecho sem definição de ocorrência (Figura I.02). 

O problema é ainda mais acentuado onde existem dúvidas quanto à relação 

filogenética entre diferentes formas, sendo essencial ter uma classificação confiável no 

nível de espécie. Como a distribuição geográfica e as variáveis ecológicas associadas 

podem ser essenciais para a definição de classificações taxonômicas, é claro que a 

fragmentação de hábitat pode ter um efeito negativo aqui. No caso de C. 

barbarabrownae e C. coimbrai, as descrições das espécies foram baseadas 

principalmente em parâmetros morfológicos, a partir dos espécimes disponíveis de um 

pequeno número de localidades (Hershkovitz, 1990; Kobayashi & Langguth, 1999). 

Desde então, Printes (2007) tem reconhecido pelo menos três morfotipos de Callicebus 

(referente à coloração da pelagem) dentro da área geográfica tida como a distribuição de 

C. barbarabrownae (Figura I.04). Na ausência de parâmetros confiáveis para a 

identificação das duas espécies no campo, o potencial para erros é grande (Figuras I.03 

e I.04). 

A problemática se acentua com a hipótese de que cada espécie estaria restrita a 

um domínio próprio, ou seja, C. barbarabrownae à Caatinga, e C. coimbrai à Mata 

Atlântica. Esta interpretação é produto, principalmente, dos sítios onde os poucos 

espécimes disponíveis foram coletados, o que levou alguns autores (Hershkovitz, 1990; 

Marinho-Filho & Veríssimo, 1997; e Kobayashi & Langguth, 1999) a acreditar numa 

divisão zoogeográfica simples, que também leva a pressupor uma relação ecológica 

simples entre as espécies. No entanto, parece provável que a realidade seja bem mais 

complexa do que isso, e que o levantamento sistemático da ocorrência das espécies na 
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região possa também fornecer dados para uma melhor avaliação das relações ecológicas 

e filogenéticas entre as diferentes formas. 

 

Diante do exposto acima, este trabalho pretende estabelecer quais os limites dos 

domínios morfoclimáticos na área de estudo, as localidades com populações 

remanescentes de Callicebus, bem como determinar quais fatores na estrutura do hábitat 

podem influenciar na permanência do gênero nos fragmentos ainda existentes. Para 

tanto, será avaliada a eficiência do método desenvolvido e descrito no Capítulo II, para 

detectar mudanças no gradiente ambiental e se essa mudança reflete na ocupação pelo 

gênero Callicebus. 

 

 

 

 

 

 
Figura I.04: Ilustrações das formas de Callicebus barbarabrownae encontradas no decorrer do 

estudo realizado por Printes (2007). Adaptado de Printes, 2007.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

A área de estudo está compreendida em toda bacia do Rio São Francisco 

sergipano, indo desde a Mata Atlântica, nos municípios de Pacatuba (10°31'S, 

36°40'W), até a Caatinga (Sertão), no município de Canindé do São Francisco (9°38’S, 

37°54'W), todos compreendidos no Estado de Sergipe, Nordeste brasileiro. Foi 

estabelecida uma transecção que permitiu amostrar a transição entre o domínio Mata 

Atlântica (floresta ombrófila densa), característica do litoral, e o domínio das Caatingas 

(savana estépica), a oeste. A zona de transição, ou o ecótono entre estes dois domínios, 

denominado localmente de Agreste, é caracterizada por florestas semi-decidual e 

decidual (Figura I.01). 

A escolha e definição da área de estudo foi subsidiada pelos dados disponíveis 

sobre a distribuição local do gênero Callicebus (Jerusalinsky et al., 2006), ao longo da 

bacia do Rio São Francisco no Estado de Sergipe. O primeiro passo foi a identificação 

da melhor área para a implantação da transecção, através de consultas às bases 

cartográficas disponíveis da região, o banco de dados do Atlas Digital da Secretaria de 

Planejamento Técnico do Estado de Sergipe (SEPLANTEC), conjugados com imagens 

de satélite LandSat 5, disponíveis na internet através do sítio do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Baseado na interpretação visual destas imagens, através do 

programa de georreferenciamento por computador Global Mapper 7, auxiliado pelo 

ENVI 4.3 (Environment for Visualizing Images), estabeleceu-se uma transecção inicial 

entre um ponto no município de Pacatuba (10°31'S, 36°40'W; 54 m acima do nível do 

mar – anm), representando a Mata Atlântica, até o município de Canindé do São 

Francisco (9°38’S, 37°54'W; 225 m anm), área tipicamente de Caatinga (Figura I.05). 

O delineamento preliminar da transecção se referia a um eixo de 

aproximadamente 170 km de extensão. A priori, estabeleceu-se uma largura de faixa de 

05 km, visando enquadrar um número manejável de fragmentos. Neste caso, a 

transecção abrangeria uma área de 850 km². No entanto, após se verificar a eficiência na 

amostragem de fragmentos, houve uma adequação no procedimento e a transecção 

posteriormente passou a ser apenas uma referência, quando a área de estudo passou a 
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englobar as micro-bacias dos rios sergipanos que deságuam no Rio São Francisco em 

sua margem direita, a saber: Rio Betume, Riacho dos Pilões, Riacho Jacaré/Propriá, 

Riacho Canhoba, Rio Gararu, Rio Capivara, Rio Campos Novos, Riacho do Cururu, Rio 

Jacaré/Craibeiro, e Rio Curituba. Assim, a área de estudo passou a abranger um total 

aproximado de 744.000 ha (Figura I.05), com cerca de 7,0% de remanescentes de área 

florestal, considerando os fragmentos acima de 20 ha (Santos Jr., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fragmentos referentes à amostragem para presença e ausência de populações 

de Callicebus foram escolhidos como se segue. Primeiro foi selecionada uma imagem 

no período de seca, para que houvesse destaque dos fragmentos florestais remanescentes 

em relação aos demais elementos da matriz (Figura I.05). Feito isso, foi destacada a 

maioria dos potenciais fragmentos (> 50 ha), dentro da área de estudo, que foram 

Figura I.05: Mapa demonstrativo da imagem de satélite da área de estudo, bem como da bacia 

estudada e dos fragmentos amostrados. 
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considerados os mais capazes de abrigar populações de Callicebus, embora tenham sido 

encontradas populações em fragmentos com menos de 20 ha (Jerusalinsky et al., 2006; 

Santos Jr., obss. pess.). 

O segundo critério foi baseado na necessidade de se amostrar em todas as partes 

da bacia do São Francisco Sergipano, o que induziu à amostragem de fragmentos 

menores na ausência de fragmentos no patamar de 50 ha, como foi o caso de algumas 

regiões. Nessas regiões, as mais centrais da área de estudo, o padrão de ocupação da 

terra reflete uma intensa ação antrópica, onde os fragmentos, quando existentes, são, via 

de regra, pequenos e isolados. Identificado o fragmento na imagem, tomava-se o ponto 

georreferenciado e lançava-se no GPS (Garmin GPSMap 60CSx), com o qual se 

procuravam os fragmentos em campo para a verificação da presença/ausência do 

Callicebus, além dos demais aspectos relacionados à estrutura de hábitat, como será 

visto no Capítulo II. 

Em campo foi adotado um terceiro critério, a acessibilidade do fragmento. 

Mesmo tendo sido previamente selecionado, caso o fragmento apresentasse uma grande 

dificuldade de acesso ele era eliminado da amostragem, por conta da pouca 

disponibilidade de tempo frente ao tamanho da área de estudo. Os demais 

procedimentos e resultados em relação à amostragem estão descritos nos capítulos que 

se seguem. 

 

2.1.A Seleção das Áreas para Caracterização de Hábitat 

Para a seleção dos fragmentos para a caracterização de hábitat no decorrer do 

gradiente ambiental foram tomadas as seguintes medidas: após a confirmação da 

presença/ausência do Callicebus, selecionou-se alguns fragmentos baseados nos 

critérios tamanho (> 100 ha) e na distribuição ao longo da área de estudo, com 

preferência para os fragmentos com a presença da espécie. Embora tenham sido 

selecionados também fragmentos com o mesmo padrão de tamanho de área, porém sem 

a presença do Callicebus. Esses fragmentos, como dito acima, se distribuem por toda a 

área de estudo, indo desde a Mata Atlântica até a Caatinga, passando pelo Agreste 

(Figura I.05). 
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CAPÍTULO II 

A Estrutura do Hábitat e o Delineamento dos Domínios 

 

1 ESTRUTURA DE HÁBITAT 

 

O termo estrutura do hábitat se refere ao arranjo espacial de diferentes elementos 

morfológicos, basicamente vegetação, ao longo de estádios serais (Brown, 1994). Para 

Pounds (1994), a estrutura do hábitat certamente influencia nos padrões morfológicos 

das comunidades que o ocupam. Logo, mudanças no hábitat correspondem diretamente 

às modificações animais, como defende Bell et al. (1994). 

Já que essas mudanças influenciam na distribuição das espécies, mensurar a 

estrutura do hábitat é essencial, tanto na escala temporal, quanto espacial (Bell et al., 

1994), sendo este último o caso do presente estudo. Para Legendre & Fortin (1989) e 

Rangel et al. (2006) a distribuição da diversidade biológica está condicionada ao 

componente ambiental. Diante dessa condição de modificação no decorrer da 

distribuição da diversidade, neste capítulo será testado um novo método para detectar e 

distinguir os domínios entre si através da estrutura do hábitat, além de observar se a 

diferença é abrupta ou gradual, quando então seria observado um gradiente nesta 

modificação da paisagem. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Diagnosticar a variação de hábitat ao longo de um gradiente ambiental, da 

margem direita do baixo Rio São Francisco Sergipano, entre os municípios de Pacatuba 

e Canindé do São Francisco, relacionada à distribuição do macaco-guigó (Callicebus 

spp.). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

(a) Caracterizar e evidenciar o gradiente ambiental da área de estudo; 

(b) Identificar fatores que influenciam na identificação das diferenças ambientais; 

(c) Identificar novas localidades de ocorrência para o gênero Callicebus. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta de Dados 

Após a seleção das áreas, iniciou-se a amostragem para caracterização do hábitat 

no decorrer do gradiente ambiental, que se baseou nos critérios que se seguem. 

 

3.1.A Critérios para avaliação de gradiente ambiental 

Ao se chegar a cada uma das áreas escolhidas para caracterização ambiental, 

tentou-se identificar uma trilha pré-estabelecida, para minimizar o impacto nos 

fragmentos já antropizados. Com a ajuda de um auxiliar de campo local, iniciou-se a 

coleta de dados a cada 50 m ao longo das trilhas, seguindo da borda do fragmento até, 

em média, 1,5 km fragmento adentro. Coletaram-se dados, em média, em 22 pontos por 

fragmento, uma vez que nem todos os fragmentos possuíam tamanho suficiente para 

conter uma trilha de 1,5 km em seu interior, bem como, em poucos casos, alguns 

fragmentos continham trilhas com mais de 1,5 km em seu interior. 

As variáveis coletadas a cada ponto amostral e os parâmetros que os delineiam 

estão contidos na Tabela II.01. Este conjunto de dados foi determinado a partir de uma 

avaliação cuidadosa de trabalhos anteriores (August, 1983; McCoy et al., 1986; Lemos 

de Sá & Strier, 1992; Medley, 1993; Warner, 2002; Boubli et al., 2004, 2010; Aldana et 

al., 2008). Estes trabalhos foram desenvolvidos em uma única área ou em áreas muito 

próximas, ou com tempo de coleta superior ao proposto neste trabalho. Deste modo, 

algumas variáveis foram incorporadas na presente abordagem, enquanto outras foram 

omitidas, como forma de garantir a confiabilidade do banco de dados em relação aos 

objetivos do estudo, uma vez que a coleta de dados de determinadas variáveis era 

inviável, considerando o tempo utilizado neste trabalho. As implicações destas 

modificações serão avaliadas na apresentação dos resultados. Os conjuntos de variáveis 

e seus dados agrupados para cada fragmento podem ser vistos na Tabela II.02 

APENDICE. 

