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RESUMO 
 
 

O guigó-de-coimbra, Callicebus coimbrai, é uma espécie de primata endêmica da 
MataAtlântica do nordeste brasileiro, encontrada somente em Sergipe e no extremo nordeste 
da Bahia. A espécie tem sido o alvo de esforços de pesquisa e conservação ao longo dos 
últimos doze anos, integrando pesquisadores e instituições da região. A pesquisa apresentada 
nesta tese dá continuidade a estes esforços através de três abordagens distintas, mas 
complementares. A primeira abordagem foi o estudo ecológico no Refúgio de Vida Silvestre 
Mata do Junco, no município sergipano de Capela, cujos resultados refletem principalmente a 
resiliência ecológica da espécie frente à fragmentação de habitats. O guigó é uma espécie 
pouco ativa, que passa a maior parte de seu dia descansando, e predominantemente frugívora, 
embora a proporção de tempo gasto em forrageio foi maior que na maioria dos estudos 
anteriores do mesmo grupo, podendo ser relacionado a variação nos procedimentos 
observacionais. Apesar de alguma variação sazonal significativa na composição da dieta, o 
comportamento dos membros do grupo de estudo mudou muito pouco entre diferentes 
períodos do ano, ou mesmo entre anos, na comparação com estudos anteriores. Dois aspectos 
do comportamento dos animais se destacaram, entretanto. Um foi uma falha no mecanismo de 
dispersão do grupo natal, que resultou num acasalamento aparentemente endogâmico entre o 
macho reprodutor residente e sua filha, amadurecida. Este é o segundo caso de endogamia 
registrado em C. coimbrai, que parece resultar da inflexibilidade da organização social da 
espécie, frente à fragmentação de habitat, e representa um problema potencialmente grave 
para a  conservação da espécie em longo prazo. Outra novidade foi a predação de cupins 
(Nasutitermes sp.), que parece refletir a flexibilidade do comportamento de C. combrai e pode 
representar um aspecto positivo de sua capacidade de lidar com a fragmentação de habitat. Na 
segunda abordagem, foi revisada o conceito ecológico de espécie/recurso chave, através de 
uma revisão sistemática da literatura, visando avaliar o potencial para aplicações práticas na 
conservação de C. combrai. A revisão revelou uma literatura extensa, com crescimento quase 
exponencial em anos recentes, embora o conceito tem sido aplicado relativamente raramente 
em estudos de primatas. Junto aos dados acumulados sobre a ecologia da espécie, a discussão 
do conceito apontou para a extensão de floresta como o recurso chave para a conservação de 
C. coimbrai. Esta conclusão apoiou a terceira abordagem, que foi uma avaliação do potencial 
para a implementação de uma rede de corredores ecológicos na área de estudo. A análise 
identificou três prioridades para a formação de corredores, uma no entorno do RVS Mata do 
Junco, a segunda no sul da área, e a terceira ligando o refúgio com a AIE Mata do Cipó. A 
tese oferece valiosos insights para a conservação da espécie em longo prazo, mas frisa a 
necessidade de esforços integrados de pesquisa e ação prática por parte de órgãos ambientais, 
instituições de pesquisa e a população local. 
 

Palavras-chave: Callicebus; Sergipe; ecologia; Mata Atlântica; conservação; corredor ecológico; 
recurso-chave.
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ABSTRACT 
 
 

RESOURCES AND HABITATS FOR THE CONSERVATION OF  
COIMBRAS’S TITI (CALLICEBUS COIMBRAI) IN SERGIPE  

 
Coimbra-Filho’s titi monkey, Callicebus coimbrai, is an endemic primate of the Atlantic 
Forest of the Brazilian Northeast, found only in Sergipe and northern Bahia. The species has 
been the focus of research and conservation efforts over the past twelve years, which has 
integrated the region’s scientists and institutions. The study presented here provides 
continuity, with three distinct, but complementary approaches. The first approach was an 
ecological study in the Mata do Junco Wildlife Refuge, in the municipality of Capela, in the 
Brazilian state of Sergipe. The results of this study highlighted the ecological resilience of the 
species in the face of habitat fragmentation. The titi is relatively inactive, spending most of 
the day at rest, and is predominantly frugivorous, although the proportion of time spent 
foraging was higher than in most previous studies of the same group, which may be related to 
variation in observational procedures. While some significant variation was found in the 
composition of the diet, the behavior of the members of the study group changed very little 
between the different periods of the year, or even among years, in comparison with previous 
years. Two aspects of the behavior of the animals were highlighted, however. One was the 
breakdown in the dispersal mechanism from the natal group, which apparently resulted in an 
endogamous mating between the resident reproductive male and its mature daughter. This is 
the second case of endogamy recorded in C. coimbrai, which may result from the inflexible 
social organization of the species in the context of habitat fragmentation, and represents a 
potentially serious problem for the long-term conservation of the species. The second new 
behavior was the predation of termites (Nasutitermes sp.), which appears to reflect the 
behavioral flexibility of C. combrai, and may represent a positive feature of the capacity of 
the species to cope with habitat fragmentation. In the second theme, the ecological concept of 
keystone species/resources was reviewed through a systematic literature search, which aimed 
to evaluate the potential practical applications of the concept for the conservation of C. 
combrai. This review revealed an extensive literature, which has grown almost exponentially 
in recent years, although the concept has been applied relatively rarely in primate studies. 
Together with the data accumulated on the ecology of the species, the discussion of the 
concept indicated that the extension of forest is a keystone resource for the conservation of C. 
coimbrai. This conclusion supports the third approach, which was an evaluation of the 
potential for the implementation of a network of ecological corridors in the study area. The 
analysis identified three priorities for the formation of corridors, one in the buffer zone of the 
RVS Mata do Junco, the second to the south of the area, and the third linking the refuge to the 
AIE Mata do Cipó. The thesis provides valuable insights into the long-term conservation of 
the species, but emphasizes the need for integrated efforts in research and practical action by 
environmental organs, research institutions, and the local population. 
 
Key words: Callicebus; Sergipe; ecology; Atlantic Forest; conservation; ecologicalcorridor;keystone 
resource 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Aspectos gerais 

A tese de doutorado apresentada aqui representa uma continuação das atividades de 

pesquisa realizadas pela autora durante seu projeto de mestrado (Baião, 2013; Baião et al., 

2015), e também integram as iniciativas do grupo de estudo do “Projeto Guigó”, que inclui 

pesquisadores da UFS e do Centro Nacional de Proteção de Primatas Brasileiros (CPB–

ICMBio) em João Pessoa (veja Jerusalinsky et al., 2006; Ferrari et al., 2013a), com o apoio 

dessas instituições, e, principalmente, em Sergipe, da Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMARH). Mais recentemente, esses esforços têm sido consolidado no 

âmbito do Plano de Ação Nacional para os primatas do Nordeste (PAN Primatas do 

Nordeste), coordenado pelo CPB–ICMBio (ICMBio, 2015). Essa iniciativa pretende integrar, 

coordenar e desenvolver os esforços dos grupos de pesquisa e instituições que atuam na 

conservação de primatas na região nordestina. 

Ao longo de mais de uma década, as pesquisas básicas realizadas em Sergipe têm 

gerado um extenso banco de dados acerca da ecologia da espécie Callicebus coimbrai, através 

de levantamentos (Jerusalinsky et al., 2006; Mendes, 2010; Santos Júnior, 2010; Hilário, 

2013; Jerusalinsky, 2013; Marques Jr. et al., 2013; Hilário et al., 2017), estudos populacionais 

(Chagas, 2009; Rocha, 2011) e o monitoramento ecológico (Alves, 2010, 2013; Fontes, 2011; 

Santana, 2012; Souza-Alves et al., 2011; Baião, 2013; Correia et al., 2013; Correia, 2014; 

Baião et al., 2015; Chagas, 2015). Estudos complementares ligados a essas pesquisas têm 

abordado diferentes aspectos da conservação da espécie e dos ecossistemas que habita, como 

o conhecimento ecológico de populações rurais (Barreto, 2008; Baião, 2013) e uma análise da 

história do desmatamento na região (Ruiz-Esparza, 2014), além de uma revisão de estratégias 

de conservação (Sousa, 2013), além da modelagem de cenários macroecológico para a 

conservação da espécie (Gouveia et al., 2016, 2017). Nesse contexto, a pesquisa apresentada 

na presente tese visa o desenvolvimento de abordagens ainda mais integradas e perspectivas 

mais abrangentes, com o mesmo objetivo geral de contribuir para a conservação da espécie-

alvo, classificada atualmente na categoria de “em perigo”de extinção pela IUCN (Veiga et al., 

2008). Muitos desses projetos individuais foram desenvolvidos no âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o PRODEMA (Barreto, 2008; 

Chagas, 2009; Alves, 2010; Fontes, 2011; Baião, 2013; Sousa, 2013; Correia, 2014; Ruiz-
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Esparza, 2014), que oferece uma perspectiva mais integrada e interdisciplinar para as Ciências 

Ambientais, de uma forma geral. 

A tese tem três temas distintos, mas interligados, que visam uma abordagem integrada 

de atuação, nos moldes do PRODEMA. Além de seu objetivo geral, de contribuir para a 

conservação e manejo da espécie-alvo em longo prazo, espera-se também fornecer subsídios 

para o desenvolvimento de ações efetivas de manejo não somente das populações de C. 

coimbrai como também dos ecossistemas que a espécie habita. Espera-se ainda contribuir 

para o desenvolvimento de subsídios mais universais de conservação, com aplicações mais 

abrangentes para espécies e ambientes semelhantes. 

1.2  A ecologia e conservação dos primatas neotropicais 

Os primatas, ordem de mamíferos com cerca de quinhentas espécies reconhecidas 

atualmente (Mittermeier et al., 2013; IUCN/SSC Primate Specialist Group, 2014), estão entre 

os vertebrados mais bem conhecidos, em termos científicos, e representam um dos focos 

principais em programas de conservação em ecossistemas tropicais. Os primatas do Novo 

Mundo (infraordem Platyrrhini) representam uma radiação evolutiva distinta daquela do 

Velho Mundo (infraordem Catarrhini), com história de pelo menos 30 milhões de anos em 

isolamento e características únicas derivadas da configuração de ambientes, encontrada na 

região neotropical (Groves, 2001). Uma característica fundamental dos platirríneos é a 

adaptação morfológica e comportamental para um modo de vida arbóreo, que determina uma 

dependência fundamental das espécies de habitats florestados. Essa dependência é refletida 

em sua vulnerabilidade aos efeitos do desmatamento, sendo a ocorrência e abundância das 

espécies diretamente proporcionais à quantidade de floresta remanescente dentro de uma 

região alvo (Marsh, 2003a; Marsh & Chapman, 2013; Wich & Marshall, 2016). 

Apesar dos primeiros trabalhos de campo com primatas neotropicais serem realizados 

há mais de 80 anos (Carpenter, 1934), essa área de pesquisa só começou a crescer de fato a 

partir dos anos 1970, com os trabalhos pioneiros de cientistas como Warren Kinzey (Kinzey 

et al., 1977) e Kosei Izawa (1978). Um marco importante nesse processo foi a implementação 

do programa de reintrodução do mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) nos anos 1970, 

que culminou no estabelecimento da Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), em 1992. A 

AMLD estabeleceu a tradição da pesquisa de campo aplicada à conservação de primatas, 

principalmente no contexto do processo de fragmentação de habitat (Oliveira et al., 2008), 

uma iniciativa que continua até hoje (AMLD, 2017).  
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As pesquisas de longa duração na região de Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro, 

têm servido de modelo para outras iniciativas de pesquisa no Brasil, principalmente 

programas de conservação, como aqueles estabelecidos para os monos-carvoeiros 

(Brachyteles spp.: Strier, 2007; Mendes et al., 2014) e outros calitriquíneos, como 

Leontopithecus chrysopygus (Rezende, 2014) e Saguinus bicolor (Gordo et al., 2013). Em 

todos esses casos, a pesquisa básica é um fundamento central, pois é essencial compreender as 

características ecológicas de uma espécie para subsidiar qualquer outra ação de conservação 

ou manejo. Parâmetros básicos como a densidade populacional, preferências ou tolerâncias de 

habitat, organização social e a composição da dieta estão entre os mais importantes para a 

compreensão das características ecológicas de uma espécie, e ainda, são influenciados por 

uma série de fatores, desde as caraterísticas básicas da espécie atéas condições prevalentes na 

área ocupada pela população. 

Entre os primatas neotropicais, os guigós (Callicebus, sensu van Roosmalen et al., 

2002), também conhecidos como sauás no Sudeste do Brasil e zogue-zogues na Amazônia, 

faziam parte de um dos grupos mais diversos de platirríneos (van Roosmalen et al., 2002; 

Ferrari et al., 2013b; Dalponte et al., 2014; Vermeer & Tello-Alvarado, 2015), que foi 

recentemente sujeito de uma revisão taxonômica. Nessa revisão, as cinco espécies endêmicas 

do Brasil oriental, antes conhecidas como o grupo personatus, foram alocadas ao gênero 

Callicebus, e as demais espécies, encontradas na bacia amazônica e regiões vizinhas, foram 

alocadas aos gêneros Cheracebus e Plecturocebus (Byrne et al., 2016).  

Para facilitar a discussão da literatura anterior a essa revisão, onde as espécies dos 

gêneros Cheracebus e Plecturocebus eram incluídas no gênero Callicebus, esse grupo de três 

gêneros será identificado como a subfamília Callicebinae no resto dessa tese, onde 

apropriado. Essa subfamília faz parte da família Pitheciidae, e representa o grupo mais 

primitivo, em termos evolutivos, dessa família (Veiga et al., 2013; Ferrari et al., 2013b).  

Nessa nova classificação, os guigós (Callicebus spp.) constituem um grupo de 

primatas neotropicais que estão entre os mais ameaçados de extinção, pois enfrentam uma 

série de problemas, decorrentes principalmente do desmatamento nas regiões Sudeste e 

Nordeste. Todas as espécies estão classificadas em alguma categoria de risco pela IUCN 

(2017), desde quase ameaçada (NT: Near Threatened) no caso de Callicebus nigrifrons, até 

criticamente ameaçada (CR: Critically Endangered) para Callicebus barbarabrownae. A 

distribuição geográfica das espécies mais ameaçadas (C. barbarabrownae e Callicebus 

coimbrai) coincide com a porção mais setentrional da distribuição do grupo personatus, até a 

margem direita do Rio São Francisco, onde a Mata Atlântica se restringe a uma estreita faixa 
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litorânea e os ambientes semi-áridos da Caatinga predominam (Thomas, 2008; Ferrari et al., 

2013a). 

Nessa região, os guigós se destacam por serem os maiores primatas em muitas 

localidades, considerando a ausência dos guaribas (Alouatta sp.) e a escassez de macacos-

prego (Sapajus xanthosternos), cujas populações parecem ter sido reduzidas a poucas 

localidades como resultado do intenso desmatamento e pressão de caça na região (Beltrão-

Mendes et al., 2011; Mendes, 2015). Nesse sentido, os guigós representam um elemento de 

destaque na fauna local, em termos de seu tamanho corporal, densidade populacional e papel 

no ecossistema, além da sua importância intrínseca para o desenvolvimento de campanhas de 

conservação junto ao público local, no papel de espécie bandeira (Baião, 2013).  

1.2.1 O gênero Callicebus 

O atual gênero Callicebus está distribuído no leste do Brasil, entre o Rio Tietê em São 

Paulo e o Rio São Francisco entre o estado da Bahia e de Sergipe. Estudos ecológicos de 

Callicebus ainda estão relativamente escassos em comparação com alguns gêneros de 

platirríneos, como Alouatta e Callithrix, e mesmo onde dados estão disponíveis, raramente 

existem estudos com duração de mais de um ano, que poderiam elucidar processos 

longitudinais, principalmente em relação a ciclos climáticos de longo prazo (p.ex., eventos de 

El Niño e La Niña) e flutuações longitudinais na quantidade e distribuição das chuvas anuais, 

principal fator determinante dos processos ecológicos em ecossistemas de floresta ombrófila.  