Para a coleta de dados sobre a ‘altura do dossel’, em cada ponto era tomada a 

altura do dossel por estimativa. Como o método foi aplicado da mesma forma em todos 
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os fragmentos, qualquer erro de acurácia teria sido padronizado e, portanto, eliminado. 

Procedeu-se do mesmo modo para a avaliação de ‘visibilidade’, porém os dados foram 

agrupados em classes de 5 m, onde o número da classe indicava a distância máxima de 

visibilidade, ou seja: < 5 m; < 10 m; até o máximo encontrado de < 25 m. Nos dois 

casos foi utilizada a média simples dos valores coletados para se obter o valor médio de 

cada aspecto para cada área. Nos dois casos acima, devido à grande variação observada, 

decidiu-se por calcular o desvio padrão da média, criando-se mais duas variáveis, desvio 

padrão da altura do dossel e desvio padrão da visibilidade (Tabela II.02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir a ‘abertura de dossel’, utilizou-se um equipamento indicado por 

Cazal (2003), que consiste em um quadrado de bordas feitas de cano de PVC de 25 cm 

de lado, trançado internamente por uma linha de náilon que forma uma trama com fios 

separados entre si a cada 2,5 cm, formando uma rede interna com 100 quadrados de 

igual tamanho de área (Figura II.01). Em cada ponto amostral escolheu-se um local 

próximo à trilha onde o dossel parecia não ter influência da implantação da trilha, neste 

ponto o quadrado foi posto paralelo ao chão, a aproximadamente 2m do solo e então se 

contava quantos quadrados não estavam preenchidos pelo dossel, obtendo-se o valor de 

Definição Medição
Altura em que o estrato mais alto da floresta se estabelece Estimativa para cada ponto amostral
Desvio padrão dos dados coletados para cada fragmento, 
registrando a variação vertical do dossel -

Quanto as árvores que formam o dossel estão conectadas 
entre si através dos ramos superiores Método de Cazal (2003)

Arbóreo Presença de árvores Presença/ausência para cada ponto amostral
Arbustivo Presença de arbustos Presença/ausência para cada ponto amostral
Herbáceo Presença de érvas Presença/ausência para cada ponto amostral

Distância até onde pode-se ver com clareza no interior da 
floresta
Desvio padrão dos dados coletados para cada fragmento, 
registrando a variação da visibilidade -

Registro do tipo de relevo variando desde plano a 
acidentado

Em cada ponto amostrado anotava-se se o relevo era plano (1) 
ou acidentado (2). A média simples desses valores, ao final da 
amostragem geraria um valor entre 01 e 02, evidenciando o 
grau de modificação do relevo.

Clareiras Lacuna no interior da floresta formada por queda de 
árvores ou ação antrópica Presença/ausência para cada ponto amostral

Árvores Mortas Existência de troncos mortos estendidos ou já caídos Presença/ausência para cada ponto amostral
Cipós Presença de trepadeiras lenhosas Presença/ausência para cada ponto amostral

Corpo d'Água
Presença de qualquer corpo d'água ou evidência de sua 
existência quando no período mais úmido (no caso das 
Caatingas)

Presença/ausência para cada fragmento

Bromélias Presença de plantas da família Bromeliacea dos ramos 
superiores das árvores Presença/ausência para cada ponto amostral

Bromélias de Solo Presença de plantas da família Bromeliacea no solo Presença/ausência para cada ponto amostral
Palmeiras Presença de árvores da família Arecaceae Presença/ausência para cada ponto amostral

Variação vertical da estrutura do hábitat
Soma dos valores médios obtidos para as variáveis estrato 
arbóreo, arbustivo e herbáceo, e a presença de cipó, bromélia e 
bromélia de solo, para cada fragmento.

Variação horizontal da estrutura do hábitat
Soma dos valores médios obtidos para as variáveis visibilidade, 
tipo de relevo, e a presença de clareiras, árvores corpo d'água e 
palmeiras, para cada fragmento.

Tabela II.01: Demosntrativo das variáveis, suas definições e respectivos parâmetros de coleta de dados.

Estratos 

Presença de

Variável
Altura do Dossel

Desvio Padrão da Altura do Dossel

Abertura de Dossel

Visibilidade

Desvio Padrão da Visibilidade

Tipo de Relevo

Índice de Complexidade de Hábitat

Índice de Heterogeneidade de Hábitat



23 

 

abertura de dossel para aquele ponto. Terminada a amostragem para um determinado 

fragmento, os valores eram somados e extraía-se a média simples dos mesmos, que 

resultava na média final de abertura de dossel para aquele fragmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as demais variáveis, registrou-se a presença/ausência em cada ponto de 

amostragem, o que permitiu calcular uma taxa média, com valores variando de 0 a 1. No 

intuito de tornar esses dados mais robustos, criaram-se dois índices, adaptados de 

August (1983). O primeiro índice é o Índice de Complexidade de Hábitat (ICH), que 

 
Figura II.01: representação do instrumento de coleta para informação de 

abertura de dossel (Adaptado de Cazal, 2003). 

Pr
es

en
ça

 d
e 

Ca
lli

ce
bu

s

A
ltu

ra
 d

e 
D

os
se

l (
m

)

s¹
 A

ltu
ra

 d
e 

C
op

a

A
be

rtu
ra

 d
a 

D
os

se
l (

%
)

A
rb

ór
eo

A
rb

us
tiv

o

H
er

bá
ce

o

V
is

ib
ili

da
de

 (<
m

)

s¹
 V

is
ib

ili
da

de

C
la

re
ira

s

Á
rv

or
es

 M
or

ta
s

R
el

ev
o

C
or

po
s d

'Á
gu

a

C
ip

ós

B
ro

m
él

ia
s

B
ro

m
él

ia
s S

ol
o

Pa
lm

ei
ra

s

Ín
di

ce
 d

e 
C

om
pl

ex
id

ad
e 

de
 H

ab
ita

t
Ín

di
ce

 d
e 

H
et

er
og

en
ei

da
de

 d
e 

H
ab

ita
t

A
lti

tu
de

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

A
nu

al
 

M
éd

ia

Mata da Benedita 1 12.88 3.02 8.08 1.00 1.00 0.00 3.49 13.08 0.50 0.81 1.00 0.04 1.00 0.12 0.04 0.73 3.15 16.15 142 1,436.33
Fazenda Patury 1 5.77 1.63 81.15 1.00 0.00 1.00 4.12 10.19 0.69 0.92 1.00 0.00 0.81 1.00 0.92 0.00 4.73 12.81 306 567.30
Serra Azul 1 5.70 1.40 93.91 0.74 0.26 1.00 3.64 7.83 0.78 0.83 1.83 0.00 0.74 0.26 0.70 0.26 3.70 11.52 387 567.30
Fazenda Paulo Chaves 1 11.29 2.24 83.87 1.00 0.00 1.00 5.77 13.71 0.94 0.97 1.16 0.10 0.94 0.48 1.00 0.00 4.42 16.87 153 713.13
Assentamento Raimundo Monteiro 1 6.23 1.45 79.84 1.00 0.00 1.00 1.87 5.81 0.65 0.23 1.00 0.26 0.90 0.19 0.26 0.06 3.35 8.00 285 713.13
Fragmento 67 0 6.00 1.73 49.00 0.67 1.00 1.00 5.77 13.33 0.33 0.33 1.67 0.33 1.00 0.00 0.33 0.00 4.00 16.00 188 1,281.97
Fazenda Santana 1 12.08 2.86 13.23 1.00 1.00 0.50 4.69 10.00 0.42 0.69 1.27 0.12 1.00 0.00 0.08 0.46 3.58 12.96 80 1,436.33
Fragmento 71 0 5.36 1.21 38.64 0.55 1.00 0.82 3.37 6.82 0.55 0.09 1.18 0.09 1.00 0.00 0.36 0.36 3.73 9.09 116 1,281.97
Mata do Junco 1 14.38 7.56 25.69 0.73 0.96 0.35 4.17 9.23 0.54 0.23 1.31 0.23 1.00 0.54 0.08 0.42 3.65 11.96 141 1,281.97

Fragmentos

Variáveis
Tabela II.02: Agrupamento de dados para o conjunto de variáveis coletadas.
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sintetiza a soma das médias simples dos dados referentes aos estratos arbóreo, arbustivo 

e herbáceo, e presença de cipó, bromélia e bromélia de solo. Este índice representa a 

complexidade em relação à variação vertical do hábitat (August, 1983; Brown, 1994). O 

segundo índice é o Índice de Heterogeneidade de Hábitat (IHH), que sintetiza os dados 

referentes à visibilidade, clareiras, árvores mortas, tipo de relevo, corpo d’água e 

palmeiras. Este índice representa a variação horizontal do hábitat e os dados utilizados 

nesse índice compilam, de certo modo, a variação que a estrutura do hábitat apresenta 

no decorrer do fragmento, ao longo da transecção. Brown (1994) sugere ainda um 

terceiro componente na determinação da estrutura do hábitat, a escala, dividindo-a em 

escala temporal e espacial. Neste caso será levada em consideração apenas a escala 

espacial, uma vez que será avaliada a variação do hábitat no decorrer do gradiente de 

um tipo de ambiente para outro, embora não seja um componente que será avaliado per 

se. 

O aspecto relevo merece uma especial atenção, uma vez que a coleta desta 

informação foi diferente das demais. Para cada ponto amostral era registrado o tipo de 

relevo, se plano (=1), quando o terreno apresentava variação de inclinação menor que 

20°, ou acidentado (=2), quando o terreno apresentava inclinação maior que 20°, tendo 

sido considerado como acidentado as variações de inclinação do terreno tanto em aclive 

quanto em declive. Sendo assim, o valor final, a média simples, seria algo entre um e 

dois, evidenciando o grau de variação do terreno. Ou seja, quanto mais próximo de um, 

mais plano é o terreno e quanto mais próximo de dois, mais acidentado é o terreno 

(Tabela II.02). 

 

3.1.B Coleta de dados de precipitação anual 

Os dados de precipitação média anual foram obtidos através do sítio da 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Sergipe na internet 

(http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia/), onde é possível obter dados históricos da 

precipitação diária para uma série de municípios deste estado. Como não há registro 

para todos os municípios, foi feita uma regionalização para se obter uma média da 

precipitação. Para a região mais ao leste da transecção utilizaram-se os dados da cidade 

de Neópolis, para a região mais central utilizaram-se os dados da cidade de Aquidabã, 

enquanto que para a região mais a oeste utilizou-se os dados das cidades de Poço 
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Redondo e Canindé do São Francisco. Para minimizar a chance de utilizar dados de 

anos irregulares quanto à precipitação, foram utilizados dados de três anos alternados, 

sendo eles os anos de 2004, 2006 e 2008; e calculada a média simples para a 

precipitação total anual desses quatro municípios (Tabela II.02). 

 

3.1.C Coleta de dados de altitude 

Em cada fragmento cada ponto amostral foi georreferenciado com o uso do GPS, 

no decorrer da amostragem. A partir desse georreferenciamento escolheu-se o ponto 

amostral número 10 para que o dado referente à altitude representasse melhor o interior 

do fragmento. Tais pontos foram sobrepostos às imagens do tipo SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission). Essas imagens são feitas por sensoriamento remoto de radar, e 

definem as feições topográficas do terreno. As mesmas estão dispostas gratuitamente no 

sítio da Embrapa (http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/index.htm) na 

internet, onde foram coletadas e depois colocadas justapostas em um sistema de 

mosaico, editado através do programa ENVI (Environment for Visualizing Images), 

versão 4.3. Em seguida, com os dados dos pontos dos fragmentos em camada (shape) já 

sobrepostos à imagem SRTM (Figura II.02), exibiam-se, com o auxílio do ENVI, os 

dados de georreferenciamento onde se extraíram os valores de altitude para os pontos 

determinados, em cada fragmento (Tabela II.02). 

 

3.1.D Espécies arbóreas presentes 

Além dos aspectos abióticos, propostos nas seções anteriores, foram coletadas 

informações sobre a presença de espécies arbóreas em cada área. Desta forma, a cada 

ponto amostral dentro do fragmento, o auxiliar de campo era consultado sobre as 

espécies arbóreas presentes naquele ponto, num raio de até 20 m, perfazendo um total 

aproximado de cerca de 30 espécies por fragmento. Tomava-se nota da presença da 

espécie e à medida que ela aparecia novamente ela não era mais computada. Resultando 

numa lista de espécies arbóreas (riqueza) para cada fragmento (Apêndice II.01). Para 

registro da ocorrência das espécies foram feitas fotografias de ramos terminais contendo 

folhas e, quando possível, contendo flores e frutos. Essas imagens fazem parte de um 
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banco de imagens de espécies arbóreas do Laboratório de Biologia da Conservação, 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análise de Dados 

3.2.A Análise de Agrupamento 

Para a verificação da eficiência dos dados coletados para diferenciação dos 

domínios morfoclimáticos, escolheu-se a análise de similaridade, seguida da análise de 

agrupamento (Hammer, 2009; StatSoft, 2010). O primeiro passo na análise dos dados 

foi a conversão dos valores (Tabela II.02) para o logaritmo de base 10, visando 

padronizá-los para a mesma ordem de grandeza, considerando as diferenças 

 
Figura II.02: Mapa representativo da imagem do tipo SRTM com os respectivos pontos de coleta de 

dados altimétricos. 
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consideráveis entre alguns parâmetros. Com a tabela de dados preparada para análise, 

calculou-se a matriz de similaridade utilizando o coeficiente de distância de Bray-Curtis 

(Bray & Curtis, 1957), através do software BioDiversity Pro (McAleece et al., 1997). 

Na análise de agrupamento, uma classificação aglomerativa hierárquica, utilizou-se 

como método de agrupamento o Complete Linkage, onde o agrupamento é feito com 

base na maior distância entre qualquer par de objetos nos diferentes agrupamentos 

(StatSoft, 2010). 

Gerada a matriz de similaridade, esta foi salva em uma planilha de cálculo. 

Enquanto que os dendrogramas foram salvos como imagens para exposição e 

comparação posteriores. A distância de Bray-Curtis foi escolhida porque quando 

analisado através da distância Euclidiana os dados apresentaram uma similaridade muito 

forte, apresentando uma separação muito tardia no dendrograma, não permitindo 

observar as dissimilaridades entre elas. Neste caso, quando foram analisados os dados 

de presença e ausência (binários) exclusivamente, preferiu-se utilizar o coeficiente de 

distância de Bray-Curtis, para manter o padrão das análises. 

A análise dos dendrogramas foi feita de duas formas. A primeira foi a 

interpretação visual simples, onde os dendrogramas foram pareados para análise 

comparativa direta. A segunda foi a avaliação da eficiência do dendrograma através do 

coeficiente de correlação cofenética (r), que avalia o quanto o dendrograma gerado pela 

análise de agrupamento representa os dados apresentados e analisados. Valores de r ≥ 

80% significam que há um bom ajuste do dendrograma à matriz de distâncias original, a 

matriz de similaridade, enquanto que r ≥ 90% indica um excelente ajuste à matriz (Carr 

et al., 1999; Mohammadi & Prasanna, 2003; Gonçalves et al., 2008). Neste caso, o 

mesmo conjunto de dados foi disposto no software PAST v1.96 (Paleontological 

Statistics; Hammer & Harper, 2005), configurado para realizar o teste utilizando o 

coeficiente de distância de Bray-Curtis e o método de agrupamento por UPGMA 

(Unweighted pair‐group average; StatSoft, 2010), onde o agrupamento é feito com base 

nas distâncias médias entre cada par de ‘objetos’ analisados, em dois diferentes 

agrupamentos (StatSoft, 2010), já que no PAST v1.96 não há a opção de realizar o teste 

utilizando o Complete Linkage. O contrário não foi possível porque o BioDiversity Pro 

não possui o método de UPGMA. 
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Obtido o coeficiente de correlação cofenética e testada a eficiência dos dados 

representados pelos dendrogramas, foi procedida a análise de dimensionamento através 

do NMDS (Non-metric Multidimensional Scaling; StatSoft, 2010), também realizado 

através do software PAST v1.96, feito a partir da matriz de similaridade obtida 

anteriormente através do BioDiversity Pro, como uma verificação do agrupamento da 

espacialização dos fragmentos semelhantes. Na abordagem com essa análise é possível 

encontrar a configuração das amostras numa ordenação espacial, de forma que as 

distâncias entre os sítios correspondem melhor às similaridades ou dissimilaridades 

observadas entre eles (Leps & Smilauer, 2003; e StatSoft, 2010). Esta análise gera ainda 

uma matriz de coordenadas x e y que será utilizada mais adiante. 

Para testar a eficiência do diagrama gerado no NMDS utilizou-se o diagrama de 

Shepard (Hammer, 2009). O gráfico representa a relação entre as distâncias observadas 

e as distâncias obtidas na configuração final. Uma relação positiva gera uma 

distribuição dos pontos em forma de linha ascendente, enquanto a ausência de relação 

gera uma distribuição de pontos dispersos. Para Hammer (2009) e StatSoft (2010), o 

diagrama indica a qualidade dos resultados, onde idealmente todos os pontos gerados 

devem estar posicionados precisamente numa linha média ascendente, ou seja, x deve 

ser igual a y. Para quantificar essa relação obtém-se um valor de estresse (Phi), em que 

uma relação positiva é representada por baixo valor de estresse e a ausência de relação é 

representada por alto valor de estresse, numa escala de 0 a 1. Há ainda os coeficientes 

de determinação dos eixos (R²) como dados auxiliares, porém não conclusivos como a 

medida de estresse. 

A partir da matriz de coordenadas x e y gerada no teste de NMDS é possível 

executar o mapa de densidade de Kernel que evidencia o adensamento dos pontos numa 

determinada área de um diagrama bidimensional (Hammer, 2009). Neste caso o mapa 

foi ajustado para possuir 10 colunas e 20 linhas, com um raio de 0,05. Esse raio 

determina até que ponto de distância uma amostra será considerada semelhante à 

amostra adjacente, no intuito de detectar adensamentos entre as amostras. Da mesma 

forma que a análise feita no NMDS, esta análise foi feita para verificar a influência da 

distribuição dos fragmentos ocupados em relação aos fragmentos vizinhos, numa forma 

de averiguar a influencia espacial. 
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4 RESULTADOS 

Foram percorridos cerca de 10.000 km ao longo da área de estudo, tendo sido 

identificados e vistoriados 70 fragmentos distribuídos desde a Mata Atlântica até a 

Caatinga, dos quais 15 (22,86%) foram positivos na avaliação da presença do 

Callicebus (Figura II.03), sendo 13 novos registros para o gênero. Nove dentre esses 

fragmentos, distribuídos ao longo da área de estudo, foram escolhidos para a 

amostragem para caracterização de hábitat, dentre os quais existem fragmentos com ou 

sem o gênero Callicebus. Foram percorridos 9.700 m no interior desses fragmentos para 

a caracterização da estrutura de hábitat de acordo com o método descrito anteriormente. 

No decorrer desta transecção foram amostrados 203 pontos que caracterizam o 

gradiente ambiental no decorrer do transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura II.03: Mapa demonstrativo da distribuição dos fragmentos amostrados e da área de estudo. 
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Foi possível coletar um conjunto de 145 dados diferentes para cada fragmento, 

dentre eles a presença/ausência de 124 espécies de plantas arbóreas (Apêndice II.01). Os 

demais dados são referentes às características abióticas (altura de dossel; abertura de 

dossel; estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo; visibilidade; tipo de relevo; presença de 

clareiras, árvores mortas, cipós, corpos d’água, bromélias, bromélias de solo e 

palmeiras) dos fragmentos, que são características capazes de alterar as condições locais 

de micro-hábitat, como temperatura e umidade, por exemplo. As variáveis foram 

analisadas em forma de três conjuntos, na tentativa de encontrar a melhor configuração 

para o conjunto de dados coletados. O primeiro conjunto apresenta apenas as variáveis 

abióticas, o segundo apresenta apenas as variáveis bióticas (presença/ausência das 

espécies arbóreas), enquanto o terceiro conjunto combina os dois anteriores, o que 

representa o máximo de variáveis possíveis para os dados coletados. 

 

4.1 As matrizes de similaridade e respectivos dendrogramas 

Inicialmente pensou-se em realizar uma análise de componentes principais 

(PCA), para determinar quais variáveis explicariam melhor as diferenças entre os 

ambientes. No entanto, o conhecimento empírico das localidades, auxiliado pelas 

análises de similaridade, indicou que a altura do dossel e seu desvio padrão, a abertura 

de dossel, os estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo, o IHH e a precipitação são as 

variáveis que melhor representam o gradiente ambiental ao longo da transecção. 

A análise de agrupamento somente para as variáveis abióticas resultou numa 

matriz de distâncias ecológicas (Tabela II.03) que subsidiou a construção de um 

dendrograma (Figura II.04a) com um bom coeficiente de correlação cofenética (r = 

0,8706). Já a análise de agrupamento para as variáveis bióticas o coeficiente de 

correlação cofenética (r = 0,9461) demonstra um excelente ajuste do dendrograma 

(Figura II.04b) à matriz de distâncias ecológicas (Tabela II.04). Enquanto que para o 

conjunto de variáveis bióticas e abióticas o dendrograma (Figura II.04c) também 

mostrou um excelente ajuste à matriz de similaridade (Tabela II.05), conforme o 

coeficiente de correlação cofenética (r = 0,9372). Essa redução no valor do coeficiente 

de correlação cofenética é natural, quando há uma aumento de variáveis, como é o caso, 

o que não reflete a menor validade dos resultados, como poderá ser visto adiante. 
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Ao contrário do caso da análise feita para as variáveis abióticas, os dados 

utilizados na análise das variáveis puramente bióticas (presença/ausência de espécies) 

formaram uma matriz binária, sem necessidade de conversão logarítmica. Neste caso, 

foi mantida a análise através da distância de Bray-Curtis visando padronizar as análises, 

embora o tipo de dado permitisse a aplicação do índice de Jaccard, por exemplo. 