Os primatas do gênero Callicebus, conhecidos localmente como “guigós”ou “sauás” 

(ou “titi monkeys”, em inglês), são platirríneos de pequeno porte (peso adulto de cerca de 1 

kg), cuja ecologia é caracterizada pela formação de pequenos grupos familiares, tipicamente 

de três a cinco indivíduos, e uma dieta predominantemente frugívora (Bicca-Marques & 

Heymann, 2013; Ferrari et al., 2013b). Os dados disponíveis sobre sua dieta indicam uma 

possível tendência para uma maior folivoria no gênero Callicebus em comparação com os 

outros dois gêneros que antes integravam o táxon (Tabela 1.1). Entretanto, são apenas 

tendências, ao contrário de diferenças absolutas, e provavelmente, refletem mais a 

disponibilidade local de recursos alimentares do que adaptações específicas do gênero 

Callicebus, considerando as grandes semelhanças morfológicas e ecológicas entre os três 

gêneros. No caso específico da insetivoria, por exemplo, apesar da alta taxa observada por 

DeLuycker (2012) em P. oenanthe, da Colômbia meridional, o comportamento foi 

concentrado em certos períodos do ano, de uma forma semelhante ao padrão observado em 

Callicebus coimbrai, espécie da Mata Atlântica (Souza-Alves et al., 2011).  



5 

 

Da mesma forma, os guigós tendem a ocupar áreas de vida relativamente pequenas, 

da ordem de cinco a 25 hectares, com nenhum padrão geográfico aparente. Mais uma vez, 

parece que fatores locais e temporais, mais do que adaptações específicas de cada espécie, 

influenciam no uso de espaço e preferências por habitats apresentados por um dado grupo ou 

população. Em geral, a preferência é pelos estratos inferiores dos habitats de floresta, muitas 

vezes, áreas marginais ou em regeneração, o que parece subsidiar a tolerância dos guigós por 

impactos antrópicos em seus habitats, como observado em vários estudos de campo. 

1.2.2 A espécie Callicebus coimbrai 

O guigó-de-coimbra, Callicebus coimbrai (Figura 1.1), foi descrito por Kobayashi & 

Langguth (1999), sendo a última espécie de primata descoberta na Mata Atlântica. A espécie 

provocou preocupações imediatas quanto à sua conservação, devido ao alto grau de 

desmatamento dentro da sua distribuição geográfica inicialmente restrita à Mata Atlântica do 

Estado de Sergipe e a aparente escassez de populações remanescentes. Com isso, a primeira 

classificação da espécie no livro vermelho da IUCN foi de “critically endangered”(CR), ou 

criticamente em perigo (IUCN, 2000).  

Ao longo dos anos subsequentes, uma série de estudos modificou esse cenário, 

mostrando que a distribuição da espécie se estendia até o rio Paraguaçu, próximo a Salvador, 

e que existiam, na verdade, algumas dezenas de populações dentro dessa área (Jerusalinsky et 

al., 2006). A partir desse avanço no conhecimento das características zoogeográficas da 

espécie, sua classificação foi modificada para “Endangered”(EN) ou “em perigo” (Veiga et 

al., 2008). 
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Tabela 1.1. Dados disponíveis sobre a composição da dieta das diferentes espécies de 
Callicebus e as comparações com os gêneros Cheracebus e Plecturocebus (valores 
arredondados). 

 Item (%):  

Espécie 

Fruto Folha Flor Semente Invertebrado 

Fonte [número de grupos] 

Cheracebus       

C. lugens 59 6 4 27 3 Palacios et al. (1997) 
 34 10 3 48 4 Palacios & Rodriguez (2013) 

C. lucifer 30 13 - 37 14 Kinzey et al. (1977) 

Plecturocebus       

P. brunneus 70 14 <1 - 8 Lawrence (2007) [5] 

 78 6 6 1 5 Lopes (2016) 
P. cupreus 80, 89 <1, 2 0, <1 11, 0 8, 8 Kulp & Heymann (2015) [2] 

P. discolor 63 28 6 - - Carrillo-Bilbao et al. (2005) 
P. oenanthe 37 8 2 1 52 DeLuycker (2012) 
Callicebus       

C. personatus 55, 57 18, 26 22, 2 - - Price & Piedade (2001) [2] 

 81 18 1 - - Kinzey & Becker (1983) 

C. nigrifrons 64 5 24 - 3 Neri (1997) 

 41 16 10 12 11 Caselli & Setz (2011) 

 43 8 6 37 2 Santos et al. (2012) 

C. melanochir 59 14 <1 26 <1 Heiduck (1997) 

 43 17 - 34 - Müller (1996) 

C. coimbrai 61 23 3 9 3 Souza-Alves et al. (2011a) 
[grupo Trapsa] 

 58 26 3 5 - Santana (2012) [grupo 
Junco] 

 75 19 4 2 - Alves (2013) [grupo Junco] 

 71 21 1 6 - Chagas (2015) [grupo Junco] 
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Figura 1.1. Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999. À esquerda, desenho 
esquemático da espécie por Stephen Nash (veja van Roosmalen et al., 2002). À direita, um 
macho adulto, foto de Stephen F. Ferrari. 
 
 

Mesmo assim, a situação atual da espécie continua preocupante, devido a uma série de 

fatores, principalmente ao alto grau de fragmentação das populações remanescentes e a 

escassez de áreas protegidas oficialmente. Apesar da legislação ambiental, que exige a 

preservação florestal, a quase totalidade dos remanescentes florestais da região está localizada 

em propriedades particulares, onde os fragmentos ficam vulneráveis à degradação contínua 

em função da exploração de recursos naturais como a lenha e outros produtos florestais, à 

invasão por animais domésticos e incêndios, e assim por diante. Nesse contexto, o Refúgio de 

Vida Silvestre Mata do Junco representa a única área protegida oficialmente no Estado de 

Sergipe com uma perspectiva real para a conservação da população local da espécie em longo 

prazo.  

Os estudos ecológicos realizados até agora (Tabela 1.1) indicam que as características 

ecológicas de C. coimbrai sejam típicas do gênero, com uma dieta à base de fruto, 

complementada principalmente por folhas e sementes. Entretanto, foram encontradas 

diferenças consideráveis entre localidades, onde a composição da dieta variou 

significativamente em relação à contribuição relativa de fruto e folhas (Baião et al., 2015), 

aparentemente ligado a diferenças nas características dos diferentes sítios de estudo, como a 

qualidade do habitat e o grau de fragmentação do mesmo (veja também Alves, 2013). O 

monitoramento semi-contínuo dos mesmos dois grupos ao longo de vários anos também têm 

apontado a influência de eventos climáticos sobre todas as características ecológicas dos 
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animais, inclusive os padrões de dispersão de sementes, que representa um processo 

fundamental para a regeneração de habitats degradados (Baião et al., 2015).  

Considerando a importância de uma base de dados ecológicos sólida para a avaliação 

confiável de padrões ecológicos e principalmente de fatores limitantes críticos (e/ou recursos-

chave), o estudo ecológico de C. coimbrai, descrito aqui, visou dar continuidade ao 

monitoramento da espécie no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco no munícipio de 

Capela, Sergipe oriental, principalmente, na perspectiva longitudinal do estudo que forneceu a 

possibilidade de avaliar mais sistematicamente os fatores determinantes das características 

ecológicas da espécie, visando fornecer subsídios mais confiáveis para o desenvolvimento de 

estratégias eficazes de conservação e manejo de C. coimbrai e os ambientes que habita. 

1.3 O papel do recurso chave no ecossistema 

1.3.1 O conceito de espécie chave 

Paine (1969) cunhou o termo “keystone species” (espécie chave) para descrever uma 

espécie que desempenha um papel fundamental no ecossistema, de forma que sua ausência do 

mesmo provocaria desequilíbrios extremos no sistema como um todo. Em inglês, o termo 

“keystone” se refere especificamente à pedra central de um arco, conhecida como “chave” ou 

“pedra angular” em português, que sustenta toda a estrutura do arco e tem um formato e 

tamanho distintos em comparação com as demais aduelas. Sem a pedra chave, o arco desaba.    

Na homologia, uma espécie chave se destaca por suas características ecológicas, que têm um 

efeito no ecossistema desproporcional à sua abundância ou biomassa, principalmente no 

sentido de alterar a composição e abundância de outras espécies no ecossistema. No caso 

clássico descrito por Paine (1966, 1969), a remoção experimental de predadores (p.ex., a 

estrela-do-mar Pisaster) resultou em uma redução no número de espécies de mariscos 

encontradas nos poços de maré do litoral do Noroeste americano. As evidências indicaram 

que o predador funcionava como um agente controlador das populações de suas presas, onde a 

perda da pressão de predação alterou as relações de competição na comunidade, favorecendo 

algumas poucas espécies mais competitivas, que aumentavam de densidade e acabavam 

suprimindo seus competidores menos hábeis. 

Apesar do foco original no papel de predadores no ecossistema, o conceito foi 

estendido rapidamente para outros tipos de interação ecológica. Da mesma forma que um 

predador pode desempenhar um papel fundamental num ecossistema, a ausência de um tipo 

de presa (ou planta) também pode afetar a composição e funcionamento de uma comunidade, 

num sentido “bottom-up” (de baixo para cima) ao contrário de “top-down”, como no caso de 
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um predador. Em seu trabalho clássico sobre as florestas tropicais, Terborgh (1986) 

identificou os figos (Ficus spp.), frutos de palmeira (Arecaceae) e néctar (de vários taxa) 

como recursos chave para a comunidade de vertebrados, devido à sua disponibilidade durante 

os períodos de maior escassez de recursos. Espécies ou guildas que fornecem serviços 

ecológicos essenciais, como polinizadores e dispersores de sementes, também podem ser 

classificadas como espécies-chave em um ecossistema. 

Os conservacionistas adotaram o conceito de espécie-chave com entusiasmo, devido 

ao potencial para avaliar os potenciais efeitos a perda de espécies, principalmente aquelas 

ameaçadas de extinção, sobre o funcionamento do ecossistema. Da perspectiva original, 

espécies de destaque, como predadores de topo, não somente desempenham um papel 

importante no ecossistema como são também especialmente sensíveis a impactos no 

ambiente. Assim, uma espécie como a onça-pintada (Panthera onca) ganha destaque por seu 

papel no ecossistema e também sua vulnerabilidade a pressões antrópicas, como a caça e 

perda de habitat, além de ter um potencial papel de destaque como espécie bandeira para a 

conservação (Zeller, 2007).  

De uma perspectiva paisagista, a presença ou ausência da espécie chave de uma dada 

localidade ou região fornece uma medida da “saúde” do ecossistema, ou seja, a ausência da 

espécie seria um indicador diagnóstico de impactos antrópicos (Caro, 2010). Em regiões 

neotropicais, predadores de topo, como P. onca e a harpia (Harpia harpyja) estão entre as 

primeiras espécies a desaparecer frente às modificações no ambiente, principalmente porque 

são dependentes de áreas relativamente grandes para garantir a sua sobrevivência (Terborgh 

& Estes, 2010).  

A aplicação do conceito de espécie chave pode ser estendida para a ideia de um 

“recurso chave”, onde a chave não precisa ser uma espécie, necessariamente (mas inclui 

espécies, e o termo “recurso chave” será usado nesse sentido na presente tese). Na concepção 

do Terborgh (1986), por exemplo, o “keystone” não é uma espécie específica, mas um tipo de 

recurso alimentar, ou seja, frutos de figueira ou palmeira e néctar. Por extensão, esse recurso 

poderia ser um elemento abiótico do ambiente, como um nutriente do solo ou tipo de abrigo, 

onde a presença ou ausência do recurso vai determinar o potencial para a sobrevivência de 

tipos específicos de organismos, e assim, a composição da comunidade biológica. De uma 

perspectiva autoecológica, ou seja, em estudos que focalizam a ecologia de uma única 

espécie-alvo, o conceito de recurso chave pode ser útil para o entendimento do potencial de 

sobrevivência da população de uma dada espécie, onde a ausência ou baixa disponibilidade do 

recurso pode implicar na raridade ou completa ausência da espécie-alvo, e a disponibilidade 
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deste mesmo recurso irá determinar aspectos como a densidade populacional da espécie e a 

viabilidade de suas populações em longo prazo (Primack, 2014).  

Um dos problemas fundamentais para a análise científica de ecossistemas tropicais é 

que a base teórica foi e continua sendo desenvolvida através de estudos de sistemas 

temperados, onde a diversidade biológica é dezenas ou mesmo centenas de vezes menor do 

que aquela encontrada em ecossistemas tropicais equivalentes. A complexidade extrema dos 

sistemas tropicais implica em uma problemática muito maior para a avaliação de relações 

interespecíficas e o funcionamento sistêmico. Assim, se o conceito de espécie chave já é 

polêmico em termos gerais, fica ainda mais controvertido quando se levar em consideração a 

tremenda diversidade biológica que é característica dos ecossistemas tropicais. 

Da perspectiva da Biologia da Conservação, a identificação de possíveis recursos-

chave pode constituir uma ferramenta de importância fundamental para a avaliação e 

desenvolvimento de medidas eficazes de conservação e manejo em longo prazo (Primack & 

Rodrigues, 2001). Nos termos mais simples, habitats poderiam ser avaliados com maior 

confiabilidade em relação à importância relativa dos diferentes recursos que contêm, em 

relação ao valor específico desses recursos para as populações alvo das medidas de 

conservação e manejo. 

1.3.2 Primatas e recursos chave 

Como já foi enfatizado, os primatas neotropicais são altamente adaptados para a vida 

arbórea, tanto que, em um nível de análise, a própria floresta poderia ser considerada um 

recurso chave, no sentido de um pré-requisito obrigatório para o estabelecimento de 

populações. Entretanto, simplesmente identificar a floresta como recurso-chave seria um 

exercício muito pouco informativo ou lucrativo para a compreensão de padrões ecológicos ou 

parâmetros de conservação. 

De um modo geral, os primatas neotropicais podem ser agrupados em quatro grandes 

guildas ecológicas (grandes frugívoros, predadores de sementes, pequenos insetívoros, e 

generalistas), com características distintas em relação a seu papel no ecossistema, suas 

exigências em termos de recursos como alimentos, espaço e habitats, com características mais 

ou menos bem definidas, de acordo com a quantidade de pesquisa realizada com cada guilda, 

gênero ou espécie. Do ponto de vista da conservação, inclusive, podemos contrastar a guilda 

dos grandes frugívoros (família Atelidae), que parecem ser os mais vulneráveis a perturbações 

do ambiente, em termos gerais, e aquela dos pequenos insetívoros/gomívoros (família 

Callitrichidae), que representam o extremo oposto em relação à sua tolerância a impactos. 
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Assim, em termos bem gerais, atelídeos são mais vulneráveis a impactos no ecossistema do 

que calitriquídeos, devido a sua dependência em recursos específicos, como certos tipos de 

árvores frutíferas.  

Em um foco mais específico, entretanto, existe muita variação entre espécies, que 

confunde os padrões gerais. No caso dos atelídeos, existe uma divisão fundamental entre as 

subfamílias Atelinae e Alouattinae, onde a segunda constitui um grupo de primatas altamente 

especializados para a exploração alimentar de folhas. A habilidade das espécies desse grupo 

de substituir sistematicamente o alimento preferido (fruto) por folhas as oferece uma 

tolerância maior de modificações do habitat. Essa diferença tem implicações profundas para 

praticamente todos os aspectos da biologia e da ecologia dos alouatíneos em comparação com 

os atelíneos, visto não somente na composição da dieta, como no tamanho da área de vida, 

agrupamentos, padrão de atividades e atéa morfologia (Di Fiore et al., 2011). Todas essas 

diferenças também são relevantes para o desenvolvimento de estratégias eficazes de 

conservação e manejo para os diferentes taxa.  