Enquanto que para a análise feita com as variáveis bióticas e abióticas em conjunto 

houve conversão logarítmica, realizando-se a análise através da distância de Bray-

Curtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata da 
Benedita

Fazenda 
Patury

Serra 
Azul

Fazenda 
Paulo Chaves

Assentamento 
Raimundo Monteiro

Fragmento 
67

Fazenda 
Santana

Fragmento 
71

Mata do 
Junco

Mata da Benedita 0 83.388 82.6918 87.1927 82.7463 89.6559 96.7765 87.6582 92.4707
Fazenda Patury 83.388 0 97.9765 96.3844 97.6919 93.2329 86.8729 91.0828 85.9266
Serra Azul 82.6918 97.9765 0 94.6154 96.6208 93.311 86.1838 92.3021 86.3531
Fazenda Paulo Chaves 87.1927 96.3844 94.6154 0 95.7552 92.6493 89.3925 89.0307 88.3484
Assentamento Raimundo 
Monteiro 82.7463 97.6919 96.6208 95.7552 0 92.4907 86.2626 92.3118 85.6743
Fragmento 67 89.6559 93.2329 93.311 92.6493 92.4907 0 91.8793 96.6093 91.41
Fazenda Santana 96.7765 86.8729 86.1838 89.3925 86.2626 91.8793 0 91.0894 94.5704
Fragmento 71 87.6582 91.0828 92.3021 89.0307 92.3118 96.6093 91.0894 0 91.0312
Mata do Junco 92.4707 85.9266 86.3531 88.3484 85.6743 91.41 94.5704 91.0312 0

Tabela II.03: Matriz de Similaridade por Bray-Curtis (Complete Link) utilizando Caracteres Abióticos

Mata da 
Benedita

Fazenda 
Patury

Serra 
Azul

Fazenda 
Paulo Chaves

Assentamento 
Raimundo Monteiro

Fragmento 
67

Fazenda 
Santana

Fragmento 
71

Mata do 
Junco

Mata da Benedita 0 7.4074 6.6667 7.2727 6.3492 16.3265 27.5862 15.0943 25
Fazenda Patury 7.4074 0 80.6452 56.1404 70.7692 0 3.3333 18.1818 0
Serra Azul 6.6667 80.6452 0 66.6667 67.6056 3.5088 9.0909 26.2295 2.7778
Fazenda Paulo Chaves 7.2727 56.1404 66.6667 0 69.697 3.8462 9.8361 32.1429 2.9851
Assentamento Raimundo 
Monteiro 6.3492 70.7692 67.6056 69.697 0 3.3333 14.4928 28.125 2.6667
Fragmento 67 16.3265 0 3.5088 3.8462 3.3333 0 43.6364 52 29.5082
Fazenda Santana 27.5862 3.3333 9.0909 9.8361 14.4928 43.6364 0 33.8983 31.4286
Fragmento 71 15.0943 18.1818 26.2295 32.1429 28.125 52 33.8983 0 21.5385
Mata do Junco 25 0 2.7778 2.9851 2.6667 29.5082 31.4286 21.5385 0

Tabela II.04: Matriz de Similaridade por Bray-Curtis (Complete Link) utilizando Caracteres Bióticos

Mata da 
Benedita

Fazenda 
Patury

Serra 
Azul

Fazenda 
Paulo Chaves

Assentamento 
Raimundo Monteiro

Fragmento 
67

Fazenda 
Santana

Fragmento 
71

Mata do 
Junco

Mata da Benedita 0 44.3222 41.6264 46.4687 40.4184 54.2997 60.2745 50.626 55.7422
Fazenda Patury 44.3222 0 88.4637 75.4955 82.5519 47.2943 42.047 53.1605 38.4483
Serra Azul 41.6264 88.4637 0 79.4189 79.6848 46.5892 43.0169 56.2463 38.4053
Fazenda Paulo Chaves 46.4687 75.4955 79.4189 0 81.2412 49.2553 47.093 59.7072 41.6052
Assentamento Raimundo 
Monteiro 40.4184 82.5519 79.6848 81.2412 0 44.8072 45.1661 56.4069 37.0858
Fragmento 67 54.2997 47.2943 46.5892 49.2553 44.8072 0 67.4061 74.8127 58.8715
Fazenda Santana 60.2745 42.047 43.0169 47.093 45.1661 67.4061 0 60.5928 59.0292
Fragmento 71 50.626 53.1605 56.2463 59.7072 56.4069 74.8127 60.5928 0 52.8396
Mata do Junco 55.7422 38.4483 38.4053 41.6052 37.0858 58.8715 59.0292 52.8396 0

Tabela II.05: Matriz de Similaridade por Bray-Curtis (Complete Link) utilizando Caracteres Bióticos e Abióticos
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Figura II.04: Dendrogramas gerados através da análise de agrupamento por Bray-Curtis, utilizando o 
método Complete Linkage. Em (a) observa-se o agrupamento feito com os dados exclusivamente abióticos; 
em (b) o agrupamento exclusivamente bióticos; enquanto em (c) o agrupamento com os dois conjuntos de 
dados, bióticos e abióticos. 
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4.2 Dimensionamentos e respectivos estresses 

O NMDS da matriz de distâncias para as variáveis abióticas (Figura II.05a) 

apresentou um diagrama de Shepard com um bom ajuste (Figura II.06a), representado 

pelo baixo estresse (Phi = 0,1149), o que indica que o NMDS é representativo para o 

conjunto de dados das variáveis apresentadas. Quanto à mesma análise feita para as 

variáveis bióticas, o NMDS da matriz de similaridade (Figura II.05b) seguiu a tendência 

da correlação cofenética e apresentou um diagrama de Shepard com um ótimo ajuste 

(Figura II.06b), demonstrado pelo baixo estresse (Phi = 0,08887). A matriz de 

similaridade das variáveis bióticas e abióticas em conjunto gerou um NMDS (Figura 

II.05c) com um ótimo ajuste, de acordo com o diagrama de Shepard (Figura II.06c), 

demonstrado no baixo stress apresentado (Phi = 0,141), mais uma vez seguindo a 

tendência apresentada pelo dendrograma e a correlação cofenética mostrados 

anteriormente. 

 

4.3 Mapas de densidade de Kernel 

Através dos NMDS analisados anteriormente é possível extrair uma matriz de 

dois eixos representando o posicionamento das amostras analisadas. Com base nessas 

matrizes construiu-se os mapas de densidade de Kernel apresentados aqui. Tais mapas 

agrupam, em forma de densidade bidimensional, as amostras por sua proximidade 

relativa às suas similaridades. Espera-se, portanto, que as amostras (fragmentos) 

próximas no espaço real e em termos de similaridade para as variáveis estudadas sejam 

agrupadas em porções de adensamento diferente daquelas amostras que não são 

próximas ou similares. Este mapa é uma forma de avaliar a representação espacial que o 

conjunto de variáveis apresenta, em relação à disposição espacial real dos fragmentos 

amostrados. 

O mapa de densidade de Kernel gerado a partir da matriz de coordenadas x/y 

extraídas do diagrama do NMDS para os dados abióticos (Figura II.07a), não 

apresentou um agrupamento que se assemelhe à disposição dos fragmentos da forma 

como são vistos no campo. Já o mapa de densidade de Kernel para as variáveis bióticas 

(Figura II.07b) apresentou um padrão de agrupamento mais real, onde os adensamentos 

de amostras similares se assemelha à forma como os fragmentos estão dispostos no 

espaço real. Enquanto que a agrupamento do mapa de densidade de Kernel para as 
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variáveis bióticas e abióticas em conjunto (Figura II.07c) foi o que melhor apresentou 

um padrão de agrupamento, similar à forma como os fragmentos estão dispostos 

geograficamente. 
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Figura II.05: NMDS das matrizes de similaridade para caracteres abióticos (a), caracteres bióticos 
(b), e caracteres bióticos e abióticos (c). Percebe-se o agrupamento dos fragmentos nos lados opostos 
dos eixos, conforme observado nos respectivos dendrogramas. 
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Figura II.06: Diagramas de Shepard dos dimensionamentos do NMDS para as matrizes de 
similaridade. Em (a) diagrama de Shepard para caracteres exclusivamente abióticos; (b) para 
caracteres exclusivamente bióticos; e em (c) para caracteres bióticos e abióticos. 
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Figura II.07: Mapas de Densidade de Kernel a partir das matrizes x/y retiradas dos NMDS para as 
matrizes de similaridade. Em (a) o mapa dos caracteres puramente abióticos, onde os fragmentos 
apresentam pouco agrupamento, onde à esquerda estão os fragmentos exclusivamente da Mata 
Atlântica; (b) mapa dos caracteres puramente bióticos, com um padrão de agrupamento mais 
homogêneo, sendo à esquerda os fragmentos exclusivamente da Caatinga; e em (c) o mapa do 
conjunto de dados bióticos e abióticos, porém com o agrupamento invertido, onde à esquerda estão 
os fragmentos da Mata Atlântica e Agreste. 
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5 DISCUSSÃO 

As mudanças espaciais sistemáticas encontradas em hábitats, terrestres ou 

aquáticos, são consideradas uma forma de sucessão (Brown, 1994), e ocorrem 

normalmente na natureza. Conforme afirma Bell et al. (1994), a mudança na estrutura 

não ocorre apenas com o tempo, mas também no espaço, o que permite inferir que a 

mudança ao longo de um gradiente ambiental pode ser considerada uma sucessão 

natural, onde um determinado tipo de ambiente é gradual ou acentuadamente, a 

depender do caso, substituído por outro. 

Apesar de a Caatinga, a Mata Atlântica e o Agreste já estarem bem delimitados 

pelo mapa de vegetação do IBGE, as análises apresentadas aqui pretendem abordar a 

definição dos diferentes domínios, e principalmente a transição entre eles, de uma forma 

mais detalhada e sistemática, como o objetivo principal de definir os fatores ambientais 

limitantes para a distribuição das espécies de Callicebus que possivelmente ocorrem na 

região. Neste sentido, o método apresentado aqui, apesar de diferente dos propostos por 

diversos autores (August, 1983; Boubli et al., 2004, 2010; Aldana et al., 2008), 

mostrou-se bastante eficiente. 

August (1983), Brown (1994) e Aldana et al. (2008) sugerem a coleta de 

informações referentes à produtividade dos fragmentos; como a área basal dos estratos 

existentes, a densidade foliar até o dossel da floresta, ou a produtividade de frutos em 

um acompanhamento fenológico. No entanto, tais estudos foram realizados num único 

fragmento, ou em fragmentos muito próximos, o que facilita a coleta de informações. 

Vale ressaltar que o aspecto produtividade seria, de fato, um bom parâmetro para a 

diferenciação de áreas e pode ser alvo de projetos futuros, envolvendo os fragmentos em 

questão. 

Os índices de complexidade (ICH) e heterogeneidade (IHH) utilizados neste 

trabalho foram criados baseados nos conceitos previamente estabelecidos (August, 

1983; Brown, 1994), ao determinar complexidade de hábitat como a variação vertical do 

hábitat, enquanto heterogeneidade de hábitat é a variação horizontal. August (1983) 

também propôs o índice de diversidade vertical da folhagem (FHD – Foliage Height 

Diversity Index), que determina a diversidade média de estratos. Este índice pode ser 

comparado ao ICH criado neste estudo, embora o mesmo não tenha representado 

importância no presente estudo. Com base na diferença de importância para a 
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complexidade de hábitat entre o presente trabalho e o trabalho apresentado por August 

(1983), é possível inferir que a variação vertical na estrutura do hábitat tem muito mais 

relevância na comparação de micro-hábitats numa escala menor, como num fragmento 

ou numa porção reduzida de floresta contínua, por exemplo, do que na escala 

apresentada aqui, onde a variação horizontal é muito mais acentuada. Essa avaliação 

explicaria a diferença encontrada, quanto à importância da variável na avaliação da 

estrutura. 

Para avaliar a eficiência do conjunto de variáveis abióticas que deveriam ser 

utilizadas para as análises de agrupamento, foram confeccionados inicialmente 

dendrogramas com diferentes conjuntos dessas variáveis separadamente (Figuras II.08), 

onde é possível observar diferentes agrupamentos. Observa-se ainda que determinados 

conjuntos de fragmentos passam a ser mais ou menos semelhantes, conforme as 

variáveis escolhidas. Os fragmentos de Caatinga (Fazenda Patury, Serra Azul, Fazenda 

Paulo Chaves e Assentamento Raimundo Monteiro), por exemplo, formam um grupo 

bem distinto dos demais fragmentos e são 94,73% semelhantes entre si, na análise sem 

altura do dossel (Fig. II.08a). Quando a análise é feita sem o desvio padrão da altura do 

dossel (Fig. II.08b), esses mesmos fragmentos permanecem semelhantes entre si 

(95,11% de semelhança), porém juntam-se a eles outros dois fragmentos (Frag. 67 e 

71), que antes se agrupavam com os fragmentos da Mata Atlântica (Mata da Benedita, 

Fazenda Santana e Mata do Junco). Resultados comparativos como esses permitiram 

determinar quais variáveis utilizar nas análises realizadas. Além disso, eles mostram o 

caráter intermediário dos fragmentos 67 e 71, ao se agruparem hora com os fragmentos 

da Mata Atlântica, hora com os fragmentos de Caatinga, dependendo das variáveis 

escolhidas. Desta forma, fica evidente que há uma mudança gradual e transitória da 

Mata Atlântica para a Caatinga na área de estudo, representada pelo Agreste, onde os 

fragmentos florestais possuem características dos dois domínios citados, como é de se 

esperar para os ecótonos. O aumento no número de fragmentos caracterizados quanto à 

sua estrutura, nos três tipos de ambientes citados aqui, talvez reduza esse caráter 

intermediário dos fragmentos de Agreste, fazendo com que tais fragmentos se agrupem 

de forma mais acentuada em domínios separados entre si, até mesmo no Agreste. 

As características altura do dossel e seu desvio padrão permaneceram na análise 

porque os mesmos apresentam uma variação considerável nos diversos fragmentos e, 
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portanto, são um bom critério de agrupamento dos mesmos. Já características como 

altitude e ICH foram eliminadas da análise de agrupamento por não influenciarem os 

resultados da análise, exceto por uma pequena variação no grau de similaridade, visível 

no dendrograma gerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August (1983) sugere a realização de um PCA, antes de fazer as análises, no 

entanto, a avaliação preliminar realizada permitiu evitar este procedimento, 

considerando os coeficientes de correlação cofenética apresentados pelos dendrogramas 

 

Figura II.08: Dendrogramas gerados através da análise de agrupamento por Bray-Curtis, utilizando o 
método Complete Linkage. Em (a) observa-se o agrupamento feito com os dados exclusivamente 
abióticos e sem o caractere altura do dossel; e em (b) o agrupamento também de dados 
exclusivamente abióticos, porém sem o caractere desvio padrão da altura do dossel. 
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(0,8706 ≤ r ≤ 0,9461: Tabela II.06). Esta conclusão apóia a de Medley (1993), que 

também não apresentou uma PCA, sem prejudicar a análise subsequente. 

Ao se comparar as análises feitas entre as variáveis puramente abióticas e as 

puramente bióticas, mais uma vez observa-se o caráter intermediário dos fragmentos 

que podem ser considerados como sendo de Agreste. Neste caso, como medida de 

avaliação comparativa entre os conjuntos de variáveis analisadas, conforme citado 

acima, os dendrogramas resultantes das análises foram pareados (Figura II.09), 

facilitando a visualização da flutuação dos fragmentos 67 e 71 e a forma como agrupam 

os demais fragmentos na Mata Atlântica e na Caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O melhor modelo foi considerado o que agrupa as variáveis bióticas e abióticas 

(Figura II.04c), primeiro por conter o maior número de caracteres e segundo porque, 

mesmo tendo um coeficiente de correlação cofenética menor que o apresentado pelas 

variáveis bióticas, isto é efeito correlato do grande número de parâmetros, acima de 50 

(Mohammadi & Prasanna (2003). Estes autores indicam que a análise é melhor feita 

com maior número de caracteres, independentemente da redução do coeficiente. Mesmo 

considerando o conjunto geral de variáveis o melhor para a análise, nota-se a 

importância das demais matrizes, uma vez que possibilitam identificar os fragmentos 

Eixo 1 (R²1) Eixo 2 (R²2)
Caracteres Abióticos 0.8706 0.1149 0.7649 0.2269
Caracteres Bióticos 0.9461 0.08887 0.8757 0.0006918
Caracteres Bióticos e Abióticos 0.9372 0.141 0.9331 0

Tabela II.06: Valores encontrados nas análises dos conjuntos de dados agrupados em caracteres 
exclusivamente abióticos, exclusivamente bióticos, e o conjunto de dados para caracteres bióticos e 
abióticos

Conjunto de Dados

Valores encontrados nas análises de agrupamento
Coeficiente de Determinação (R²)Coeficiente de 

Correlação 
Cofenética (r) 

Stress 
(Phi )
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com características intermediárias e enquadrá-los como fragmentos de transição, ou 

seja, de Agreste. 

A análise NMDS produziu o mesmo padrão de agrupamento identificado pelos 

dendrogramas, onde os fragmentos de Caatinga e Mata Atlântica estão bem delimitados 

entre si, enquanto os fragmentos considerados como Agreste hora estão agrupados com 

o conjunto Caatinga, hora com o conjunto Mata Atlântica (Figura II.05). Assim como 

discutido em relação aos dendrogramas, se o número de fragmentos analisados, bem 

como o número de critérios abióticos for ampliado, é provável que essa zona de 

transição, caracterizada pelos fragmentos de Agreste, se torne fixa e independente dos 

conjuntos Caatinga e Mata Atlântica. Assim como no caso do coeficiente de correlação 

cofenética, acredita-se que o valor maior de estresse (Phi) registrado para o conjunto 

geral de dados (Tabela II.06) é resultado do maior volume de variáveis. No entanto, as 

matrizes de coordenadas x/y, ao serem lançadas nos mapas de densidade de Kernel 

indicam um melhor agrupamento justamente no conjunto de dados que contempla 

variáveis bióticas e abióticas (Figura II.07). 
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Figura II.09: Dendrogramas comparativos para análise da eficiência na escolha do conjunto de dados a serem utilizados nas análises. À esquerda observa-se o 
dendrograma do conjunto de dados abióticos, enquanto à direita está o conjunto de dados bióticos. Observa-se ainda, com clareza, o caráter intermediário dos Fragmentos 
67 e 71. 
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CAPÍTULO III 

Zoogeografia de Callicebus na Área de Estudo 

 

1 DISTRIBUIÇÃO 

 

A distribuição das espécies está relacionada a uma série de fatores tanto 

abióticos como bióticos, que incluem a variação da temperatura, umidade, altitude, 

fontes de recursos alimentares, densidade da população, variabilidade genética, 

interação entre os indivíduos da mesma espécie, bem como das demais espécies 

existentes no decorrer da distribuição desta, entre outros fatores (Odum, 1977; Krebs, 

1994; e Begon et al., 2006). Identificar quais os fatores chaves que determinam a 

distribuição de uma espécie é um dos grandes desafios da biogeografia e o principal 

tema desse capítulo. 

A seleção do hábitat é um dos menos conhecidos desses fatores, segundo Krebs 

(1994). Portanto, para os primatas neotropicais (infraordem Platyrrhini), essencialmente 

arborícolas, a estrutura da floresta, além da composição e distribuição das espécies que 

servem como fonte de recurso alimentar, e substrato para movimentação e abrigo, 

certamente influencia na distribuição dos grupos taxonômicos. Por isso a importância da 

caracterização da estrutura do hábitat, na biogeografia dos grupos recentes (Lemos de 

Sá & Strier, 1992; Medley, 1993; Warner, 2002; Aldana et al., 2008). 

No Capítulo II vimos que o método desenvolvido para caracterização da 

estrutura do hábitat é confiável na detecção do gradiente ambiental existente entre a 

Mata Atlântica e a Caatinga, perpassando pelo Agreste, caracterizando-o como área de 

transição, ou ecótono. Neste capítulo será feita uma análise de como esse gradiente 

influencia na distribuição do gênero Callicebus, ao longo da área estudada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar a influência da estrutura do hábitat na distribuição do gênero Callicebus 

ao longo da área de estudo. 

 

2.2 Específicos 

(a) Identificar diferenças específicas entre as populações de Callicebus 

encontradas na área de estudo; 

(b) Verificar a veracidade da hipótese de que a espécies Callicebus 

barbarabrownae é distinta de Callicebus coimbrai em termos ecológicos, e 

que ocorrem em ambientes diferentes. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Área de Estudo 

A área de estudo, como descrita no Capítulo I, compreende a bacia hidrográfica 

do Rio São Francisco no Estado de Sergipe. No caso da análise feita neste capítulo, 

foram utilizados todos os fragmentos vistoriados, perfazendo um total de 70 fragmentos, 

distribuídos ao longo da área de estudo, conforme pode ser visto na Figura I.05. 

 

3.2 Coleta de Dados 

Como não foi feita a caracterização da estrutura de hábitat em todos os 

fragmentos (vide Capit. II), os dados referentes à condição climática dos fragmentos 

foram coletados em um tipo de arquivo digital denominado Raster (do Latim radere, 

mesmo que raspa), disponível no sítio de internet (www.worldclim.org), onde é possível 

encontrar as informações referentes a diversos fatores ambientais como temperatura 

média anual, amplitude térmica anual, precipitação anual, entre outros, sendo esses os 

utilizados neste capítulo. Nesse tipo de arquivo, que se assemelha a uma imagem 

georreferenciada, há, em cada um dos pixels informações sobre as características citadas 

acima, para todo o planeta, no decorrer de 30 anos e o arquivo coletado foi o 

bio_30arcs_esri.zip, do ano de 2008, onde cada pixel representa aproximadamente 1 km 

de variação geográfica entre as variáveis, para o tempo atual. Cada uma das variáveis 

coletadas é representada por um arquivo Raster. 

Após a obtenção desses arquivos Raster, com o auxílio do programa Sistema de 

Informação Geográfica ArcMapTM 9.2, sobrepôs-se os pontos representativos dos 

fragmentos amostrados e obteve-se, então, os dados referentes à temperatura média 

anual, amplitude térmica anual, e precipitação anual para cada um dos 70 fragmentos 

amostrados, através da ferramenta de informações, onde são expostas diversas 

características já presentes para o ponto selecionado. Esses dados foram tabulados em 

uma planilha de cálculos, onde cada linha representava um fragmento e cada coluna 

representava um dos caracteres acima mencionados. A planilha contém ainda colunas 

referentes à sua longitude, latitude e presença e ausência de Callicebus (Apêndice 

III.01). 
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Há ainda uma última coluna, na qual há a determinação do domínio (bioma) ao 

qual pertence cada fragmento (01 = Mata Atlântica; 00 = Agreste; e 10 = Caatingas: 

Apêndice III.01). A alocação do fragmento aos domínios foi baseado nos resultados 

obtidos no Capítulo II e projetado para os demais fragmentos não amostrados de acordo 

com aquele método, e auxiliado pelo reconhecimento das condições dos fragmentos em 

campo. 

 

3.3 Análise de Dados 

O procedimento de análise de dados foi escolhido com base na priorização da 

informação geográfica de cada fragmento, ou seja, na distribuição das amostras 

(fragmentos) no espaço. Para tanto, utilizou-se o programa eletrônico SAM v3.1 

(Spatial Analysis in Macroecology), desenvolvido por Rangel et al. (2006). Procedeu-se 

dessa forma porque a simples análise da relação entre os fragmentos e a presença do 

Callicebus resultaria numa falsa conclusão de que os fragmentos da Mata Atlântica e da 

Caatinga são semelhantes e, como vimos no Capítulo II, isso não é verdade. Além disso, 

observou-se a ausência do gênero na região de ecótono (o Agreste), que parece 

representar uma lacuna de distribuição determinada por fatores ecológicos. Sendo 

assim, não considerar esta lacuna na análise, mais uma vez, representaria uma conclusão 

falsa, por isso a consideração do componente espacial. 

A primeira análise escolhida foi a regressão logística. Esta, diferente da 

regressão linear, permite e análise de um conjunto de variáveis independentes e uma 

variável dependente (Dallal, 2001; StatSoft, 2010). No presente caso, as variáveis 

independentes foram (a) o domínio ao qual pertence o fragmento, (b) a precipitação 

anual, (c) a temperatura anual média e (d) a amplitude térmica. A variável dependente 

foi a presença/ausência do Callicebus. A análise estaria condicionada ao componente 

espacial, ou seja, à posição geográfica em que cada fragmento se localiza, uma vez que 

o SAM v3.1 permite que isso seja feito. 

O segundo procedimento escolhido foi a análise da estrutura espacial. Para 

Legendre & Fortin (1989), a estatística clássica nem sempre é apropriada para a análise 

de fenômenos ecológicos espacialmente estruturados, uma vez que, em geral na 

natureza, as estruturas espaciais estão arranjadas em manchas ou gradientes. Isso 
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motivou a utilização desta análise espacial de forma complementar aqui. A comparação 

de observações feitas entre dois pontos próximos mostra que há similaridade entre os 

mesmos, e diferente de comparações entre pontos distantes, os quais diminuem ou 

perdem a similaridade, o que evidencia a influência do componente espacial. 