Existem, ainda, variações em outros níveis. Dentro dos atelíneos, por exemplo, há um 

gênero mais folívoro – Brachyteles – que divide muitas características ecológicas com os 

outros membros da subfamília, mas apresenta uma maior tolerância de perturbações de 

habitat, possivelmente ligada à sua distribuição geográfica mais marginal, nos trópicos, em 

comparação com aquela dos demais gêneros, Ateles e Lagothrix. Numa escala inferior, 

existem também diferenças entre espécies do mesmo gênero e, possivelmente, de populações 

distintas da mesma espécie. 

Da mesma forma, existe uma variação considerável nas características biológicas e 

ecológicas dos calitriquídeos, a começar pelas consideráveis diferenças de tamanho corporal, 

com peso adulto entre 120 g em Cebuella até 700g em Leontopithecus e Callimico. Essa 

simples variação no tamanho corporal subsidia diferenças fundamentais em praticamente 

todos os aspectos da ecologia desses primatas, que serão redobradas pelas diferenças entre 

espécies, populações e assim por diante (Digby et al., 2011). 

Assim, ao mesmo tempo em que padrões gerais (p.ex., guildas) podem ser 

identificados e definidos com certa facilidade, existe muita variação em nível de espécie ou 

mesmo população local. Sem uma base de dados confiável que englobe uma porção 

considerável dessa variação, a busca por padrões gerais ou mesmo a identificação e recursos-

chave fica prejudicada. Dessa forma, a coleta de dados confiáveis éfundamental, mas o 

desenvolvimento de abordagens teóricas adequadas para cada táxon ou cenário ecológico 

também éde uma importância fundamental. 



12 

 

É comum, nos projetos de pesquisa que abordam a ecologia e conservação de 

primatas, encontrar referências ao objetivo de identificar espécies ou recursos-chave, como 

forma de subsidiar o desenvolvimento de medidas efetivas de conservação e manejo. 

Entretanto, até agora, poucos estudos têm apresentado alguma conclusão concreta nesse 

sentido (ver Terborgh, 1986, para uma abordagem geral), ou seja, a identificação de fatores 

específicos que podem ser caracterizados como recursos ou mesmo fatores chave na ecologia 

de uma espécie ou população, com potencial para uso como ferramenta em seu manejo ou 

conservação. 

1.3.3 Recursos chave na ecologia de Callicebus 

Apesar da disponibilidade de relativamente poucos estudos ecológicos sobre os guigós 

(em comparação com a diversidade taxonômica do gênero), os dados disponíveis indicam 

uma certa homogeneidade nas características das diferentes espécies, na maioria dos aspectos 

de seu comportamento e ecologia. Até certo ponto, os dados disponíveis sobre a ecologia do 

gênero fornecem poucas pistas em relação à identificação de recursos chaves, em termos de 

padrões de alimentação ou preferências de habitat.  

A subfamília Callicebinae está entre os mais diversos grupos de platirríneos, com mais 

de 30 espécies, distribuídas ao longo de grande parte da bacia Amazônica e no leste do Brasil, 

entre o Rio Tietê em São Paulo e o Rio São Francisco em Bahia e Sergipe. Apesar de sua 

grande diversidade, os dados ecológicos disponíveis sobre os calicebíneos indicam forte 

homogeneidade em algumas características, a começar pela organização social e biologia 

reprodutiva (Bicca-Marques & Heymann, 2013; Ferrari et al., 2013b). Todos os calicebíneos 

formam casais reprodutivos e os adultos são altamente intolerantes a outros adultos do mesmo 

sexo.  

Essa característica comportamental contribui para a limitação do tamanho dos grupos 

sociais, os quais, com pouquíssimas exceções, não excedem 5 ou 6 membros. As exceções 

observadas até agora parecem representar circunstâncias excepcionais como um atraso na 

dispersão de um indivíduo de seu grupo natal (Bicca-Marques et al., 2002) ou o nascimento 

de gêmeos (Santana, 2012). Por sua vez, essa característica impõe limites específicos sobre 

outras características ecológicas desses primatas. Por exemplo, o pequeno tamanho dos 

agrupamentos contribui fundamentalmente para o tamanho reduzido da área de vida, 

geralmente na faixa de 10–20 hectares. Por sua vez, a necessidade reduzida de espaço de cada 

grupo pode contribuir para a tolerância relativa desses primatas em relação à fragmentação de 

habitat. Por outro lado, as características específicas de sua dinâmica populacional, 
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principalmente em relação à dispersão de animais de seus grupos natais, podem limitar essa 

tolerância em longo prazo e em circunstâncias específicas (Jerusalinsky et al., 2006; Ferrari et 

al., 2013a).  

No caso específico de C. coimbrai, um padrão geral está bem claro (veja Ferrari et al., 

2013a; Hilário, 2013; Jerusalinsky, 2013): apesar da ocupação de fragmentos de menos de 10 

hectares por grupos de guigós, muitos fragmentos de floresta maiores não sustentam 

populações da espécie. Assim, fica aparente que fatores além do simples tamanho do 

fragmento ponderam a probabilidade da ocupação de um fragmento por uma população de 

Callicebus. Outros fatores podem variar desde questões históricas, relacionadas ao processo 

de fragmentação e exploração do habitat, até variáveis aleatórias como a composição das 

populações remanescentes de uma dada área (Jerusalinsky et al., 2006).  

Assim, no presente estudo, é avaliado o conceito de recurso-chave em termos gerais, 

principalmente em relação aos primatas neotropicais, e mais especificamente no contexto da 

ecologia e conservação da espécie Callicebus coimbrai. Com isso, esperou-se não somente 

avaliar os aspectos teóricos e práticos do conceito, mas ao mesmo tempo, verificar sua 

aplicabilidade em casos específicos de estudos ecológicos, mas principalmente para o 

desenvolvimento de estratégias eficazes de manejo e conservação de populações 

remanescentes. 

1.4 Corredores ecológicos 

1.4.1 Fragmentação de habitat 

A conversão de habitats em paisagens fragmentadas representa um dos grandes 

desafios para a Biologia da Conservação no Século XXI (Marsh, 2003a,b; Marsh & Chapman, 

2013; Wich & Marshall, 2016). Ao longo desse processo, o habitat original tipicamente, 

floresta ou outra formação arbórea é reduzido a manchas remanescentes dentro de uma matriz 

antrópica, geralmente composta por plantações e/ou pastagens (Barelli et al., 2015). Esse 

processo de fragmentação acentua os efeitos de perda de habitats devido à redução da área 

disponível para cada subpopulação, além de interromper o fluxo gênico dentro de populações 

em escala local ou regional, o que pode as tornar inviáveis ao longo do tempo.  

A fragmentação de habitat é um tema de destaque na conservação de primatas, 

principalmente em regiões como a Mata Atlântica do Brasil oriental e a Ilha de Madagascar, 

conhecidas como “hotspots” de conservação devido a sua alta riqueza biológica e níveis 

acentuados de impacto e perda de habitats (Mittermeier et al., 2004). Nas paisagens típicas da 

Mata Atlântica brasileira, a redução da floresta original, antes contínua, a um conjunto de 
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fragmentos isolados representa um desafio fundamental para os organismos dependentes 

desses habitats e para as entidades empenhadas na sua conservação (Ribeiro et al., 2009).  

Nesse cenário, a conectividade de habitats é vista como uma prioridade para a 

conservação, considerando seu papel no funcionamento do ecossistema (Arroyo-Rodríguez et 

al., 2013). A capacidade de dispersão dos organismos que ocupam cada tipo de habitat 

determina sua distribuição na paisagem, de acordo com a disponibilidade de habitat. Para 

espécies dependentes de habitats arbóreos, como os primatas platirríneos, a maioria das 

matrizes antrópicas (mas principalmente o pasto) representam barreiras à dispersão entre 

fragmentos de floresta, considerando fatores como (i) o grau de adaptação morfológica dos 

primatas neotropicais para o deslocamento em substratos arbóreos, (ii) as grandes distâncias 

que separam os fragmentos na maioria dos casos, e (iii) o número de predadores em potencial, 

entre animais silvestres, domesticados e seres humanos (Ferrari et al., 2013a). Ou seja, a 

matriz antrópica geralmente constitui uma barreira efetiva para a dispersão dos primatas 

residentes nos fragmentos de floresta que compõem a paisagem. Com isso, as populações 

tipicamente ficam isoladas em seus fragmentos e a dispersão tende a ser um processo raro, 

não-sistemático e arriscado. Esse processo contrasta de forma significativa com aquele 

encontrado em populações contínuas, onde os agrupamentos são arranjados de forma 

contígua, permitindo a dispersão sistemática de indivíduos para áreas adjacentes. 

Como já mencionado, o cenário da Mata Atlântica na região Nordeste é especialmente 

preocupante devido às características do bioma nessa região, no qual a floresta assume o 

formato de uma estreita faixa litorânea, prensada entre o Oceano Atlântico e a Caatinga 

(Thomas, 2008; Ribeiro et al., 2009; Santos, 2009). Frente a esse cenário natural, a 

fragmentação intensiva de habitats tem implicações ecológicas críticas, e a conectividade é 

uma prioridade fundamental para garantir a integridade das populações remanescentes. Esse 

subprojeto tem ligação estreita com os objetivos e atividades do PAN Primatas do Nordeste, 

uma iniciativa do ICMBio, com a participação das instituições de pesquisa da região, como a 

UFS (ICMBio, 2015). 

1.4.2 Callicebus coimbrai: paisagens e conservação  

Atualmente, a paisagem predominante no Estado de Sergipe é uma matriz antrópica 

com esparsos e pequenos fragmentos de habitat nativo, no sentido tanto do tamanho dos 

fragmentos, como de seu número. Em geral, fragmentos com mais de 100 hectares (uma área 

que pode ser considerada minimamente adequada para sustentar uma fauna e flora viável 

Jerusalinsky, 2013) são raros, e as distâncias que separam fragmentos, principalmente os 

maiores, são da ordem de quilômetros.  
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Para pequenos primatas como os guigós, essas paisagens típicas representam um 

impacto muito grande sobre a dinâmica populacional que deveria consistir no ambiente 

natural de floresta contínua, na dispersão sistemática dos membros imaturos do grupo, a partir 

do momento em que atinge a maturidade sexual (Ferrari et al., 2013a). Na floresta contínua, o 

indivíduo sempre tem contato físico e/ou social com grupos vizinhos, principalmente através 

da vocalização típica de dueto desses primatas, onde o casal reprodutor demarca os limites do 

território de seu grupo durante encontros com seus grupos vizinhos. Em um processo normal 

de dispersão, espera-se que o animal dispersor tenha ampla oportunidade de avaliar suas 

opções em termos de possíveis parceiros e as oportunidades para a formação ou ocupação de 

um território.   

Na paisagem fragmentada, por outro lado, as opções de dispersão serão determinadas 

pela configuração de habitats e populações. Nesse cenário, a dispersão se torna mais difícil, 

não-sistemática e mais arriscada para o dispersor, com probabilidade muito maior de 

insucesso. Foi observado, inclusive, um caso de dispersão mal-sucedida em C. coimbrai, que 

culminou no retorno do dispersor para seu grupo natal e uma série de comportamentos 

atípicos (Souza-Alves & Ferrari, 2012). Como foi um caso isolado, ainda não está claro se 

representa um padrão mais generalizado, mas parece indicar limitações sérias da dinâmica 

populacional impostas pela fragmentação de habitat. 

Ao longo dos últimos anos, a ocorrência de populações remanescentes de C. coimbrai 

tem sido bem documentada em Sergipe (Jerusalinsky et al., 2006; Rocha, 2011; Hilário, 2013; 

Jerusalinsky, 2013; Marques-Junior et al., 2013). Os resultados desses levantamentos 

demonstram padrões sistemáticos, como uma maior probabilidade de ocorrência de 

populações nos fragmentos de maior tamanho, ao lado de variação menos previsível, como a 

ausência da espécie de algumas matas grandes mais notadamente o Parque Nacional da Serra 

de Itabaiana e a presença de populações (ou grupos) em fragmentos com menos de dez 

hectares.  

Hilário (2013) demonstrou que fatores específicos como a densidade do sub-bosque e 

a altura da floresta têm uma influência positiva sobre a densidade de C. coimbrai, e são 

variáveis que podem ser avaliadas facilmente em campo. Ao mesmo tempo, registrou a 

extinção recente de várias populações, ligada principalmente à degradação de habitat. Essas 

observações enfatizam a necessidade de garantir a conectividade das populações 

remanescentes através da formação de corredores ecológicos, que facilitam a dispersão de 

indivíduos entre fragmentos e contribuem para o funcionamento mais adequado dos 

ecossistemas (veja Gouveia et al., 2017). Assim, no presente estudo, será desenvolvida uma 
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diagnóstica sistemática do potencial para a implementação de corredores ecológicos na região 

de estudo, na porção oriental do estado de Sergipe. 

 

1.5 Considerações gerais 

Em quase 20 anos de história, a espécie Callicebus coimbrai tem sido atingida por 

uma série de mudanças, em diferentes escalas, nem sempre negativas. A espécie nasceu como 

uma incógnita, no finalzinho do século XX, em uma região pouco conhecida biologicamente, 

onde a presença do gênero e da espécie era desconhecida. A espécie surgiu, e ainda 

permanece, como a última espécie de primata descoberta na Mata Atlântica, papel antes 

ocupado pelo mico-leão caiçara, Leontopithecus caissara Lorini & Persson, 1990. Por 

coincidência, ou não, o nome escolhido para a nova espécie faz referência ao conceituado 

primatólogo Adelmar Faria Coimbra-Filho, falecido em 2016, que foi o pioneiro da 

conservação dos micos-leões. 

A classificação inicial do status de conservação da espécie, como Criticamente 

Ameaçado (IUCN, 2000), foi fruto do desconhecimento científico. Na época, a espécie era 

conhecida somente a partir da descrição original de Kobayashi & Langguth (1999), e sua 

ecologia, distribuição geográfica e tamanho populacional ainda eram obscuros. No início do 

século XXI, os primeiros levantamentos (Sousa, 2003; Jerusalinsky et al., 2006) apontavam 

não somente para uma distribuição maior, como também um grande número de populações, 

espalhados pela paisagem fragmentada da Mata Atlântica de Sergipe e o norte da Bahia. Com 

isso, na reavaliação subsequente do status da espécie (Veiga et al., 2008), foi retirada a 

classificação “crítica”, deixando a espécie na categoria um pouco menos preocupante de 

ameaçada.  

Nos quase 10 anos seguintes, nosso conhecimento da espécie tem crescido 

extraordinariamente, propulsionado não somente pela dedicação de um pequeno grupo de 

pesquisadores, como também pelos avanços institucionais e tecnológicos ocorridos ao longo 

desse período. Até o momento, a espécie C. combrai tem sido enfocada, direta ou 

indiretamente, em cerca de quinze teses e dissertações de três programas de pós-graduação, 

gerando uma base de dados sólida, que subsidia os esforços de conservação, mas mesmo 

assim, nosso conhecimento da biologia e ecologia da espécie ainda é bastante incipiente, 

principalmente quando comparada a algumas espécies de destaque da fauna primatológica 

brasileira, como Leontopithecus rosalia e Brachyteles hypoxanthus. A conservação efetiva de 

uma espécie depende do conhecimento, e dessa perspectiva, nenhuma espécie, nem o ser 

humano, é conhecida por completo. 
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Os avanços nas pesquisas sobre C. coimbrai têm sido acompanhado e apoiado também 

pela consolidação institucional. O próprio Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Primatas Brasileiros (CPB), por exemplo, foi criado pelo ICMBio apenas no ano 2001, e o 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPEC) da Universidade Federal de 

Sergipe foi inaugurado em 2008. Mas, o passo mais importante, da perspectiva da própria 

espécie C. coimbrai, foi a criação pela SEMARH-SE, do Refúgio de Vida Silvestre Mata do 

Junco, em 2007, a única unidade de conservação dedicada à proteção da espécie, e o palco 

principal da pesquisa apresentada nessa tese. 