Foram utilizados, principalmente, três fatores na análise da estrutura espacial: (a) 

‘presença/ausência de guigó; (b) domínio ao qual pertence o fragmento analisado 

(bioma); e (c) precipitação anual. Estes três fatores foram analisados separadamente, por 

conta da limitação do tipo da análise, embora sua interpretação seja conjunta, como 

poderá ser visto adiante. Os demais fatores (temperatura média anual e amplitude 

térmica) foram utilizados de forma comparativa, para justificar o uso dos fatores 

principais. 

 



49 

 

4 RESULTADOS 

 

As análises são apresentadas na forma de diagramas (correlogramas) ilustrativos 

da correlação entre as classes de distância estabelecidas pelo programa. Aqui são 

apresentadas sempre 11 classes de distância em cada correlograma. O desvio padrão do 

Índice de Moran para todas as classes, em todas as análises foi muito semelhante, 

variando entre 0,055 e 0,063. 

O correlograma gerado na análise do componente ‘guigó’ (Figura III.01a) indica 

correlação entre as duas primeiras classes de distância (0 km a 15 km, 

aproximadamente), e para as classes 8-10 (do quilômetro 100 a 140). Os valores do 

índice de Moran para essas classes são baixos, conforme Tabela III.01, devido o tipo de 

informação utilizada que é um/zero (presença/ausência). 

Logo, o correlograma da Figura III.01a indica uma correlação positiva entre as 

classes 1 e 2, e 8, 9 e 10, o que leva a concluir que os fragmentos nessas classes de 

distância sejam semelhantes entre si. No entanto, conforme discutido no capítulo 

anterior e conforme as análises a seguir, a interpretação correta é que esses fragmentos 

só são semelhantes entre si quanto à presença do Callicebus. A análise deixa mais 

evidente ainda que há uma lacuna na distribuição do gênero de aproximadamente 75 km 

de extensão, entre as classes 2 e 8. Como os valores são muito discretos, o índice de 

Moran não é expressivo, como nas demais análises que se seguem. Isso era de se 

esperar, uma vez que o Índice de Moran é sensível a valores altos, do que a simples 

disposição de valores 1/0 (presença/ausência), embora os resultados encontrados sejam 

elucidativos. 

Todavia, mesmo não sendo expressivos, os índices de Moran evidenciam 

correlação positiva para as classes no mesmo lado do eixo y, evidenciando proximidade 

entre as amostras, ou correlação negativa quando se compara classes em lados opostos 

do eixo y, evidenciando repulsão entre as classes. Neste caso, a repulsão entre as classes 

se dá na transição evidenciada entre as classes 2 e 3, e 7 e 8, conforme pode ser visto na 

Figura III.01a e Tabela III.01. O que é possível observar nessa inversão do valor das 

classes no eixo y é que os fragmentos passam a se comportar de maneira oposta à 

determinada condição (o componente escolhido), neste caso a presença do Callicebus. 
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Figura III.01: Correlograma dos índices de Moran da estrutura espacial para as variáveis presença de 

guigó (a), Bioma (b), e precipitação anual (c). 
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No componente Bioma, o correlograma apresenta uma correlação mais linear 

(Figura III.01b). Há uma maior correlação entre as classes de distância 1 a 4 (0 km a 

aproximadamente 50 km), bem como entre as classes 8 a 11 (do quilômetro 90 a 150). 

Neste caso os valores dos índices de Moran são mais robustos (Tabela III.01), e deixa 

evidente a proximidade ou a repulsão entre os conjuntos de classes de distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a análise da avaliação do tipo de domínio (Bioma), os valores são mais 

discrepantes e elucidativos. Na avaliação para este componente, os agrupamentos de 

classes 1-4 e 8-11 apresentam correlação positiva entre si, mas se repulsam 

mutuamente, como evidenciado pela inversão dos valores no eixo y. Assim, é possível 

determinar que os fragmentos de Mata Atlântica (MA) são semelhantes entre si e como 

o são também os fragmentos de Caatinga (CA), embora os fragmentos de MA e de CA 

sejam distintos. Se projetarmos a análise para a distribuição espacial, pode-se dizer que 

os fragmentos próximos, numa classe de distância de aproximadamente 55 km, são 

semelhantes, diferenciando-se dos demais a partir dessa distância, o que nos permite 

inferir, intuitivamente, que a lacuna gerada por este fator de distância de abrangência 

entre os domínios MA e CA está ocupada pelo Agreste (AG), representando o ecótono. 

Esta conclusão é fortalecida pela suavidade da curva observada no correlograma (Figura 

III.01b), que indica uma mudança gradual e não abrupta entre os domínios MA e CA. 

Os índices de Moran encontrados para as classes de distância deixam clara a 

repulsão entre os domínios MA e CA, na diferença entre as classes 6 e 7 (Figura III.01b 

e Tabela III.01). É importante salientar para atenuação da repulsão entre estes domínios 

Moran's I P I (max) Moran's I P I (max) Moran's I P I (max) Moran's I P I (max) Moran's I P I (max)

1 0.243 <.001 0.484 0.543 0 0.938 0.06 0.226 0.423 0.961 0 1.158 1.196 0 1.418
2 0.039 0.386 0.419 0.427 0 0.702 0.148 0.009 0.453 0.987 0 1.151 0.833 0 1.053
3 0.115 0.037 0.555 0.22 <.001 0.608 -0.034 0.757 0.473 0.702 0 0.992 0.628 0 0.898
4 -0.194 0.004 0.658 -0.026 0.854 0.632 -0.1 0.17 0.545 0.585 0 0.934 0.532 0 0.859
5 -0.052 0.547 0.481 -0.222 <.001 0.743 -0.061 0.451 0.551 0.492 0 0.686 0.332 <.001 0.822
6 -0.098 0.174 0.556 -0.348 <.001 0.851 -0.115 0.102 0.53 0.339 <.001 0.793 0.051 0.292 0.772
7 -0.009 0.926 0.634 -0.075 0.311 0.436 -0.179 0.007 0.456 -0.39 <.001 0.841 -0.098 0.174 0.446
8 -0.115 0.107 0.549 0.238 <.001 0.766 0.054 0.275 0.582 -0.968 0 1.101 -0.271 <.001 1.102
9 0.083 0.114 0.499 0.3 <.001 0.776 0.046 0.325 0.557 -1.043 0 1.226 -0.537 0 1.159

10 -0.141 0.036 0.451 -0.137 0.038 1.017 0.06 0.218 0.455 -0.955 0 1.246 -1.172 0 1.424
11 -0.031 0.765 0.322 -1.083 0 1.537 -0.039 0.663 0.586 -0.872 0 1.442 -1.657 0 1.925

Tabela III.01: Valores dos índice de Moran para as classes de distância das variáveis analisadas quanto à estrutura espacial.
Variável Guigó

Classes de 
Distância

Variável Bioma Variável Precipitação AnualVariável Temperatura Média Anual Variável Amplitude Térmica
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que começa na classe 4 e vai até a 7, entre 45 e 90 km, evidenciando uma transição, que 

mais uma vez será considerada como AG. Essa distância se assemelha àquela 

encontrada na análise anterior (presença/ausência de guigós). 

A análise feita do componente precipitação anual (Figura III.01c) se assemelhou 

à segunda (Bioma), porém com uma transição mais linear. A Tabela III.01 deixa clara 

essa semelhança, principalmente na mudança entre as classes 6 e 7, indicando, mais 

uma vez, que os fragmentos mais próximos (classes de distância 1-4) se assemelham e 

apresentam correlação negativa em comparação com os mais distantes (classes de 

distância 9-11), que, por sua vez, se assemelham entre si. 

Neste caso, as classes de distância 1-4 (de 0 km a 40 km) compõem um conjunto 

de classes que se correlacionam entre si, enquanto as classes 9-11 (105-150 km) 

também se correlacionam, embora esses dois conjuntos de classes não sejam 

correlacionados (Figura III.01c). A atenuação da repulsão entre esses dois conjuntos de 

classes indica uma faixa de transição para o que podemos considerar, mais uma vez 

como a MA e a CA, classificando essa transição, portanto, como o AG, que corresponde 

às classes 5 a 8, precisamente entre os quilômetros 45 e 95. Mais uma vez, as distâncias 

das classes que podem ser consideradas como ambientes distintos são muito 

semelhantes, delimitando a abrangência dos domínios, na área em questão. 

Os índices de Moran para esta análise (Tabela III.01), mais uma vez, mostram a 

repulsão entre os conjuntos de classes extremas, uma a MA e outra a CA, enquanto são 

correlacionados a curtas distâncias. Assim como deixa evidente também a mudança 

gradual entre esses conjuntos de classes que não se correlacionam, mostrando, portanto, 

a existência de uma faixa de transição que será considerada como o ecótono, Agreste. 

As análises feitas com os componentes temperatura média anual e amplitude 

térmica (Figura III.02a e b) não foram muito elucidativas, exceto pelo entendimento de 

que se comportam de forma semelhante em fragmentos muito próximos (Tabela III.01) 

e que logo se tornam indiferentes à condição espacial. Embora haja uma variação no 

índice de Moran quanto à amplitude térmica quando as classes de distância são muito 

afastadas das primeiras. Não há muita variação na temperatura média anual, uma vez 

que é relativamente constante nos trópicos (Figura III.02a). Já a amplitude térmica sofre 

uma leve variação no extremo ocidental da área de estudo, onde se pode deduzir que há 

uma variação maior nas áreas menos úmidas e mais afastadas do litoral (Figura III.02b). 
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Figura III.02: Correlograma dos índices de Moran da estrutura espacial para as variáveis temperatura 

média anual (a), e amplitude térmica (b). 
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5 DISCUSSÃO 

 

A análise final foi feita exclusivamente com base na estrutura espacial. Como 

expõem Rangel et al. (2006) e Legendre & Fortin (1989), de modo geral, os dados 

referentes à macroecologia e biodiversidade apresentam um forte padrão espacial. 

Então, a escolha se deu por dois motivos. Primeiro, porque tal análise se aplica aos 

dados aqui apresentados, e segundo, porque para fazer uma análise de regressão 

logística eram necessários mais pontos amostrados e caracterizados quanto a sua 

estrutura, conforme feito no Capítulo II. 

Nesse último caso, como foram ‘apenas’ nove pontos caracterizados quanto à 

sua estrutura, surge um erro de leitura por conta da distância entre os pontos e porque as 

grandes distâncias entre os fragmentos, ou seja, a matriz, são representadas por valores 

nulos, o que implica em erro de análise, embora os dados não estejam errados. Para 

sanar este problema, seria necessário ampliar a amostragem feita no capítulo anterior, 

para diminuir as lacunas detectadas pelo programa. 

Autores como August (1983) e Boubli et al. (2004) indicaram a existência de 

uma relação entre a estrutura de hábitat e a distribuição de espécies de vertebrados 

terrestres, mesmo em áreas consideravelmente menores que a levantada no presente 

estudo. Esses autores descobriram que determinadas espécies estão condicionadas a 

certos tipos de hábitat, ainda que dentro de uma porção menor de floresta. Se isso ocorre 

em escalas menores, certamente ocorre também numa escala maior, como a apresentada 

no presente estudo. Neste estudo, utilizou-se como abordagem alternativa a análise da 

estrutura espacial, que foi bastante conclusiva em relação à influência da estrutura do 

hábitat sobre a distribuição do gênero Callicebus dentro da área de estudo. 

Foi registrada uma clara relação entre a mudança do ambiente e na precipitação 

anual, o que leva a crer que este é um fator preponderante na paisagem, enquanto que a 

temperatura média e a amplitude térmica possuem uma influência menor. Outro 

resultado importante é que os guigós mostraram-se sensíveis a essa variação, que ficou 

evidente na ausência do gênero ao longo de aproximadamente 70 km, caracterizado aqui 

como Agreste. Desta forma, pode-se afirmar que, ao longo da área de estudo, não há 

contato atual entre as populações de Callicebus que ocorrem na MA e na CA. O Agreste 
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também se mostrou como ambiente de transição nas análises feitas por bioma e 

precipitação anual. Para os demais componentes não houve grande elucidação, mas isso 

foi constante para qualquer das comparações efetuadas. Evidencia-se, portanto, o 

condicionamento da característica da paisagem a determinados fatores ambientais, como 

a precipitação. 