Atualmente, temos uma noção razoável da distribuição geográfica de C. coimbrai, e 

sabemos que ainda existem populações da espécie em dezenas de localidades distribuídas 

entre Sergipe e Bahia, mas ainda não temos um conhecimento satisfatório de suas 

características ecológicas, e principalmente, dos limites de sua tolerância frente aos impactos 

ocorridos recentemente em seu ambiente natural. Nesse meio tempo, Hilário et al. (2017) 

estimaram que 10% das populações conhecidas por nossos levantamentos foram extintas 

desde que foram documentadas, uma situação preocupante e claramente insustentável. 

Independentemente do nosso conhecimento das características da espécie, então, fica evidente 

que sua sobrevivência dependerá do ambiente social, onde a colaboração e participação das 

populações humanas residentes nas áreas onde a espécie sobrevive terão um papel 

fundamental em qualquer iniciativa de conservação. Dessa perspectiva, fica claro o valor da 

abordagem integrada, como aquela promovida pelo PRODEMA, que foi adotada na presente 

pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta tese é de subsidiar o desenvolvimento de estratégias integradas e 
efetivas para a conservação e manejo em longo prazo das populações remanescentes da 
espécie ameaçada Callicebus coimbrai, e dos habitats florestados que estas populações 
ocupam no Estado de Sergipe e áreas vizinhas da Bahia.  

 

2.2 Objetivos específicos 

1) Coletar dados sobre a ecologia e comportamento de C. coimbrai em um sítio de estudo 
estabelecido, o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, em Capela, Sergipe, dando 
continuidade ao monitoramento de anos anteriores; 

 

2) Avaliar possíveis padrões longitudinais no comportamento e ecologia do grupo de 
estudo, e sua relevância para a conservação da população local e a espécie;  

 

3) Compilar dados e discutir o conceito de recurso-chave e sua relevância para a 
conservação de primatas neotropicais, de uma forma geral, e guigós, especificamente; 

 

  4) Analisar o potencial para a implementação de um manejo integrado de paisagens na 
região do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, em Capela e nos municípios 
vizinhos, visando a consolidação dos habitats naturais remanescentes da região e as 
populações locais de guigós e outras espécies.
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3. MÉTODOS 
      3.1 Aspectos gerais 

O presente estudo foi dividido em três abordagens distintas que, embora 

complementares, foram baseadas em procedimentos metodológicos próprios, que serão 

descritos separadamente, a seguir. A primeira abordagem éo estudo ecológico, que foi 

baseado em procedimentos estabelecidos em pesquisas anteriores, inclusive aquela realizada 

pela própria autora (Baião, 2013; Baião et al., 2015), que visou estabelecer um banco de 

dados padronizado para permitir a realização de análises comparativas sistemáticas entre 

períodos.  

A segunda abordagem é baseada em uma revisão de um conceito fundamental na 

teoria ecológica moderna, o conceito de espécie-chave (Paine, 1966, 1969) ou, no caso 

específico do presente estudo, de recurso-chave (sensu Terborgh, 1986). Como já discutido na 

Introdução, o conceito se referiu originalmente a espécies que ocupam um papel essencial 

para o equilíbrio de um ecossistema, sendo modificado para incluir outros elementos do 

sistema. De uma perspectiva auto-ecológica, ou seja, no foco em uma única espécie, o 

conceito pode ser aplicado à identificação de recursos específicos que podem ser essenciais 

para a ocorrência ou sobrevivência da espécie em um dado local e assim, para a identificação 

de sítios ou circunstâncias favoráveis para a consolidação de suas populações. 

Em uma extensão dessa perspectiva, a terceira abordagem focaliza a questão do 

manejo de paisagens na região da área de estudo do monitoramento ecológico, no município 

de Capela e municípios vizinhos, no leste de Sergipe. Neste caso, o trabalho visou definir 

subsídios para o estabelecimento de um sistema integrado de manejo da paisagem envolvendo 

proprietários locais, a partir dos levantamentos anteriores (Jerusalinsky et al., 2006; Marques, 

2010; Mendes, 2010; Marques et al., 2013; Hilário, 2013; Jerusalinsky, 2013; Hilário et al., 

2017), e no contexto de análises macroecológicas recentes (Gouveia et al., 2016, 2017).  

No final da presente tese, o conjunto de informações e perspectivas geradas por essas 

três abordagens é discutido de forma integrada no contexto histórico, atual e futuro da 

conservação de Callicebus coimbrai, em geral, e especificamente na região oriental do Estado 

de Sergipe.  
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3.2 Estudo ecológico 
3.2.1 Área de estudo 
 

O presente estudo deu continuidade às atividades de pesquisa sobre a população de 

guigós (C. coimbrai) residente no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (RVS Mata do 

Junco), mais especificamente, o monitoramento ecológico do grupo conhecido como o grupo 

Junco, iniciado em 2011, com o estudo de Santana (2012), e seguido por Alves (2013), Baião 

(2013), Correia (2015) e Chagas (2015). O RVS Mata do Junco é uma unidade de 

conservação estadual localizada no município de Capela, que foi estabelecida por iniciativa da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) através de decreto 

24.944 de 26 de dezembro de 2007. Estima-se que a população residente de C. coimbrai conta 

com algumas centenas de indivíduos (Rocha, 2011), que pode representar a maior população 

remanescente da espécie em Sergipe, ou mesmo em geral. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (MMA, 2000), 

conhecido como o SNUC, o refúgio de vida silvestre (RVS) é uma categoria de unidade de 

conservação de proteção integral, onde o uso de recursos naturais só é permitido de forma 

indireta. O objetivo de um RVS é a proteção de ambientes naturais utilizados para a 

“existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna local residente ou 

migratória” (MMA, 2000). Nesse contexto, o propósito fundamental do RVS Mata do Junco é 

a proteção da população local de Callicebus coimbrai, embora forneça meios também de 

proteger outros elementos da fauna e flora locais, com destaque para Pyriglena atra, além de 

recursos naturais de significância local, considerando que a área do refúgio engloba os 

principais mananciais de água doce que abastecem a cidade de Capela.  

O grupo de estudo ocupa o extremo setentrional do RVS Mata do Junco, em uma área 

que circunda a portaria principal da unidade de conservação e seu centro administrativo 

(Figura 3.1). Essa localização, que implica em um tráfego constante de pessoas pela área, 

entre visitantes, funcionários e moradores, pode ter contribuído para a facilidade na 

habituação dos membros do grupo, e a manutenção dessa habituação ao longo do tempo, fato 

que tem facilitado consideravelmente a realização de sucessivos estudos na área. 

 

3.2.2 O grupo de estudo 

O grupo Junco tem sido monitorado desde 2011, quando Santana (2012) realizou as 

primeiras observações sistemáticas, baseado no protocolo de observação estabelecido por 

Alves (2010), no primeiro estudo comportamental de C. coimbrai, realizado na Fazenda 
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Trapsa, no município sergipano de Itaporanga D’Ajuda. O grupo se destaca pelo tamanho 

relativamente grande, pelos padrões do gênero, contando inicialmente com cinco membros, 

em 2011, número que aumentou com o nascimento de gêmeos, evento incomum na maioria 

dos primatas símios. Um dos gêmeos desapareceu antes de amadurecer (Santana et al., 2014), 

entretanto, um padrão típico nos guigós (Knogge & Heymann, 1995; Lawrence, 2007), 

deixando o grupo com seis membros. No início do período do presente estudo, o grupo 

contava com cinco membros. 

3.2.3 Coleta de dados 

3.2.3.1 Fenologia 

A avaliação da disponibilidade de recursos vegetais dentro da área de vida do grupo de 

estudo também seguiu o protocolo utilizado em estudos anteriores (Fontes, 2011; Souza-

Alves et al., 2011; Santana, 2012; Alves, 2013), visando a continuidade sistemática da 

pesquisa e a comparabilidade dos dados. A adoção dos procedimentos utilizados em estudos 

anteriores contribuiu para a padronização dos dados, e assim, a confiabilidade das 

comparações entre os diferentes períodos de estudo. 

O procedimento focaliza a disponibilidade de fruto e folha jovem ao longo de duas 

trilhas retilíneas que cortam a área de vida do grupo de estudo. Essas trilhas são consideradas 

transecções de faixa, onde as observações são realizadas dentro de um raio de 5 m a cada lado 

da trilha, ou seja, numa transecção de 500 m x 10 m, com área total levantada de 10.000 m².  

Durante os levantamentos, a vegetação dentro da transecção é examinada visualmente 

para a identificação da presença de frutos ou folhas novas nas copas das plantas lenhosas. 

Considerando a estrutura da floresta e os procedimentos adotados nos estudos anteriores, são 

incluídas na amostragem somente as árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) de pelo 

menos 2,5 cm e cipós com DAP ≥ 1 cm. Chapman et al. (1992) recomendam o uso do DAP 

como índice indireto, mas relativamente confiável, do tamanho da copa de um indivíduo e 

assim, sua capacidade de produzir frutos. 

Cada indivíduo carregando fruto ou folha nova em sua copa é marcado e medido 

(DAP) e, até onde possível, identificado. Na maioria dos casos, como as transecções estão 

localizadas dentro da área de vida do grupo de estudo, os indivíduos são marcados e 

identificados. Mas, quando não existe qualquer registro, a planta é marcada e amostras são 

coletadas para a preparação de exsicatas para posterior identificação e registro. 

Os dados foram anotados em planilha própria no campo e transferidos para planilha do 

Microsoft Excel no laboratório, onde foram organizados por transecção e mês para análise.  
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3.2.3.2 Monitoramento comportamental 

Como os membros do grupo de estudo já estavam habituados à presença de 

observadores humanos e a autora já realizou observações dos mesmos durante um período 

anterior (Baião, 2013, Baião et al., 2015), nenhum período de aclimatização foi necessário 

antes de iniciar a amostragem. O monitoramento do grupo de estudo seguiu procedimentos 

padronizados, bem estabelecidos na ecologia comportamental de primatas (p.ex., Ferrari & 

Rylands, 1994; Cullen Jr. & Valladares-Pádua, 1997).  

Dados quantitativos sobre a ecologia do grupo de estudo foram coletados através da 

amostragem de varredura instantânea (Altmann,1974: scan sampling), onde uma amostra de 

um minuto é realizada a intervalos de cinco minutos ao longo de todo o período de atividade 

diurno. Esse esquema de amostragem é o procedimento padrão para a coleta de dados básicos 

sobre a ecologia de primatas neotropicais de pequeno porte, como recomendado por Ferrari & 

Rylands (1994), e aplicado na maioria dos estudos de campo ao longo das últimas duas 

décadas, inclusive com C. coimbrai (Fontes, 2011; Santana, 2012; Alves, 2013; Chagas, 

2015) e outros guigós.  

Durante a varredura, o observador procura visualizar os membros do grupo de estudo e 

identificar seu estado comportamental no momento da visualização. As categorias de 

comportamento básicas incluem descanso, deslocamento, forrageio, alimentação e interação 

social, além de atividades mais pontuais, geralmente agrupadas em uma categoria miscelânea. 

No presente caso, as categorias, derivadas originalmente de estudos anteriores de Callicebus 

foram avaliadas e aperfeiçoadas para estudos com C. coimbrai (veja Fontes, 2012; Santana, 

2012; Alves, 2013; Chagas, 2015). 

As informações complementares coletadas durante cada varredura incluem a hora, a 

localização do grupo (através de leitura de GPS Garmin, modelo 60CSx), a altura de cada 

sujeito em relação ao chão, e outros parâmetros considerados pertinentes, como a presença de 

outros animais, inclusive primatas, e detalhes sobre o tipo de alimento sendo consumido, 

quando pertinente. Amostras dos alimentos também são coletadas, e a árvore-fonte marcada 

(ou seu número de registro anotado) para identificação e mapeamento. Para análise, a 

informação coletada para um dado indivíduo durante uma amostra de varredura é considerada 

um registro. Na planilha do Excel, os registros são organizados por varredura, dia e mês. Um 

mês padrão de coleta é constituído por cinco dias de amostragem contínua. 

No presente estudo, foram coletados dados sistematicamente nos períodos de janeiro a 

março e junho a agosto, 2014, e de janeiro a março 2015, períodos considerados críticos no 
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ciclo anual da ecologia da espécie (Chagas, 2015). O projeto original previa um quarto 

período de coleta, em junho a agosto, 2015, mas essa coleta foi cancelada por motivos 

pessoais. De qualquer forma, o período de estudo replica aquele monitorado por Chagas 

(2015), fornecendo uma base mais confiável para as análises longitudinais. 

3.2.3.3 Dispersão de sementes 

Simultaneamente, com o auxílio de um assistente de campo, os animais foram 

monitorados para a identificação de eventos de defecação. Em cada evento, quando é 

percebido o comportamento característico de defecação de um membro do grupo de estudo, o 

mesmo é monitorado até o momento em que o bolo fecal é liberado. A partir desse momento, 

objetiva-se a identificação da posição do bolo fecal no chão da floresta, para a coleta do 

mesmo, na medida do possível. Para cada evento, sendo uma amostra fecal coletada ou não, 

registra-se o indivíduo e o local do evento (coordenadas registradas com GPS). 

As amostras de fezes foram acondicionadas em potes de plástico de 20 ml, apropriados 

para a coleta de fezes, que foram armazenados sob refrigeração ou em etanol a 70% até a 

triagem e análise. No laboratório, as amostras são triadas em placas de Petri, com o auxílio de 

agulhas, pinças, pinceis e álcool 70°. Onde necessário para a visualização de componentes, as 

amostras são examinadas com auxílio de lupa ou microscópio binocular. 

O objetivo principal dessa análise é a identificação e isolamento das sementes contidas 

nas fezes, embora outros materiais quando encontrados também são isolados e analisados. 

Durante os trabalhos anteriores, foram encontrados muito poucos itens que não fossem 

sementes nas amostras fecais (Correia, 2014; Baião et al., 2015), com a exceção de alguns 

restos de exoesqueleto de inseto e muito ocasionalmente, material foliar, mas em geral, esses 

itens são muito raros, e ausentes da grande maioria das amostras fecais. Assim, o foco maior 

da triagem das amostras fecais é a identificação e quantificação das sementes. 

Todas as sementes encontradas em uma amostra fecal são transferidas para uma nova 

placa de Petri, onde são separadas e agrupadas de acordo com suas características 

morfológicas, ou seja, em “morfo-espécies”. As sementes de cada morfo-espécie encontradas 

em cada amostra são contadas e examinadas visando a identificação das mesmas, através de 

comparações com espécimes-testemunha coletados de frutos obtidos no sítio de estudo 

durante as observações de alimentação do grupo de estudo. Quando possível, a espécie foi 

identificada, baseado nas comparações com os espécimes-testemunha. Quando uma 

identificação taxonômica confiável não for possível, as amostras são classificadas por morfo-

espécie, que foram numeradas por ordem cronológica.  
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Para cada táxon (ou morfo-espécie) identificado, uma amostra aleatória de pelo menos 

30 sementes foi selecionada para a medição de seu comprimento e diâmetro máximos, com 

um paquímetro digital. Onde as sementes podem ser alocadas a um táxon (ou morfo-espécie) 

específico, os registros das amostras fecais foram cruzados com os dados de alimentação, 

visando a identificação da fonte das sementes. Nesse caso, uma planta é considerada a fonte 

das sementes quando foi a única fonte visitada pelo grupo entre o início do período de 

atividade do dia anterior e uma hora antes do evento de defecação que deu origem à amostra 

fecal, seguindo o procedimento já adotado por Baião (2013). Quando duas ou mais fontes da 

mesma espécie foram visitadas durante esse período, o evento não foi considerado, devido à 

possiblidade de erro na identificação da fonte, já que seria impossível discriminar de qual 

fonte as sementes teriam sido derivadas. Para cada evento em que a fonte pode ser 

identificada de forma confiável, as coordenadas geográficas da fonte foram registradas e a 

hora da visita, visando estimar (i) o tempo de passagem das sementes pelo trato digestivo do 

animal e (ii) a distância de dispersão das sementes. 