Como exposto no início deste capítulo, qualquer espécie esta sujeita a uma série 

de condições ambientais, inclusive à interação com as demais espécies que vivem no 

decorrer de sua distribuição (Odum, 1977; Krebs, 1994; e Begon et al., 2006), o que 

implica na sua limitação em ocupar até mesmo todos os microambientes existentes 

dentro de sua distribuição. Como a estrutura do hábitat varia no espaço (Bell et al., 

1994), e isso foi observado no Capítulo II, certamente o gênero Callicebus responde a 

essa modificação, uma vez que não ocorreu em toda a área de estudado. 

Sendo assim, é possível que o Callicebus seja sensível à alteração da paisagem, 

evidenciada pela modificação da estrutura do hábitat. Pounds (1994) afirma que a 

estrutura do hábitat pode influenciar nos padrões morfológicos (composição e forma das 

espécies) numa comunidade favorecendo certos fenótipos antes ou durante a 

colonização. Diante da lacuna existente entre as populações de Callicebus da MA e CA 

na área do presente estudo, e da baixa capacidade de dispersão do gênero (< 1 km em 

floresta contínua; Norconk, 2007), é muito provável que essas populações estejam 

sujeitas a processos seletivos distintos, o que reforçaria sua classificação como espécies 

distintas. Esta conclusão é reforçada ainda pelo fato de que, durante o trabalho de 

campo a presença histórica do Callicebus não foi relatada uma única vez pelos 

moradores locais do Agreste, mesmo os mais idosos, diferente da MA e da CA, onde 

não só há a presença do gênero, como também relatos de moradores mais idosos. No 

entanto, outros cenários são possíveis, como, por exemplo, a extinção local do gênero 

em um período anterior à geração humana que atualmente ocupa a área, ou mesmo uma 

região, dentro a distribuição das espécies, em que haja uma zona contato entre elas. 
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CAPÍTULO IV 

Influência das Estrutura do Hábitat e da Estrutura Espacial na Distribuição dos Guigós 

 

1 LIMITES DE DISTRIBUIÇÃO: CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os limites atuais da distribuição geográfica de Callicebus barbarabrownae 

Hershkovitz, 1990, e Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999, são 

desconhecidos, assim como os fatores determinantes de tais limites. Permanece 

igualmente desconhecido o fato de haver ou não contato ou sobreposição entre suas 

distribuições, ou se são alopátricas. A confirmação da existência ou não de uma zona de 

contato, e de correlatos como uma zona de hibridização, seria de fundamental 

importância para uma avaliação definitiva do status taxonômico das duas formas. 

O presente capítulo faz uma abordagem conclusiva sobre os resultados 

apresentados nos capítulos anteriores e suas implicações para o esclarecimento dos 

limites de distribuição das duas espécies de guigós ao longo da área de estudo. As 

análises feitas nos capítulos anteriores permitem conclusões decisivas a respeito das 

distribuição das duas espécies, considerando uma série de fatores ambientais, e retratam 

a estruturação dos hábitats encontrados atualmente e da forma de ocupação do gênero 

na área de estudo de modo elucidativo. Embora seja importante reforçar a necessidade 

de análises a posteriori com maior número de dados, inclusive considerando a condição 

temporal do processo de fragmentação local. 

As principais conclusões encontradas estão expostas a seguir, de modo 

comparativo para as análises dos capítulos II e III. 

• A análise feita com base na característica da estrutura do hábitat deixa claro que 

Callicebus atualmente ocupa dois tipos principais de hábitats, no decorrer da área 

de estudo, sendo esses representantes dos domínios Mata Atlântica e Caatinga. Há, 

claramente, uma lacuna nessa distribuição, que na avaliação da estrutura do hábitat 

caracterizou-se como Agreste (ecótono). Esta lacuna chega a apresentar distâncias 

lineares de mais de 70 km entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Ao considerar que o 

Callicebus possui um baixo poder de dispersão (~ 1 km em floresta contínua; 
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Norconk, 2007), e que a qualidade da matriz não permite a sobrevida do animal 

fora dos fragmentos florestais, parece provável, que as populações da Mata 

Atlântica e da Caatinga representem espécies distintas (Figura IV.01), considerando 

este estudo e sua respectiva área de abrangência. 

• A análise feita com base na estrutura espacial leva a conclusões semelhantes, uma 

vez que os componentes analisados indicam uma clara separação entre os 

fragmentos representantes dos domínios presentes na área de estudo, 

principalmente a Mata Atlântica e a Caatinga. Deixa claro ainda o caráter 

transitório do Agreste, ao evidenciar a mudança gradual e não abrupta entre a Mata 

Atlântica e a Caatinga. Concomitante a isso, e de acordo com os dados sobre a 

presença do Callicebus, os dados mostram a ausência do gênero, mais uma vez, no 

Agreste. A área de estudo pode ser caracterizada quanto ao domínio em classes 

lineares de distância, de acordo com as análises feitas, que se distribuem da 

seguinte forma, do litoral ao interior: (a) Mata Atlântica – até os 45 km iniciais; (b) 

Agreste – entre 45 e 90 km; e (c) Caatinga – a partir de 90 até 160 km (Figura 

IV.01). 

• A sobreposição dessas informações (Figura IV.01) deixa claro que a zona de 

distribuição dos Callicebus na Mata Atlântica local está bem definida na zona da 

mata úmida, assim como na Caatinga seca, mas que há uma lacuna que abrange a 

área de domínio do Agreste. 
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Figura IV.01: Mapa demonstrativo do resultado final do trabalho desenvolvido no presente estudo. 
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2 ANÁLISE METODOLÓGICA 

 

O procedimento desenvolvido no Capítulo II mostrou-se apropriado à detecção 

de mudanças na estrutura do hábitat ao longo do gradiente ambiental estudado, 

indicando claramente a existência de dois conjuntos de ambientes distintos, sendo um a 

Mata Atlântica e outro a Caatinga. Numa análise comparativa e auxiliar, foi possível 

detectar a existência de outro conjunto de ambientes de transição, que guarda 

características tanto da Mata Atlântica quanto da Caatinga, evidenciando o caráter de 

transição típico de uma zona de ecótono, localmente conhecido como Agreste. 

O procedimento adotado por McCoy et al. (1986) mostrou-se igualmente 

eficiente na diferenciação de limites ambientais, no entanto, diferente do caso 

apresentado aqui, utiliza apenas a presença e ausência de espécies como variáveis, além 

de não considerar o componente espacial. August (1983) e Boubli et al. (2004) 

identificaram uma forte relação entre a estrutura do hábitat e certas espécies de 

vertebrados terrestres, como por exemplo espécies típicas de estratos inferiores ou 

superiores. Isso leva a crer que o a composição estrutural ou florística, bem como a 

distribuição espacial dos remanescentes florestais na área de estudo certamente está 

diretamente relacionada com as espécies contidas nos mesmos, incluindo os guigós. 

Ainda em relação à distribuição espacial, é possível afirmar que a presença de um maior 

número de populações de guigós facilita o fluxo gênico através de uma meta população 

(Primack & Rodrigues, 2001), onde há sobrevida em um intervalo de tempo maior. 

A análise de agrupamento escolhida também se mostrou adequada, 

principalmente quando se tratou da caracterização da estrutura do hábitat. No entanto, 

de acordo com uma série de autores (August, 1983; McCoy et al., 1986; Lemos de Sá & 

Strier, 1992; Medley, 1993; Warner, 2002; Boubli et al., 2004, 2010; Aldana et al., 

2008), torna-se interessante incorporar a coleta de determinadas informações, como 

volume de serapilheira, por exemplo, que poderá dar uma noção de produtividade 

primária para cada área caracterizada. A ampliação de parâmetros na caracterização da 

estrutura certamente ajudará na análise de agrupamento, uma vez que a avaliação do 

ambiente será mais precisa. 
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Como a área de estudo é consideravelmente grande, para a análise proposta, não 

só a ampliação do número de parâmetros ajudará na robustez da análise, como também 

a ampliação do número de fragmentos, tanto para novas localidades, como 

principalmente em relação à caracterização da estrutura do hábitat (ver Capítulo II). Se 

as análises foram conclusivas com os fragmentos atuais, certamente será reforçada e 

mais esclarecedora com a ampliação das amostras. Como na natureza normalmente há 

um padrão de distribuição das espécies (Legendre & Fortin, 1989; Rangel et al., 2006), 

podendo ocorrer em um gradiente ou em manchas bem definidas Tal ampliação na 

amostragem deve ser feita ao longo da distribuição geográfica das espécies citadas, o 

que permitirá uma elucidação maior a respeito de suas distribuições, bem como sobre o 

ecótono entre a Mata Atlântica e a Caatinga (Agreste). 

Em relação ao Capítulo III a situação é semelhante, quando se trata da 

necessidade de ampliação da amostragem. A análise mais confiável e explicativa para o 

conjunto de dados apresentados seria uma regressão logística. Mas, mais uma vez, a 

aparente falta de amostras, por se tratar de um pequeno número de fragmentos 

caracterizados, impediu uma análise mais concisa, uma vez que o programa utilizado 

(SAM v3.1) considera os espaços entre os fragmentos como sendo nulos e sendo esses 

espaços muito grandes, não há como correlacionar os fragmentos uns com os outros. 

Importante lembrar que a presença das espécies numa determinada área está 

condicionada à sua distribuição ao longo do espaço e das condições encontradas no 

decorrer desta distribuição (Legendre & Fortin, 1989; Rangel et al., 2006). Entretanto, o 

uso da análise da estrutura espacial como medida alternativa e a análise de cada um dos 

componentes separadamente e então comparados entre si se mostrou apropriada. 

Mais uma vez, fica clara a necessidade de ampliação da amostragem, mesmo 

que as medidas auxiliares de avaliação tenham sido importantes, pois serviram não só 

para reforçar as análises anteriores, como também foram conclusivas por elas mesmas. 

Recomenda-se, portanto, que elas sejam sempre utilizadas como uma medida de 

refinamento dos resultados que venham a ser encontrados em análises de pesquisas 

futuras. 