3.2.4 Análise de dados 

Além dos dados coletados durante o período atual de estudo, foram investigados 

padrões em escala maior de tempo, integrando os dados coletados em períodos anteriores no 

mesmo sítio, ou seja, a Mata do Junco (Santana, 2012, Alves, 2013; Chagas, 2015), para a 

avaliação de padrões longitudinais. Todos os dados coletados foram inseridos em planilhas de 

Excel, organizados por dia ou mês de coleta, para o processamento e extração de parâmetros 

quantitativos, visando entender principalmente padrões longitudinais na ecologia da espécie. 

 No caso do estudo fenológico, foram analisados os dados coletados em cada mês, 

visando avaliar a disponibilidade de recursos alimentares para o grupo de estudo no período 

específico. O parâmetro mais simples é o número de fontes (árvores e cipós) observado com 

fruto e/ou folhas novas, fornecendo um índice básico da disponibilidade de recursos 

alimentares, ou seja, o número de fontes alimentares por hectare. Esse índice pode ser 

comparado entre meses e outros períodos (estações e anos) para uma avaliação da influência 

da precipitação sobre a fenologia das plantas, que por sua vez, pode ser avaliada no contexto 

do padrão de alimentação do grupo de estudo. Os dados foram cruzados com aqueles 

coletados em anos anteriores, visando conferir os padrões e/ou identificar inconsistências que 

necessitam de maior atenção para garantir análises longitudinais confiáveis.  

Os dados comportamentais foram analisados de várias maneiras. O orçamento de 

atividades foi estimado a partir da frequência relativa dos registros de cada categoria 

comportamental, baseado na fórmula: pi= ni/N ×100, onde ni= número de registros da 
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categoria comportamental i, e N = número total de registros coletados durante o período em 

pauta, ou seja, horário do dia, mês, estação e etc. (Cullen Jr. & Valladares-Pádua, 1997). 

Comparações par-a-par de orçamentos entre estações e entre as mesmas estações de anos 

diferentes são baseadas no z binomial, com α = 0,01, seguindo a abordagem padrão utilizada 

por nosso grupo de pesquisa (Fontes, 2011; Santana, 2012; Alves, 2013; Chagas, 2015). 

Nesse caso, os valores para cada categoria comportamental são comparados individualmente, 

onde os valores de p e q para a análise são derivados empiricamente do orçamento geral. 

Devido às diferentes configurações dos dados coletados em estudos anteriores de C. coimbrai, 

a comparação entre estudos foi realizada de forma qualitativa. 

A composição da dieta foi estimada a partir dos registros de alimentação, sendo a 

contribuição perceptual do item i éestimado por pi= ni/N ×100, onde ni= número de registros 

de varredura do item i, e N = o número total de registros de alimentação durante o período 

analisado (Cullen Jr. & Valadares-Padua, 1997). Mais uma vez, a significância de diferenças 

entre períodos pareados foi investigada usando escores de z binomial, com α = 0,01, de forma 

equivalente à análise dos orçamentos. Da mesma forma dos dados comportamentais, a 

comparação entre estudos foi realizada de forma qualitativa. 

A análise mais minuciosa da dieta foi baseada na compilação das espécies de plantas 

exploradas, principalmente por seu fruto. Uma variável básica é o número explorado de 

espécies por mês ou estação, mas a análise foi mais refinada, com o cálculo do índice de 

diversidade de Shannon-Wiener (H’). A significância das diferenças encontradas entre 

períodos serão analisadas usando o teste t específico para esse índice (Jayaraman, 1999). Esse 

índice pode ser utilizado para a avaliação de variações na diversidade de recursos vegetais 

(dados de fenologia) disponíveis para o grupo de estudo. 

Para os dados derivados das amostras fecais, como não foi possível completar todas as 

análises para a tese, foram calculados apenas alguns parâmetros aqui: (i) número médio de 

eventos de defecação por dia/por indivíduo (por período) e (ii) número médio das sementes 

encontradas nas amostras fecais (por período). Esses parâmetros foram avaliados em relação à 

composição da dieta do grupo durante o período em questão, onde foi aplicada uma 

correlação de Spearman para verificar a relação entre os dois índices e a proporção de frutos e 

folhas na dieta do grupo de estudo.  

No final, uma meta-análise semi-quantitativa foi realizada, integrando os dados do 

presente estudo com aqueles disponíveis de estudos anteriores, para a caracterização de 

padrões gerais na ecologia do grupo de estudo, baseada na análise de tendências climáticas 

longitudinais. Nessa abordagem, a variação observada nos parâmetros comportamentais 
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comuns aos diferentes estudos foi avaliada no contexto da variação inter-anual de clima, 

principalmente as taxas de precipitação, disponibilidade de alimentos (estimada através dos 

dados etológicos) e a composição do grupo de estudo. Como não foi possível acessar todos os 

dados originais dos estudos anteriores, essa análise foi limitada a uma abordagem semi-

quantitativas. Para os demais parâmetros, a comparação dos valores foi limitada a uma 

avaliação sistemática, embora qualitativa. 

 

3.3 O conceito de recurso chave 

3.3.1 Revisão da literatura 

A revisão da literatura sobre o conceito de recurso chave foi baseada na procura por 

trabalhos publicados até o dia 31 de dezembro de 2016. Os procedimentos são bem 

estabelecidos e têm sido aplicados em vários trabalhos anteriores sobre temas semelhantes 

(p.ex., Pagotto, 2012; Rocha, 2017). A busca foi realizada inicialmente em três bases de 

dados: Google Scholar (https://scholar.google.com.br/) and SCOPUS (www.scopus.com). 

Inicialmente, a sequência de busca foi [(ecology*) AND (“keystone”OR “keystone 

species”OR “keystone resource”)]. Uma busca inicial foi realizada também na base de dados 

do sistema Scielo (www.scielo.br), mas não acrescentou dados relevantes. Fontes secundárias 

e referências adicionais, quando pertinentes, foram adquiridas dos trabalhos analisados, 

principalmente as teses e dissertações, especialmente as mais recentes, que podem ainda não 

terem sido publicadas.  

Devido ao grande volume de trabalho gerado por essas buscas iniciais, ou seja, cerca 

de 80.000 títulos na Google Scholar, buscas mais refinadas foram realizadas para afunilar o 

processo em direção as áreas específicas de conhecimento e tipos de pesquisa. A abordagem 

principal nesse sentido foi a de focalizar a ordem Primates, como foco principal. Na busca 

mais específica, foi incluída a base de dados Primate Lit (http://primatelit.library.wisc.edu/), 

que inclui monografias acadêmicas e resumos de congressos da área de Primatologia 

divulgados até o final de 2010. Nessa segunda etapa, a sequência de busca foi [(primate*) and 

(“keystone”OR “keystone species”OR “keystone resource”)], sendo usadas sequências 

equivalentes em português [(primata*) AND (“chave”OR “espécie chave”OR “recurso 

chave”)] e espanhol [(primate*) AND (“clave”OR “especie clave”OR “recurso clave”)]. 

Referências adicionais foram identificadas através da leitura dos trabalhos de revisão, 

monografias e outras fontes, e foram incluídas na análise, quando possíveis. Uma busca mais 

refinada substituiu a palavra “primata”por “Callicebus”, embora esse ajuste resultou em um 

número muito reduzido de referências, então, foram testadas alternativas, como “Platyrrhini”, 

https://scholar.google.com.br/
http://www.scopus.com/
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“Pitheciidae”, e assim por diante, sempre na tentativa de refinar a busca e conseguir juntar o 

maior número possível de trabalhos na área específica de conhecimento.  

A base de dados criada por essa busca foi organizada em planilha do Excel, com as 

cópias das referências armazenadas em formato PDF, na maioria dos casos. Os trabalhos 

foram avaliados e classificados em grupos de acordo com seu conteúdo, sendo divididos 

inicialmente em cinco categorias (i) Ecologia geral, (ii) Trabalhos de revisão, (iii) Floresta 

tropical, (iv) Primatas, e (v) Conservação. Essa classificação subsidiou a análise do material, 

para a identificação de padrões gerais na aplicação do conceito de espécie chave em trabalhos 

de ecologia.  

3.3.2 Análise dos dados 

A partir dos resultados da revisão da literatura e a classificação dos trabalhos, os 

principais pontos de interesse foram identificados e avaliados. Essa avaliação incluiu uma 

análise da evolução do conceito, através da avaliação do conteúdo dos principais trabalhos 

teóricos e revisionistas, incluindo os trabalhos que levantam críticas em relação aos 

fundamentos do conceito e principalmente, suas aplicações práticas no estudo de ecologia. 

Frente ao enorme volume de trabalhos encontrado, foi necessário realizar uma triagem 

preliminar para identificar os textos mais importantes e relevantes, principalmente no âmbito 

da primatologia e conservação. Para viabilizar o processo, essa triagem foi baseada na busca 

pelas palavras-chave dentro do corpo de texto de cada trabalho, a fim de identificar o número 

absoluto de citações e sua contextualização.  

A análise do conteúdo dos trabalhos foi refinada pela busca inicial, dentro de cada 

texto, da palavra “keystone" ou seu equivalente na língua em que foi escrito, usando o 

comando Ctrl-L (de “Localizar”). Essa busca já fornecia uma estimativa grosseira do foco do 

trabalho em relação a este conceito, através do número de acertos. Em muitos casos, essa 

busca registrou apenas 1–3 acertos (fora, nos textos em português, o termo “palavras-chave”, 

que sempre fornecia um primeiro acerto e foi descartado), onde a investigação do texto 

revelou que o conceito foi apenas mencionado no contexto de algum aspecto específico do 

estudo. Em um exemplo selecionado aleatoriamente , podemos verificar na dissertação de 

mestrado da aluna Lívia Rodrigues da Silva , da UFAM (Silva, 2013), com 57 páginas, 

intitulada “Abundância, Densidade e Efeitos da Estrutura da Floresta sobre uma Comunidade 

de Primatas na Fazenda Experimental da UFAM, Amazônia Central”, apenas dois acertos 

para a palavra “chave” (fora “palavras-chave”), e nenhum para “keystone”.  

Em um dos dois casos, a palavra não foi usada no contexto específico do conceito  de 

“keystone”, e no outro, se referiu às palmeiras como “…sendo consideradas um recurso-chave 
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para frugívoros tropicais (Terborgh 1986; Spironelo 1991; Peres 2000).”(Silva, 2013; p. 14). 

Ironicamente, apesar do título do trabalho de Peres (2000) conter a palavra “keystone”, a 

busca por essa palavra no texto da dissertação não teve qualquer acerto porque a publicação 

não constava na seção de Referências Bibliográficas, um descuido que foi, provavelmente, 

relacionado ao fato que a referência foi citada na dissertação apenas nessa única vez. De 

qualquer forma, esse exemplo demonstra um padrão típico encontrado em muitos trabalhos, 

principalmente monografias de pós-graduação, onde o conceito de “keystone” foi apenas 

mencionado na discussão de aspectos gerais do trabalho, sem qualquer abordagem ou análise 

mais específica. 

Frente a esse padrão, o número de acertos na busca pela palavra “keystone”/“chave” 

nos textos serviu de um filtro para a avaliação de conteúdo. No caso de três acertos ou menos, 

um fator decisivo foi a presença da palavra “keystone” dentro do título, resumo e/ou palavras-

chave do trabalho, que foi considerado um indicador de um foco mais específico sobre o 

conceito no trabalho, embora, na prática, essa abordagem foi pouco frutífera. Uma abordagem 

quantitativa usada nessa análise foi a de verificar o número de trabalhos publicados por ano 

que contêm referências ao conceito “keystone”, visando determinar a evolução no uso do 

conceito em estudos ecológicos. Os dados foram plotados em gráficos mostrando a frequência 

absoluta de trabalhos publicados por ano de acordo com o tipo de conteúdo. Nessa análise, 

pretendíamos realizar análises separadamente de acordo com algumas características 

específicas da amostra, como o número de acertos nas buscas textuais ou o foco específico do 

trabalho (p.ex., Neotrópico, primatas), mas, devido aos pequenos números de trabalhos em 

algumas classes e anos, e principalmente, a falta de claros padrões informativos, essa análise 

não foi incluída nessa tese. 

No final dessa triagem, foram identificadas as publicações mais relevantes nas 

diferentes categorias de tópicos para subsidiar uma discussão da história e evolução do 

conceito, as controvérsias, e sua relevância para estudos ecológicos, em geral, e trabalhos na 

ecologia e conservação de primatas, especificamente.  

3.3.3 Avaliação do conceito de recurso chave no contexto específico da conservação de 
Callicebus coimbrai 
 

Na abordagem final, a soma das evidências encontrada na análise e revisão da 

literatura disponível sobre o tema foi revisada de forma sistemática, visando identificar 

padrões aplicáveis ao caso específico de Callicebus coimbrai, juntando aspectos teóricos, 

aplicados e específicos ao caso dos primatas neotropicais em geral, e os guigós, de forma 

específica. Esse trabalho qualitativo foi realizado levando em consideração os achados gerais 
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dos trabalhos ecológicos realizados com os guigós, principalmente as espécies da Mata 

Atlântica (gênero Callicebus sensu Byrne et al., 2017), e especificamente, Callicebus 

coimbrai. O conjunto de informações foi sintetizado e usado para consolidar uma perspectiva 

geral sobre a aplicação pretérita do conceito e seu potencial para trabalhos e análises futuras. 

 

3.4 Corredores ecológicos 

3.4.1 Revisão do conceito 

Frente à fragmentação antrópica de habitat observada na maioria dos biomas terrestres 

tropicais, uma abordagem fundamental na Biologia da Conservação é o manejo de paisagens, 

que visa garantir a conectividade entre os remanescentes do ecossistema original, antes 

contínuo. Esse manejo é essencial para garantir um funcionamento minimamente viável do 

ecossistema original, considerando a necessidade de manter populações viáveis, em longo 

prazo, e também a estrutura e o funcionamento do ecossistema, além de seus serviços 

ecológicos, que podem ter um papel ainda mais abrangente no meio ambiente (Cullen Jr. et 

al., 1997; Marsh, 2003b; Bonnet et al., 2007; Marsh & Chapman, 2013).  

Nesse sentido, uma prioridade fundamental das atividades de pesquisa do Projeto 

Guigó é o foco não somente na capacidade da espécie C. coimbrai de sobreviver em 

ambientes fragmentados (p.ex., Souza-Alves et al., 2011; Baião et al., 2015), como também 

de avaliar sua distribuição geográfica (Mendes, 2011; Hilário, 2013; Jerusalinsky, 2013; 

Marques et al., 2013; Hilário et al., 2017), além de cenários de manejo das metapopulações 

remanescentes (Gouveia et al., 2016, 2017). Apesar de mostrar a clara necessidade de 

medidas para garantir a conectividade de habitats, nenhum desses estudos tem abordado de 

forma mais específica e concreta o potencial para a implantação de corredores ecológicos 

dentro da paisagem habitada pelas populações remanescentes de C. coimbrai. Nesse contexto, 

foi avaliado o potencial para a implementação de corredores ecológicos na região do RVS 

Mata do Junco, visando garantir a conectividade das populações locais de C. coimbrai, e o 

eventual manejo da metapopulação da região. 

3.4.2 Avaliação do potencial para a implementação de corredores ecológicos na região do 
município de Capela – SE 
 

A região de Capela apresenta uma paisagem típica da zona da mata do Estado de 

Sergipe, com pequenos remanescentes de floresta nativa espalhados por uma matriz agrícola 

composta essencialmente de plantações de cana-de-açúcar (Saccharum sp.). Nessa paisagem, 

a maioria dos remanescentes da floresta nativa tem uma extensão de menos de 100 hectares, 
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área pouco propícia para refugiar populações viáveis da maioria das espécies de vertebrados 

em longo prazo.  

No caso específico do guigó (C. coimbrai), por exemplo, que tem uma área de vida 

típica em torno de 20 hectares, um fragmento de 100 hectares abrigaria cerca de cinco grupos 

(dependendo da qualidade e homogeneidade do habitat), com uma população de 

aproximadamente 25 indivíduos. Mesmo considerando que grupos de C. coimbrai têm sido 

encontrados em fragmentos isolados de floresta com menos de 10 hectares, o que poderia 

dobrar a capacidade desse fragmento hipotético de 100 hectares, sua população estaria muito 

menor que o patamar de 500 indivíduos, considerado um valor mínimo necessário, em termos 

gerais, para a viabilidade populacional (Frankham et al., 2014). Mesmo assim, sem contar 

com o tamanho efetivo da população (o número de indivíduos reprodutivos) que, no caso dos 

guigós, será de aproximadamente duas vezes o número de grupos na população, ou seja, o 

número de casais reprodutores. No caso de Callicebus, o sistema estritamente monogâmico de 

acasalamento restringe a reprodução aos adultos acasalados em territórios ativos, ou seja, um 

número que pode ser bem menor que o total de adultos encontrado na população.  

Para avaliar o potencial para a implementação de corredores ecológicos na região do 

município de Capela, três abordagens complementares foram adotadas. A primeira abordagem 

foi a avaliação de mapas e imagens de satélite da área de estudo, utilizando como base os 

trabalhos anteriores de Hilário (2013), Jerusalinsky (2013) e Ruiz-Esparza (2014), visando a 

identificação das feições mais relevantes da paisagem, principalmente em relação à 

configuração da vegetação nativa, topografia e bacias hidrográficas, além da distribuição de 

núcleos urbanos e vias de comunicação.  

A segunda abordagem foi prevista para incluir um levantamento das propriedades 

rurais na área de estudo, visando a definição de conhecimentos ecológicos locais dos 

residentes (veja Torres et al., 2017) e principalmente, sua disposição para contribuir 

ativamente para ações de conservação, em uma extensão direcionada do levantamento 

anterior na mesma área de estudo (Baião, 2013), veja também Santos (2014). Apesar do 

planejamento, limitações logísticas restringiram as atividades de campo, e ao invés da 

realização de entrevistas sistemáticas, foi possível apenas entrevistar alguns moradores de 

forma informal. Nesse caso, os poucos dados obtidos, todos qualitativos, foram incluídos na 

análise apenas como um complemento. 

A terceira abordagem foi baseada na interpretação da configuração de potenciais 

corredores ecológicos a partir da análise quantitativa do material cartográfico. Nesse caso, 

foram consideradas uma série de variáveis no sentido de conceituar os corredores mais 
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efetivos para a paisagem em pauta. As duas variáveis principais nessa análise foram a 

configuração das bacias hidrográficas, que oferecem potenciais naturais de dispersão, e a 

malha rodoviária, que representa uma barreira em potencial para a dispersão de animais 

silvestres, principalmente quando associada a assentamentos humanos.  

Nessa abordagem, o primeiro passo foi o levantamento das informações disponíveis 

sobre a paisagem da região do RVS Mata do Junco e as populações residentes de C. coimbrai, 

a partir de fontes primárias como o Plano de Manejo da unidade (SEMARH-SE, 2017), os 

levantamentos de Jerusalinsky et al. (2006), Rocha (2011) e Jerusalinsky (2013), e fontes 

secundárias como Santos (2007), Santos et al. (2007), Malta et al. (2011) e Battesini et al. 

(2013). As fontes cartográficas para as análises incluiram GoogleEarthTM e Springer, com 

processamento em ArcGIS 3.0.  

Na análise, foram levados em consideração fatores como: (i) tamanho do fragmento, 

(ii) presença/ausência de populações de C. coimbrai, (iii) distância dos fragmentos mais 

próximos (com e sem populações de C. coimbrai), (iv) tamanho dos fragmentos mais 

próximos, (v) presença de cursos de água com e sem vegetação ciliar, e (vi) a configuração da 

matriz entre fragmentos (presença de lavouras, pastagens, plantações permanentes, estradas, 

indústrias, assentamentos e zonas urbanas). Nessa análise, foi verificada a configuração mais 

favorável à implementação de corredores, visando priorizar a conectividade com (i) unidades 

de conservação, (ii) fragmentos com populações de C. coimbrai, e (iii) os maiores fragmentos. 

Os resultados dessa análise são apresentados na forma de uma diagnóstica qualitativa, que 

fornece a base para uma proposta de um programa de corredores ecológicos para a área de 

estudo. 

3.5 Perspectiva integradora  

Um dos objetivos principais da presente tese é de subsidiar o desenvolvimento de 

abordagens integradas para a conservação de C. coimbrai e seus habitats na região de Sergipe 

em longo prazo. Nesse sentido, a presente tese representa uma continuação dos trabalhos de 

campo iniciados há mais de dez anos, cujo foco principal tem sido a ecologia da espécie. 

Nesse sentido, a perspectiva integradora visa assimilar os resultados das principais linhas de 

pesquisa desenvolvidas ao longo do presente estudo, principalmente no sentido de avaliar os 

avanços alcançados nas diferentes áreas de conhecimento, como também fornecer 

perspectivas para ações práticas de conservação e manejo, além de direcionar futuras 

pesquisas e medidas para a conservação e manejo das populações remanescentes de 

Callicebus coimbrai dentro da sua distribuição conhecida nos estados da Bahia e Sergipe. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Estudo ecológico 

4.1.1 Composição do grupo de estudo 

Durante o período de estudo, a composição do grupo Junco variou em função de 

nascimentos e desaparecimentos. Apesar de ser uma unidade social dinâmica, o tamanho e a 

composição do grupo ficou sempre dentro do padrão conhecido do gênero, ou seja, 

basicamente um casal reprodutor com sua prole imatura, com cinco ou seis membros, embora 

suspeita-se da presença de adultos supranumerários em alguns momentos, devido à dispersão 

atrasada de prole amadurecida. 

O desaparecimento da fêmea reprodutora do grupo, observado em 2013 por F.B.A. 

Correia (com. pess.), resultou em uma sequência de eventos inusitada, onde uma fêmea 

(Rabinha) que estava residente no grupo Junco desde o início do monitoramento do mesmo, 

em 2011 (Santana, 2012), assumiu o papel de reprodutora, dando àluz ao filhote em fevereiro 

de 2014. Nessa ocasião, o macho que assumiu o cuidado com a prole foi o mesmo que criou 

todas as proles anteriores (Rabo Torto), desde 2011. Ao contrário dos diminutos macacos da 

família Callitrichidae, conhecidos como saguis e micos, onde todos os membros do grupo 

social (mesmo imaturos) contribuem para o cuidado com a prole (Digby  et al., 2011), em 

Callicebus, esse comportamento é responsabilidade exclusiva do pai. Logo, é razoável 

concluir que Rabo Torto foi o genitor do filhote ou, mesmo que não fosse o pai genético, que 

ele tinha acasalado com Rabinha em algum momento e assim, acreditava ser o pai do filhote. 

Por sua vez, o histórico do grupo e outras evidências circunstanciais nos levam a crer 

que Rabinha foi filha do Rabo Torto. Primeiro, Rabinha estava presente no grupo em 2011, 

àépoca como um juvenil, com idade estimada em aproximadamente um ano. Como Rabo 

Torto ocupou o papel social e comportamental de macho reprodutor do grupo Junco desde o 

início do monitoramento do mesmo, parece provável que também foi pai de Rabinha. Além 

disso, os dois indivíduos dividem um defeito na cauda, que a deixa torta perto da ponta em 

ambos os casos, de uma forma bem característica. Apesar de não existir evidências concretas 

de que esta feição seja determinada geneticamente, existe um caso bem conhecido no 

suçuarana Puma concolor coryi da Flórida (Onorato et al., 2010), que pode representar um 

caso semelhante.  

Obviamente, um teste genético de paternidade confirmaria, ou não, uma relação de 

pai-filha nesse caso, mas ainda não foi possível realizar este exame no âmbito do presente 

estudo. Independentemente de existir ou não uma relação genética entre os dois indivíduos, 

existe uma relação social nítida entre eles, que deveria subsidiar uma aversão típica conhecida 
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como o efeito de Westermarck (1891), um mecanismo que impede o acasalamento de 

indivíduos aparentados na maioria de espécies de vertebrados, pelo menos sob condições 

normais (Marcinkowska et al., 2013).  

A sequência de eventos registrada aqui representa uma anomalia comportamental, com 

implicações potencialmente graves para o futuro, não somente da população de C. coimbrai 

da Mata do Junco, como também a espécie de um modo geral, além das populações de outras 

espécies do gênero Callicebus, que enfrentam altos níveis de fragmentação de habitat, como 

aquele observado dentro da distribuição de C. coimbrai. Souza-Alves & Ferrari (2012) 

registraram um caso semelhante no grupo Trapsa, onde a dispersão de um macho do grupo 

natal foi mal-sucedida. Ou seja, nos dois grupos de C. coimbrai que foram monitorados em 

longo prazo atéa gora, ambos apresentaram evidências de falhas na dispersão de indivíduos de 

seus grupos natais, com consequências potencialmente deletérias para os grupos, e suas 

respectivas populações, em termos do potencial para endocruzamento e a perda de 

variabilidade genética. Apesar da amostra ainda ser pequena, ou seja, de apenas dois grupos, o 

fato que ambos apresentaram o mesmo tipo de anomalia comportamental, que pode ser ligado 

claramente à fragmentação de habitat (veja Discussão) é algo preocupante para a conservação 

da espécie em longo prazo. 

4.1.2 Disponibilidade de recursos 

Durante o período do estudo, a precipitação registrada para a região de Capela seguiu 

o padrão típico, já bem conhecido, com chuvas mais intensas entre abril e agosto (Figura 

4.1a), embora os níveis de precipitação registrados foram relativamente baixos em 

comparação com a média histórica (Figura 4.1b). Isso porque, em apenas dois dos meses da 

estação chuvosa, ou seja, maio e julho, a precipitação ultrapassou o patamar de 100 mm, 

embora, houve também um pico atípico de chuva em outubro. As temperaturas mensais do 

período de estudo seguiram o padrão histórico, com temperaturas relativamente altas no verão 

(estação seca), entre outubro e março, e um pouco mais baixas durante o inverno (Figura 4.1). 

Mesmo assim, a variação na temperatura na faixa de 20–35°C não parece ter um papel 

significativo na ecologia da floresta. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.1. (a) precipitação mensal registrada na estação meteorológica de Propriá (INMET, 
estação 83097; http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/gera_serie_txt_mensal), 
localizada a 40 km a nordeste de Capela; (b) Parâmetros médios do clima de Capela, Sergipe, 
baseadas em uma série histórica de dados de 30 anos. Fonte: 
http://www.climatempo.com.br/climatologia/1450/capela-se. 

 
 
As análises fenológicas mostraram um padrão de variação sazonal semelhante àqueles 

registrados em estudos anteriores no mesmo sítio onde, surpreendentemente, a disponibilidade 

medida de fruto foi sensivelmente maior durante os meses menos chuvosos (Figura 4.1a). 

Infelizmente, o número de registros obtido aqui (Tabela 4.1) foi insuficiente para uma análise 
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estatística mais conclusiva, embora os valores indicam que árvores em frutificação foram de 

três a quatro vezes mais abundantes durante o verão (estação seca) em comparação com o 

inverno (estação chuvosa). No caso de folhas novas, nenhum padrão claro foi observado. 

Apesar de serem representativos, aparentemente, do padrão fenológico da floresta da área de 

estudo (veja Alves, 2013; Chagas, 2015), os resultados oferecem poucos insights, tanto sobre 

os fatores que determinam a fenologia da vegetação como a disponibilidade de recursos 

vegetais para o grupo de estudo (veja seção 4.1.4). 

 
Tabela 4.1. Padrões fenológicos (número de árvores frutificando ou com folhas novas) 

na área do grupo de estudo de Callicebus coimbrai no RVS Mata do Junco, Sergipe. 

 Número de árvores com: 

Período/Mês Fruto Folha nova 

Seca/2014   

Janeiro/2014 13 0 

Fevereiro/2014 9 3 

Março/2014 12 1 

Chuvosa/2014   

Junho/2014 3 2 

Julho/2014 2 1 

Agosto/2014 4 5 

Seca/2015   

Janeiro/2015 8 2 

Fevereiro/2015 11 2 

Março/2015 7 3 

 

É importante lembrar que os procedimentos adotados aqui foram os mesmos aplicados 

nos estudos anteriores, tanto no próprio sítio de estudo (Alves, 2013; Chagas, 2015), como 

também na Fazenda Trapsa (Souza-Alves et al., 2011; Alves, 2013). A decisão de adotar o 

mesmo procedimento foi tomada em função do objetivo de padronizar a coleta de dados para 

garantir comparações confiáveis entre períodos e estudos. Apesar de ser efetivo em um 

sentido, ou seja, ao mostrar consistentemente um pico de frutificação nos meses mais secos, 

principalmente de novembro a fevereiro, e uma escassez marcante no meio do ano, no período 

de junho a agosto, a soma das evidências indica agora que essa abordagem é pouco efetiva 
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para a amostragem da disponibilidade de recursos no contexto do monitoramento ecológico 

de C. coimbrai.  

Isso porque, como veremos abaixo (seção 4.1.4), o consumo de fruto seguiu 

consistentemente (tanto no presente estudo como nos anteriores) o padrão sazonal oposto, 

com um pico no meio do ano, justamente nos meses mais chuvosos. Assim, para estudos 

futuros, seria recomendável adotar uma estratégia nova para a avaliação da disponibilidade de 

recursos vegetais em estudos ecológicos de C. coimbrai, tanto na área do presente estudo, 

como em outras localidades. Nesse caso, como as espécies de plantas exploradas por C. 

coimbrai já estão bem conhecidas, uma estratégia em potencial seria o de monitorar uma 

amostra dos indivíduos dessas espécies, talvez em conjunto com o monitoramento de parcelas 

permanentes, por exemplo. Apesar de não serem diretamente comparáveis com os resultados 

de estudos anteriores, essas novas abordagens deverão fornecer insights mais valiosos sobre o 

papel da disponibilidade de recursos alimentares na ecologia e comportamento de C. 

coimbrai. 

4.1.3 Monitoramento comportamental 
O grupo de estudo foi monitorado continuamente durante 10 dias por período 

(trimestre), com a coleta de um total de 9499 registros comportamentais ao longo de 30 dias 

de monitoramento (Tabela 4.2). Considerando o esforço de amostragem (número de dias de 

monitoramento), a coleta de dados pode ser considerada satisfatória, em termos da taxa de 

observação (2,7 registros por varredura), que é comparável a do estudo anterior realizado com 

o mesmo grupo (Chagas, 2015), onde a taxa foi de 2,6 registros por varredura.  

Tabela 4.2. Esforço de monitoramento comportamental do grupo de estudo de 
Callicebuscoimbrai no RVS Mata do Junco, Sergipe. 

Mês/Ano Dias de 
monitoramento Varreduras Registros Registros por 

varredura 

Janeiro/2014 3 376 978 2,6 

Fevereiro/2014 4 493 1233 2,5 

Março/2014 3 372 930 2,5 

Junho/2014 3 344 963 2,8 

Julho/2014 3 332 863 2,6 

Agosto/2014 4 452 1220 2,7 
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Mês/Ano Dias de 
monitoramento Varreduras Registros Registros por 

varredura 

Janeiro/2015 4 487 1266 2,6 

Fevereiro/2015 3 364 1019 2,8 

Março/2015 3 354 1027 2,9 

Total 30 3574 9499 2,7 

 
 
Figura 4.2.Orçamento geral do grupo de estudo de Callicebuscoimbrai no RVS Mata do 
Junco, Sergipe, em 2014/2015 (N = 9.499 registros de amostragem de varredura). 
 