Contudo, é extremamente importante ressaltar o caráter inovador da pesquisa 

apresentada e que eventuais falhas eram esperadas, bem como a busca por ajustes 

apropriados, como foi feito. Os estudos a respeito da distribuição das espécies são 
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escassos, quando se trata da avaliação da influência dos componentes ambientais nessa 

distribuição. O presente estudo, portanto, abre a discussão para que novas pesquisas 

sejam feitas, além de chamar atenção para a necessidade de criação de métodos 

apropriados ao tipo de questão que se levanta em pesquisas dessa natureza. 
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3 CONSERVAÇÃO 

 

Apesar do aumento recente no número de populações conhecidas para cada 

espécie (Jerusalinsky et al., 2006; Printes, 2005; Sousa et al., 2008), o que resultou 

inclusive na retirada do C. coimbrai da categoria de criticamente ameaçado (IUCN, 

2009), a avaliação da distribuição dessas populações e da permeabilidade da matriz que 

as separa indica que sua permanência será comprometida no futuro próximo. Identificar 

os fatores que determinam a distribuição geográfica de cada espécie é fundamental 

(Odum, 1977; Krebs, 1994), não somente para entender sua tolerância à fragmentação 

do hábitat, mas o potencial para a expansão de populações também. Como foi 

confirmado no presente estudo, Callicebus é ausente da maioria dos fragmentos, o que 

torna essencial entender os fatores determinantes na presença ou ausência das espécies, 

para o desenvolvimento de estratégias de manejo metapopulacional eficazes. Assim 

como afirma Pounds (1994), o processo de colonização das áreas é importante e 

certamente influencia a atual condição do Callicebus não só na área estudada, mas em 

todo seu limite de distribuição, onde a mata antes contínua agora se encontra totalmente 

fragmentada. Essa influência é claramente delineada por características deste gênero 

que normalmente vive em áreas pequenas (25 ha para cada grupo, chegando a 50 ha em 

alguns casos) e tem baixa capacidade de dispersão (~ 1 km por dia em áreas de floresta 

contínua) (Norconk, 2007) 

Percebe-se que as populações da Caatinga e da Mata Atlântica necessitam de 

estratégias distintas de conservação, dada a diferença na forma como as populações se 

distribuem (Figura IV.01). Na Mata Atlântica as populações estão mais coesas, o que 

facilita tal manejo; enquanto na Caatinga as populações estão mais dispersas, numa 

matriz que por si só é bastante fragmentada, por conta dos extremos períodos de seca, 

sem falar nos processos antrópicos atuais degradação. Uma boa estratégia seria o uso de 

micro-bacias como unidade de planejamento para implantação de medidas de 

conservação (Santos Jr. et al., 2009). Neste caso, a recomposição de matas ciliares e 

consequente reconexão dos remanescentes florestais pertencentes àquela micro-bacia, 

permitindo o fluxo de indivíduos entre esses fragmentos. 
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APÊNDICES 

Vulgar Família Científico
Abiu Sapotacea Pouteria  sp.
Adicuri Arecaceae Cocos sp.
Algodoeiro Tiliaceae Heliocarpus sp.
Angélica Branca Rubiaceae Guettarda sp.
Angico Fabaceae Anadenanthera sp.
Angico M anjola M imosoideae Parapiptadenia zehntneri
Araçá M yrtaceae Eugenia sp.
Araçá Canela-de-Veado
Araçá-de-Porco
Arapiraca M imosaceae Chloroleucon floiolosum
Araticum Annonaceae Annona  sp.
Aroeira do Sertão Anacardiaceae Myracrodruo n urundeuva
Arranhento  Branco
Arranhento  Vermelho
Babatenã
Bambu
Banana de Papagaio
Barbatimão
Barriguda Bombacaceae Ceiba glaziovii
Biriba
Bodeiro / Jiquiri
Bonone / Bom Nome Celastraceae Maytenus rigida
Bonone (2) / Bom Nome (2)
Braúna Anacardiaceae Schinopsis brasiliensis
Buri
Burra Leiteira Euphorbiaceae Sapium sp.
Caatingueira Caelsapinaceae Caesalpinia pyramid alis
Cajazinho
Caju Anacardiaceae Anacardium occidentale
Cambotá
Cambotá (2)
Canafístula Fabaceae senna spectabilis
Candeia Asteraceae Eremanthus sp.
Capeira
Cedro
Cedro Branco
Craibeira
Dendê
Eclúsia
Embaúba (Capeira) Cecropiaceae
Espinhento / Espinheiro M imosaceae Acacia glomerosa
Esporão de Galo Rubiaceae Guettarda sericea
Facheiro Cactaceae Pilosocereus pachycladus
Favela Amburana ceareb sis
Favinha

Nome das Espécies

Apêndice II.01: Lista geral das principais espécies¹ arbóreas encontradas ao longo da 
área amostrada.
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Feijão Brabo / Feijão de Jacu Capparaceae Capparis flexuosa
Figueira
Folha Larga
Fumo Brabo Solanaceae Solanum mauritianum
Genipapo
Grão de Galo
Guabiraba M yrtaceae Campomanesia velutina
Imbira
Incó Capparaceae Capparis sp.
Ingá
Ingá Caixão
Jaqueira
Jatobá
Jitaí
João M ole / Pau Piranha Nyctaginaceae Guapira sp .
Juazeiro Rhamnaceae Ziziphus joazeiro
Jubiraba
Jurema Branca M imosaceae Piptadenia stipulacea
Jurema Preta M imosaceae Mimosa sp.
Jurema Vermelha
Loro Cagão
Loro da M ata
Loro Pimenta
Madeira de móvel
Mameleiro Euphorbiaceae Croton sonderianus
Mameleiro Branco Euphorbiaceae Croton argyrophylloides
Mandacaru Cactaceae Cereus jamacaru
Mandioca
Maniçoba Euphorbiaceae Manihot glaziovii
Massaranduba
Mau-vizinho
Mesca
Moisés
Mororó Caesalpinaceae Bauhinia cheilan tha
Mororó (2) Caesalpinaceae Bauhinia acuruana
Munguba
Murici M alpighiaceae Byrsonima vaccin iifolia
Murta M yrtaceae Eugenia sp.
Paineira
Palmeira
Paraíba
Pau Caixão
Pau d'Arco / Chico de Bode
Pau d'Arco Amarelo Bignoniaceae Tabebebuia serratifo lia
Pau d'Arco Branco
Pau d'Arco Roxo Bignoniaceae Tabebebuia impetiginosa
Pau Faia
Pau Pombo
Pau pra Tudo / Quebra-facão
Pau-de-Leite Euphorbiaceae Croton nepetaefolius

continuação - Apêndice II.01
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Pau-Ferro Caesalpinaceae Caesalpinia ferrea
Pau-Sangue
Pé-de-Galinha
Pé-de-Galinha (2)
Pereiro Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium
Peroba
Peroba Rosa
Piaçava
Pindaíba
Pinhão Brabo Euphorbiaceae Jatropha sp.
Pirunga
Pitomba de Cagado
Pororoca
Quina-quina Rubiaceae Coutarea hexandra
Quixabeira
Samambaiaçu
Sambaíba
Sapucaia
Sete Cascos
Sucupira Fabaceae Lonchocarpus araripensis
Sucupira (2)
Sucupira Roxa
Tambaíba
Tamburil Enterolobium contortisiliquum
Tucum
Umbu Anacardiaceae Spondis tuberosa
Umburana-de-Cambão
Umburana-de-Cheiro
Visgueiro / Juarana
¹ - Importante salientar que a tabela evidencia a presença de morfoespécies diferentes, 
representando, portanto, uma comunidade com composição arbórea diferente, 
independente de seus nomes científicos.

continuação - Apêndice II.01
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Precipitação 
Anual

Temperatura 
Média Anual

Amplitude 
Térmica

1 -36,7 -10,4 1 0 1 3,0561 1,4166 1,1461
2 -36,7 -10,4 1 0 1 3,0445 1,4116 1,1430
3 -36,7 -10,4 0 0 1 3,0577 1,4116 1,1367
4 -36,7 -10,4 1 0 1 3,0550 1,4065 1,1367
5 -36,7 -10,4 1 0 1 3,0445 1,4082 1,1399
6 -36,7 -10,4 1 0 1 3,0477 1,4065 1,1367
7 -36,7 -10,4 0 0 1 3,0370 1,4133 1,1461
8 -36,8 -10,4 0 0 1 3,0569 1,3945 1,1303
9 -36,8 -10,4 0 0 1 3,0569 1,3945 1,1303

10 -36,8 -10,4 0 0 1 3,0354 1,4082 1,1430
11 -36,8 -10,4 0 0 1 3,0175 1,4150 1,1461
12 -36,9 -10,4 0 0 1 3,0095 1,4082 1,1430
13 -36,9 -10,4 0 0 1 2,9987 1,4082 1,1492
14 -36,8 -10,4 0 0 1 3,0145 1,4150 1,1523
15 -36,8 -10,4 0 0 1 3,0133 1,4133 1,1492
16 -37,0 -10,3 0 0 0 2,9614 1,4014 1,1584
17 -37,1 -10,3 0 0 0 2,9713 1,3962 1,1492
18 -37,1 -10,3 0 0 0 2,9713 1,3962 1,1492
19 -37,1 -10,2 0 0 0 2,9212 1,4099 1,1644
20 -37,1 -10,2 0 0 0 2,9263 1,4065 1,1644
21 -37,1 -10,2 0 0 0 2,9315 1,4031 1,1644
22 -37,1 -10,2 0 0 0 2,9274 1,3962 1,1614
23 -37,1 -10,2 0 0 0 2,9274 1,3962 1,1614
24 -37,0 -10,3 0 0 0 2,9647 1,4082 1,1584
25 -37,0 -10,4 0 0 0 2,9943 1,4133 1,1430
26 -37,1 -10,3 0 0 0 2,9566 1,3997 1,1492
27 -37,1 -10,3 0 0 0 2,9675 1,3997 1,1430
28 -37,1 -10,0 0 0 0 2,8470 1,4183 1,1644
29 -37,4 -10,0 1 1 0 2,8351 1,4116 1,1523
30 -38,0 -9,6 1 1 0 2,7202 1,4216 1,1847
31 -37,9 -9,6 0 1 0 2,7348 1,4183 1,1790
32 -37,8 -9,8 0 1 0 2,7443 1,4082 1,1614
33 -37,8 -9,8 0 1 0 2,7490 1,4082 1,1614
34 -37,9 -9,7 0 1 0 2,7574 1,4048 1,1673
35 -37,9 -9,8 0 1 0 2,7597 1,4031 1,1703
36 -37,4 -10,0 0 1 0 2,8439 1,4099 1,1523
37 -37,9 -9,8 0 1 0 2,7566 1,4031 1,1644
38 -37,8 -9,9 0 1 0 2,7694 1,3997 1,1523
39 -37,8 -9,9 0 1 0 2,7657 1,3997 1,1553
40 -37,8 -9,9 0 1 0 2,7574 1,4031 1,1584
41 -37,8 -9,9 0 1 0 2,7505 1,4065 1,1584
42 -37,9 -9,8 0 1 0 2,7505 1,4048 1,1614
43 -37,9 -9,8 0 1 0 2,7505 1,4048 1,1644
44 -38,0 -9,8 1 1 0 2,7559 1,4048 1,1673
45 -38,0 -9,8 0 1 0 2,7627 1,4031 1,1673

Apêndice III.01: Planilha das variáveis utilizadas nas analises da influência da estutura 
espacial sobre a distribuição do Callicebus  no decorrer da área de estudo.

Fragmentos Long (x) Lat (y) Guigo Bioma
Logarítimo de base 10
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46 -37,9 -9,8 0 1 0 2,7551 1,4031 1,1644
47 -37,9 -9,8 0 1 0 2,7528 1,4048 1,1644
49 -37,9 -9,8 0 1 0 2,7536 1,4048 1,1644
50 -37,9 -9,8 1 1 0 2,7738 1,3997 1,1673
51 -37,9 -9,8 1 1 0 2,7551 1,4048 1,1644
52 -37,4 -9,9 0 1 0 2,8254 1,4065 1,1553
53 -36,9 -10,1 0 0 0 2,8633 1,4281 1,1761
54 -37,4 -10,1 0 1 0 2,8645 1,4048 1,1492
55 -37,2 -10,1 0 0 0 2,8820 1,4099 1,1584
56 -37,1 -10,0 0 0 0 2,8116 1,4281 1,1644
57 -37,1 -10,0 0 0 0 2,8156 1,4249 1,1614
58 -37,2 -10,0 0 0 0 2,8254 1,4232 1,1644
59 -37,4 -10,0 0 1 0 2,8306 1,4150 1,1523
60 -37,4 -10,0 0 1 0 2,8306 1,4150 1,1523
61 -37,5 -10,0 1 1 0 2,8651 1,4014 1,1492
62 -37,4 -10,0 0 1 0 2,8663 1,3945 1,1523
63 -37,6 -10,1 0 1 0 2,8470 1,4031 1,1492
64 -37,6 -10,1 1 1 0 2,8382 1,4031 1,1492
65 -37,7 -10,1 1 1 0 2,8048 1,3945 1,1492
66 -37,7 -10,1 1 1 0 2,7903 1,3927 1,1492
67 -37,0 -10,4 0 0 0 2,9841 1,4048 1,1492
68 -36,9 -10,2 0 0 0 2,9122 1,4200 1,1790
69 -36,7 -10,6 1 0 1 3,1052 1,4150 1,1106
71 -37,0 -10,2 0 0 0 2,9206 1,4150 1,1732
72 -37,1 -10,5 1 0 1 3,1082 1,4031 1,1004

continuação - Apêndice III.01

 