Como em estudos anteriores, e seguindo o padrão do gênero, o grupo de estudo 

dedicou a maior parte de seu dia a atividade de descanso em todos os períodos de 

monitoramento (Figura 4.2), com o resto do tempo sendo dividido principalmente entre as 

atividades de locomoção, forrageio e alimentação, em proporções semelhantes (Tabela 4.3). A 

interação social e outras atividades (p.ex., a defecação) foram bem mais raras, contribuindo 

um total de 3–6% dos registros. Um aspecto diferenciado em comparação com a maioria dos 

estudos anteriores de C. coimbrai (veja abaixo) foi o tempo gasto em forrageio, que chegou a 

19,3% durante a estação chuvosa de 2014 (Tabela 4.3), enquanto a taxa de alimentação foi 
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menor que aquelas registradas em estudos anteriores. Em parte, isso poderia refletir pequenas 

diferenças na interpretação do comportamento dos animais durante o monitoramento, e é algo 

que merece maior investigação em estudos futuros, na tentativa de refinar nosso 

conhecimento do comportamento e ecologia desses animais. 

 
Tabela 4.3.Orçamentos de atividades registrados para o grupo de estudo de Callicebus 
coimbrai no RVS Mata do Junco, Sergipe, referentes aos três períodos de monitoramento, em 
2014 e 2015. 

 Número (%) de registros na: 

Categoria de comportamento Seca/2014 Chuvosa/2014 Seca/2015 

Descanso 1517 (48,3) 1362 (44,7) 1699 (51,3) 

Alimentação 462 (14,7) 469 (15,4) 420 (12,7) 
Locomoção 490 (15,6) 536 (17,6) 523 (15,8) 
Forrageio 525 (16,7) 588 (19,3) 490 (14,8) 
Interação Social 122 (3,9) 79 (2,6) 156 (4,7) 
Outros 25 (0,8) 12 (0,4) 23 (0,7) 

Total 3141 (100,0) 3046 (100,0) 3312 (100,0) 
 
 

Na comparação entre períodos (Tabela 4.3), podemos ver que os membros do grupo 

foram mais ativos durante a estação chuvosa, quando descansaram menos em comparação 

com os meses mais secos, e gastaram mais tempo principalmente na locomoção e forrageio, e 

também na alimentação. Apesar de algumas variações nos valores, esse mesmo padrão foi 

encontrado nas comparações dos meses chuvosos com os meses da estação seca de ambos os 

anos, 2014 e 2015.  Em geral, entretanto, as diferenças foram mais acentuadas quando os 

meses chuvosos foram comparados com a seca de 2015 (Tabela 4.4), onde escores de z 

binomial altamente significativas foram registrados para o descanso, alimentação e forrageio, 

sendo a primeira categoria significativamente maior durante a estação seca, e as demais, 

durante a chuvosa. Em parte, a menor taxa de descanso registrada durante a estação chuvosa 

pode ser relacionada à duração menor do período diurno nessa época do ano, quando os 

animais dispendem maior tempo no abrigo noturno (Ferrari et al., 2012). A locomoção foi a 

categoria que variou menos entre as estações. Curiosamente, apesar de diferenças beirando o 

significativo para o forrageio, principalmente (p = 0,017), descanso e locomoção entre a 

estação chuvosa e a seca de 2014, apenas o escore para a categoria de interação social foi 
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significativo no valor crítico adotado para este estudo (α = 0,01). Como esperado, as 

diferenças entre as duas estações secas foram as menores, com exceção de alimentação, que 

foi muito semelhante entre a estação chuvosa e a seca de 2014 (Tabela 4.4). Apesar dessa 

semelhança, a composição da dieta variou significativamente entre essas duas estações (veja 

abaixo). 

Tabela 4.4.Escores do z binomial e suas respectivas probabilidades para as comparações de 
cada categoria de comportamento entre pares de estações climáticas, registrada para o grupo 
de estudo de Callicebus coimbrai no RVS Mata do Junco, Sergipe, em 2014 e 2015. A 
categoria “Outros” não foi incluída nessa análise por causa do número proibitivamente 
pequeno de registros. 

 Valor do z binomial (p)* para: 

Categoria 
Seca/2014 x 

Chuvosa 
Seca/2015 x 

Chuvosa Seca/2014 x Seca/2015 

Descanso 2,01 (0,044) 3,75 (<0,001) -1,72 (0,085) 

Alimentação -0,69 (0,490) -2,87 (0,004) 2,15 (0,032) 

Locomoção -1,92 (0,055) -1,74 (0,082) -0,18 (0,857) 

Forrageio -2,39 (0,017) -4,34 (<0,001) 1,90 (0,057) 

Interação 
Social 2,73 (0,006) 

1,44 (0,150) 
-1,55 (0,121) 

 
*Os valores significativos de z (p < 0,01) são destacados em negrito. 
 

A comparação mais sistemática com estudos anteriores do grupo Junco pode ser 

realizada com o trabalho de Chagas (2015), não somente por ser o estudo mais recente, mas 

também por abordar os mesmos meses (janeiro-março e junho-agosto) focalizados no presente 

estudo, em anos anteriores (2012 e 2013). É importante notar aqui que números menores de 

registros foram coletados no presente estudo (Tabela 4.3) em comparação com o estudo 

anterior (Tabela 4.5), devido ao menor número de dias de monitoramento realizado em 

2014/2015, ou seja, 3–4 por mês, em comparação com 5 dias por mês em 2012/2013.  
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Tabela 4.5. Orçamentos de atividades registrados para o grupo de estudo de Callicebus 
coimbrai no RVS Mata do Junco, Sergipe, por Chagas (2015) referentes aos três períodos de 
monitoramento, em 2012 e 2013. 

 Número (%) de registros por: 

Categoria de comportamento Seca/2012 Chuvosa/2012 Seca/2013 

Descanso 2201 (52,2) 2270 (43,4) 2386 (43,5) 

Alimentação 825 (19,7) 895 (17,1) 1471 (26,8) 
Locomoção 886 (21,1) 1132 (21,6) 520 (9,5) 
Forrageio 165 (3,9) 665 (12,7) 869 (15,8) 
Interação Social 115 (2,7) 274 (5,2) 245 (4,5) 

Total 4192 (100,0) 5236 (100,0) 5491 (100,0) 
 

Nessa comparação (Tabela 4.5), podemos ver um padrão bastante semelhante com 

aquele registrado no presente estudo, em termos gerais, embora uma diferença interessante foi 

a taxa relativamente baixa de forrageio (3,9%) registrada no primeiro período (seca de 2012). 

Nos outros dois períodos, entretanto, as taxas de forrageio foram mais semelhantes com 

aquelas registradas no presente estudo (Tabela 4.4). As diferenças significativas encontradas 

por Chagas (2015) foram ligadas a essa diferença na taxa de forrageio, com uma diferença 

altamente significativa nas taxas de forrageio entre a estação seca e a estação chuvosa de 

2012, e uma concomitante redução significativa no descanso. Na verdade, a autora encontrou 

diferenças significativas ainda maiores na comparação entre as duas secas, influenciadas não 

somente por essa mudança no forrageio, como também na dieta do grupo de estudo – veja 

abaixo. 

Na comparação com estudos anteriores do grupo Junco (Tabela 4.6), podemos ver um 

mesmo padrão geral, com a predominância da categoria descanso, seguida por alimentação e 

locomoção, mas algumas diferenças relevantes, principalmente em relação à frequência de 

forrageio e interação social (no caso do estudo de Santana, 2012). É importante lembrar aqui 

que, além das diferenças fundamentais entre todos os estudos, que foram realizados por 

observadores diferentes, por exemplo, esses mais antigos focalizam períodos do ano 

diferentes, que pode ter tido uma influência importante na comparabilidade dos dados. 

Embora Alves (2015) tenha adotado uma abordagem semelhante àquela adotada no presente 

estudo, ou seja, de focalizar os períodos de pico das estações seca e chuvosa, os meses 

selecionados foram diferentes (seca: novembro a fevereiro; chuvosa: abril a julho), enquanto 
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Santana (2012) focalizou um período menor, de agosto a dezembro. Como foram encontradas 

variações sazonais significativas no comportamento do grupo em todos os estudos anteriores, 

assim como no presente estudo (Tabela 4.4), as diferenças nos respectivos períodos de estudo 

podem ter sido a principal influência sobre as diferenças observadas entre estudos. 

Um fator específico que parece ter determinado a proporção relativamente alta de 

interação social nos dados de Santana (2012) foi o nascimento de gêmeos no grupo de estudo, 

que resultou em um aumento considerável no nível de interação entre os membros do grupo 

(Santana et al., 2014). A outra mudança principal entre os estudos iniciais (Santana, 2012; 

Alves, 2013) e os mais recentes (Chagas, 2015; presente estudo) é o aumento progressivo nos 

registros de forrageio e redução equivalente naqueles de 

 

Tabela 4.6. Orçamentos de atividades registrados para o grupo de estudo de Callicebus 
coimbrai do RVS Mata do Junco, Sergipe, por Santana (2012) e Alves (2013). 

 Número (%) de registros por: 

Categoria de comportamento Santana (2012) Alves (2013) 

Descanso 1259 (35,0) 5089 (44,7) 

Alimentação 978 (27,3) 2451 (21,4) 
Locomoção 813 (22,6) 2581 (22,7) 
Forrageio 73 (2,0) 874 (7,7) 
Interação Social 422 (11,7)* 400 (3,5) 
Outros 50 (1,4) –+ 

Total 3595 (100,0) 11.395 (100,0) 
 
*Inclui vocalização; 
+Categoria não relatada. 
 
alimentação. Isso sugere que houve uma possível mudança operacional na interpretação do 

comportamento dos animais, onde atividades registradas originalmente como a ingestão de 

alimentos (categoria alimentação) passaram a ser alocadas à categoria forrageio. Nesse caso, 

seria importante realizar alguma avaliação de confiabilidade inter-observador em estudos 

futuros (veja Burghardt et al., 2012), para garantir a padronização da coleta de dados e assim, 

a comparabilidade entre estudos e períodos.  

Os dados disponíveis sobre o comportamento de C. coimbrai de outro sítio, a Fazenda 

Trapsa (Tabela 4.7) oferecem uma perspectiva alternativa aqui. Apesar das diferenças 
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significativas entre a ecologia dos grupos Junco e Trapsa (veja Alves, 2013), principalmente 

em relação às suas dietas, podemos ver que o padrão geral do comportamento da espécie 

permanece, com a predominância da categoria descanso, seguida por alimentação e 

locomoção, e mais uma vez, com forrageio relativamente infrequente.  

 

 
Tabela 4.7. Orçamentos de atividades registrados para o grupo de estudo de Callicebus 
coimbrai na Fazenda Trapsa, Sergipe, por Alves (2010; 2013) e Fontes (2011). 

 Número (%) de registros por: 

Categoria de comportamento Alves (2010) Fontes (2011) Alves (2013) 

Descanso 2437 (43,3) 4979 (33,5) 3824 (38.0) 

Alimentação 1320 (23,4) 4399 (29,6) 2161 (21,4) 
Locomoção 943 (16,7) 3731 (25,1) 2303 (22,9) 
Forrageio 310 (5,5) 461 (3,1) 1352 (13,4) 
Interação Social 524 (9,3) 1011 (6,8) 431 (4,3) 
Outros 95 (1,7) 282 (1,9) –+ 

Total 5643 (100,0) 14.863 (100,0) 10.071 (100,0) 
 
+Categoria não relatada. 
 
 

Em suma, o monitoramento do comportamento do grupo Junco revelou um padrão 

esperado tanto para o gênero (ou a espécie), como para o grupo, a partir dos dados coletados 

anteriormente. De uma forma geral, então, os dados indicam que o comportamento de C. 

coimbrai varia sistematicamente entre estações e que existem diferenças entre anos e sítios, 

embora o padrão geral, onde predomina a categoria descanso, com outras categorias em 

menor proporção, principalmente a locomoção e alimentação. As categorias de forrageio e 

interação social foram as mais variáveis. A interação social varia, em parte, em função de 

mudanças na composição do grupo, principalmente o nascimento de filhotes, que modifica a 

dinâmica das interações. No caso do forrageio, é a categoria que varia mais entre estudos, mas 

menos dentro do mesmo estudo (como observado no presente estudo), parece provável que 

sofre a influência de variações na interpretação do comportamento por observadores 

diferentes. Nesse caso, seria recomendável realizar uma avaliação metodológica mais 



43 

 

sistemática nos estudos futuros, principalmente no sentido de garantir a confiabilidade inter-

observador (Burghardt et al., 2012). 

4.1.4 Dieta 

Em relação à dieta, encontramos também o padrão típico do grupo de estudo e do 

gênero Callicebus (Tabela 1.1; Figura 4.3), com uma predominância de fruto em todos os 

períodos de estudo, seguido por folhas e também sementes, consumidas mais durante os 

meses mais secos (Tabela 4.8). Houve uma notável exceção aos estudos anteriores, entretanto, 

que foi o consumo de cupins (Isoptera), observado na estação chuvosa de 2014, um 

comportamento inédito para o gênero (mais detalhes abaixo). Apesar de ser um 

comportamento raro, de menor importância emtermos gerais, esse registro frisa o valor do 

monitoramento contínuo de longa duração, para o entendimento do repertório comportamental 

mais completo da espécie. 

Ao contrário do orçamento de atividades, a análise estatística da dieta mostra 

diferenças muito claras entre as estações seca e chuvosa (Tabela 4.9), onde o consumo de 

frutos aumentou significativamente nos meses chuvosos e os outros itens principais, ou seja, 

folhas novas e sementes aumentaram significativamente na estação seca. Os demais itens 

foram consumidos mais raramente em qualquer período, embora a predação de cupins, 

observada somente na estação chuvosa, gerou uma diferença sazonal significativa para a 

categoria inseto. A dieta variou muito pouco entre as duas estações secas. 
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Figura 4.3.Composição geral da dieta do grupo de estudo de Callicebus coimbrai no RVS 
Mata do Junco, Sergipe, em 2014/2015 (N = 1.331 registros de amostragem de varredura). 
 

Tabela 4.8. Composição da dieta registrada para o grupo de estudo de Callicebus coimbrai no 
RVS Mata do Junco, Sergipe, referentes aos três períodos de monitoramento, em 2014 e 2015. 

 Número (%) de registros na: 

Item alimentar Seca/2014 Chuvosa/2014 Seca/2015 

Fruto 299 (64,7) 372 (79,3) 249 (59,3) 

Folha nova 97 (21,0) 59 (12,6) 98 (23,5) 

Semente 50 (10.8) 10 (2,1) 52 (12,1) 
Folha madura 12 (2,6) 11 (2,4) 14 (3,5) 
Flor 4 (0,8) 4 (0,8) 7 (1,6) 
Inseto 0 (0,0) 13 (2,8) 0 (0,0) 

Total 462 (100,0) 469 (100,0) 420 (100,0) 
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Tabela 4.9. Escores do z binomial e suas respectivas probabilidades para as comparações de 
cada item na dieta entre pares de estações climáticas, registrada para o grupo de estudo de 
Callicebus coimbrai no RVS Mata do Junco, Sergipe, em 2014 e 2015. 

Categoria de Valor do z binomial (p)* para: 

comportamento Seca/2014 x Chuvosa Seca/2015 x 
Chuvosa Seca/2014 x Seca/2015 

Fruto -2,57 (0,010) -3,51 (<0,001) 0,97 (0,332) 

Folha nova 3,06 (0,002) 3,74 (<0,001) -0,67 (0,503) 
Semente 5,10 (<0,002) 5,66 (<0,001) -0,59 (0,555) 
Folha madura 0,04 (0,968) 0,68 (0,497) -0,44 (0,660) 
Flor – 0,79 (0,430) -0,76 (0,447) 

Inseto -3,31 (0,001) -3,13 (0,002) - 
 
*Os valores significativos de z (p < 0,01) são destacados em negrito. 

 

Apesar das amplas semelhanças nos padrões de variação da dieta no estudo de Chagas 

(2015), principalmente uma taxa relativamente alta de frugívora registrada estação chuvosa, 

quando itens menos preferidos foram consumidos em menores quantidades (Tabela 4.10). 

Uma diferença marcante, entretanto, foi a alta no consumo de sementes registrada na seca de 

2013, cuja porcentagem se aproximou àquela de fruto. Esse fenômeno foi devido a um pico 

no consumo das sementes de uma única espécie, Xylopia frutescens, que chegou a ultrapassar 

fruto na dieta do grupo em janeiro de 2013, e teve um consumo alto em fevereiro também. Em 

março de 2013, entretanto, sementes representaram apenas 4,7% da dieta. Esse pico no 

consumo de X. frutescens não somente afetou a composição da dieta do grupo Junco (Tabela 

4.8), como também seu padrão comportamental (Tabela 4.5). 
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Tabela 4.10. Composição da dieta registrada para o grupo de estudo de Callicebus coimbrai 
no RVS Mata do Junco, Sergipe, por Chagas (2015), referentes aos três períodos de 
monitoramento, em 2012 e 2013. 

 Número (%) de registros na: 

Item alimentar Seca/2012 Chuvosa/2012 Seca/2013 

Fruto 497 (62,8) 725 (82,7) 721 (49,3) 

Folha nova 139 (17,6) 130 (14,8) 111 (7,6) 
Semente 101 (12,8) 7 (0,8) 499 (34,1) 
Folha madura 52 (6,6) 9 (1,0) 29 (2,0) 
Flor 3 (0,4) 6 (0,7) 99 (6,8) 

Inseto 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (0,2) 

Total 792 (100,0) 469 (100,0) 1462 (100,0) 
 

O consumo de X. frutescens foi registrado no presente estudo (Apêndice 1) e em 

estudos anteriores, em ambos os sítios (Junco e Trapsa), mas nunca em quantidades altas, ou 

seja, tipicamente contribuindo menos de 1–3% da dieta. O pico no consumo das sementes de 

X. frutescens registrado no início de 2013 por Chagas (2015) pode ter sido o reflexo de um 

pico anômalo na frutificação, possivelmente um evento de “masting” ou frutificação em 

massa (Norden et al., 2007). Apesar da importância do evento específico, ele não parece ter 

tido uma influência fundamental sobre a ecologia da espécie. Pelo contrário, parece reforçar o 

oportunismo da espécie, ao aproveitar a disponibilidade de um recurso com uma abundância 

temporária alta. 

Apesar das diferenças nos orçamentos de atividades, apresentadas acima, a 

composição da dieta registrada nos estudos anteriores do grupo Junco varia muito pouco em 

comparação com os estudos mais recentes (Tabela 4.11). Frente ao padrão sazonal registrado 

aqui (Tabela 4.8), o menor consumo de fruto e o maior consumo de folhas registrados por 

Santana (2012) podem refletir o período de estudo (agosto a dezembro), dominado pelos 

meses da estação seca.  
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Tabela 4.11.Composição da dieta registrada para o grupo de estudo de Callicebus coimbrai 
do RVS Mata do Junco, Sergipe, por Santana (2012) e Alves (2013). 

 Número (%) de registros por: 

Categoria de comportamento Santana (2012)* Alves (2013) 

Fruto 570 (63,2) 1740 (74,7) 

Folha nova 223 (24,8) 364 (15,7) 
Semente 45 (5,1) 96 (4,2) 
Folha madura 34 (3,9) 71 (3.0) 
Flor 36 (4,0) 57 (2,4) 
Inseto 0 (0,0) 0 (0,0) 

Total 903 (100,0) 2328 (100,0) 
 

*Dados ajustados (a categoria “não identificado” foi retirada). 

Na comparação com o grupo Trapsa (Tabela 4.12), três aspectos são de destaque. Um é 

o menor consumo de fruto, que Alves (2013) ligou à menor qualidade da floresta nessa 

localidade, e a menor disponibilidade desse recurso, fato que se repetiu em todos os períodos 

de estudo. Frente à escassez de fruto, o consumo dos demais itens cresceu, com destaque para 

flores, um item consumido raramente pelos membros do grupo Junco, principalmente no 

presente estudo. Apesar de ser um recurso alternativo viável para um primata como 

Callicebus, que consome grandes quantidades de folhas, o consumo de flores pode ter efeitos 

de “cascata” na ecologia do animal, dependendo da espécie, já que a predação da flor impede 

a produção de fruto.  
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Tabela 4.12. Composição da dieta registrada para o grupo de estudo de Callicebus coimbrai 
na Fazenda Trapsa, Sergipe, por Alves (2010; 2013) e Fontes (2011). 

 Número (%) de registros por: 

Categoria de comportamento Alves (2010) Fontes (2011) Alves (2013) 

Fruto 724 (60,2) 2468 (57,4) 1073 (50,9) 

Folha nova 200 (16,6) 1062 (24,7) 338 (16,1) 
Semente 99 (8,2) 335 (7,8) 395 (18,7) 
Folha madura 45 (3,7) 95 (2,2) 79 (3,8) 
Flor 75 (6,2) 292 (6,8) 221 (10,5) 
Inseto 61 (5,1) 47 (1,1) 1 (<0,01) 

Total 1204 (100,0) 4299 (100,0) 2107 (100,0) 
 
 

O terceiro destaque do grupo Trapsa é o consumo de insetos, que foi registrado em 

todos os estudos, embora com apenas um registro no estudo de Alves (2013). A maior parte 

dos registros foi derivada da predação das larvas da mariposa Pseudosphinx sp., que formam 

grandes aglomerações em alguns meses da estação seca. O consumo desses insetos foi restrito 

em apenas alguns dias de alguns meses ao longo dos respectivos períodos de estudo, e foi 

determinado pela disponibilidade dos mesmos, ao contrário do investimento dos guigós em 

comportamentos específicos de busca, até porque, as maiores taxas de insetivoria coincidem 

com algumas das menores frequências de forrageio (veja seção 4.1.3). 

A predação de cupins (Nasutitermes sp.) pelos membros do grupo Junco parecia seguir 

o mesmo padrão, de encontros ocasionais, ao contrário da busca ativa pelo recurso. O 

comportamento foi restrito aos meses de junho e julho, quando foi observado em seis ocasiões 

diferentes. Em todos os seis casos, os membros do grupo foram observados investigando, e 

quebrando pedaços da sua estrutura com as mãos. Cupins foram ingeridos diretamente das 

mãos. Todos os membros do grupo participavam da atividade, que durava de cinco a 10 

minutos.  

Na maioria das ocasiões, o forrageio foi acompanhado por saguis (Callithrix jacchus), 

que estavam frequentemente próximos ao grupo Junco, e pareciam “aproveitar” as investidas 

dos guigós para se alimentar também de cupins. Em várias ocasiões, os saguis chegavam 

depois que os guigós iniciavam o comportamento, mas o padrão oposto nunca foi observado, 

ou seja, os saguis nunca foram observados iniciando o forrageio em cupinzeiros.  
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Como cupinzeiros podem ser uma fonte de minerais para primatas (Ferrari et al., 

2008), inclusive guigós (Müller et al., 1997), foi necessário ter bastante cuidado nas 

observações para confirmar a ingestão de cupins e não o material do ninho, mas a ingestão 

dos insetos foi confirmada por observação cuidadosa. Além disso, um adulto encontrado 

atropelado na SE-208 continha cupim em seu estômago (R. Beltrão-Mendes, com. pess.), o 

que confirma a ingestão desses insetos por outros grupos de C. coimbrai no RVS Mata do 

Junco. 

Apesar da aparente capacidade de C. coimbrai  explorar cupins como fonte de 

nutrientes, esse comportamento foi observado muito raramente, e apenas durante a estação 

chuvosa, apesar da abundância de cupinzeiros na floresta (um levantamento rápido mostrou 

cerca de 30 cupinzeiros visíveis em um transecção de 100 m). Parece possível que algum fator 

ou fatores limitam a exploração desse recurso pelos guigós. Um fator possível éo clima, 

principalmente em condições úmidas, que podem tornar o substrato do cupinzeiro mais 

maleável, permitindo que os guigós consigam acessar o interior do ninho. Outro fator 

potencial é o baixo valor nutricional do inseto para o guigó, que pode ser relacionado com as 

limitações da capacidade digestiva do macaco ou a dificuldade em obter uma quantidade 

suficiente de insetos, para tornar a atividade lucrativa, em termos energéticos. Obviamente, 

essa atividade merece mais atenção em estudos futuros. 

Um total de 42 espécies de plantas (e 12 morfoespécies) foram exploradas pelos 

membros do grupo Junco durante o presente estudo (Apêndice 1), embora todas foram 

registradas nos estudos anteriores, principalmente os de Alves (2013) e Chagas (2015). As 

famílias mais importantes foram a Sapotaceae, Melastomataceae e Myrtaceae. Apesar da 

variação no consumo de diferentes itens vegetais (Tabela 4.8), a diversidade de espécies 

variou relativamente pouco entre estações, sendo H’ = 2,114 na estação seca de 2014, H’ = 

2,423 na chuvosa, e H’ = 2,084 na seca de 2015, e nenhuma diferença significativa foi 

encontrada entre pares de estações, baseado no teste t específico. Os valores para todos esses 

parâmetros foram relativamente baixos em comparação com aqueles registrados por Chagas 

(2015), por exemplo, embora isso parece ser um reflexo do nível menor de amostragem 

(número de dias de monitoramento por mês). 

4.2.3.3 Dispersão de sementes 
 

Foram coletadas 161 amostras fecais durante o monitoramento comportamental, a uma 

taxa de 5,4 amostras por dia de monitoramento, que é semelhante ao padrão de estudos 

anteriores (Correia, 2014; Baião et al., 2015). Como também nos estudos anteriores, o número 
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de amostras coletado por dia variou muito, entre zero e 13. A análise preliminar dessas 

amostras aponta um padrão esperado (Tabela 4.13), onde a proporção de amostras contendo 

sementes foi significativamente maior na estação chuvosa em comparação com as secas (χ2 = 

53,88, g.l. = 2, p<0,001).  

Tabela 4.13. Coleta de amostras fecais realizada junto ao grupo de estudo de Callicebus 
coimbrai no RVS Mata do Junco, Sergipe, referentes aos três períodos de monitoramento, em 
2014 e 2015. 

 Seca/2014 Chuvosa/2014 Seca/2015 

Número de amostras coletadas 35 73 53 

Número (%) de amostras 
contendo sementes 10 (28,6) 61 (83,6) 14 (26,4) 

 
 

4.2 O conceito de recurso chave 

4.2.1 Aspectos gerais 

A revisão geral da literatura gerou um número muito grande de referências, sempre 

na faixa de dezenas de milhares de trabalhos, contendo os termos “ecology”e “keystone”e 

seus derivados. Por outro lado, uma triagem inicial mostrou que muitos destes trabalhos 

fazem referência ao conceito de espécie ou recurso chave sem aprofundar no assunto ou 

realizar análises específicas (como no caso de Silvas 2013: veja Métodos), além da 

necessidade de identificar os itens que usavam as palavras apenas em outros contextos. Em 

inglês, por exemplo, a palavra “keystone” pode ser usada em vários contextos para enfatizar o 

papel chave de um fenômeno ou entidade, e ainda existem duas cidades e pelo menos uma 

instituição de ensino superior nos Estados Unidos com este nome, além da existência de 

empresas e pelo menos um autor com o sobrenome “Keystone”.  

Esses aspectos tiveram uma influência acentuada nas buscas simples realizadas no 

Google Scholar, contribuindo para os números grandes de referências identificadas, chegando 

àcasa dos 80.000, dependendo da busca. Nesse caso, as buscas foram modificadas de forma a 

procurar pelas palavras chaves apenas no título da obra, com intuito de identificar trabalhos 

cujo foco principal foi nesse assunto. Nesse caso, os números foram reduzidos 

consideravelmente. A busca por “keystone species” no título, por exemplo, rendeu 502 

acertos atéo final de 2016 (ironicamente, os trabalhos clássicos de Paine [1966, 1969] não são 

incluídos nessa lista, embora sua publicação de 1995 [Paine, 1995] está). Entretanto, 
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“keystone resource(s)” apareceu apenas 88 vezes, enquanto “keystone” foi associada a 

“conservation”58 vezes. Por outro lado, a busca por “keystone” e “primates” no mesmo título 

teve apenas três acertos. 

Nas buscas na base de dados do SCOPUS, foi possível incluir não somente o título 

como também o resumo e as palavras-chave, ou que ampliou um pouco a perspectiva. Nesse 

caso, foram encontrados 2469 trabalhos com os termos “keystone species” ou “keystone 

resource”, além de cinco trabalhos já com data de 2018, e 234 datados de 2017. Foi observada 

uma clara progressão ao longo do tempo (Figura 4.4), onde mais da metade dos trabalhos 

(1270 ou 51,4%) foram publicados nos últimos seis anos da busca (2011–2016), refletindo o 

crescimento geral de pesquisas na área da Ecologia ao longo do Século XXI. Na busca por 

“keystone” e “primate”, foram identificados 48 trabalhos, com a mesma tendência de 

crescimento ao longo do tempo, com 43,8% (21) desses trabalhos sendo publicados entre 

2011 e 2016 (Figura 4.4). De qualquer forma, esse levantamento mostra que o conceito ainda 

é relevante para a área de Ecologia, e que o número de estudos que referenciam o conceito 

cresce progressivamente, junto à evolução da disciplina. 

Figura 4.4. Número de trabalhos identificados na base SCOPUS por ano, até2016, contendo 
os termos “keystone species”ou “keystone resource” (colunas brancas) ou “keystone”e 
“primates” (colunas escuras). 
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As buscas na base de dados PrimateLit (http://primatelit.library.wisc.edu/) foram 

muito pouco frutíferas. Um total de 508 referências continham o termo “keystone”, mas a 

grande maioria se referia a trabalhos nas áreas de farmacologia ou parasitologia. Quando a 

busca foi refinada pela adição do termo “ecology”, o número de citações caiu para apenas 17. 

Entretanto, essas 17 referências não incluíram os trabalhos clássicos de Terborgh (1986) ou 

Peres (2000), que estão entre os mais relevantes para o presente estudo. A ausência de ambos 

trabalhos foi confirmada através de uma busca específica pelo sobrenome e ano, que revelou 

várias publicações em ambos os casos, mas não os trabalhos que abordam o assunto 

específico de recurso chave. Isso foi um resultado inesperado, principalmente considerando 

que o trabalho de Peres foi publicado na Journal of Tropical Ecology, e tem os primatas como 

o foco principal, embora não constam especificamente no título ou nas palavras-chave, o que 

poderia ter impedido sua inclusão nessa base de dados (mesmo assim, a busca no SCOPUS 

rendeu 27 acertos no mesmo período do PrimateLit, ou seja, até 2010).  

Dessa perspectiva, apesar de seu foco específico na área da Primatologia, a base de 

dados PrimateLit parece ser uma fonte limitada para o propósito do presente estudo, não 

somente pelo número pequeno de referências encontrado, como também pelo fato que o 

projeto que sustentava a base terminou no final de 2010. Ou seja, nenhum trabalho publicado 

após esse ano consta na base de dados, o que restringe bastante sua abrangência, considerando 

o crescimento exponencial de pesquisa na área da Primatologia em anos recentes.  

A busca da literatura realizada no Google Scholar em português e espanhol também 

foi relativamente infrutífera. Como esperado, encontramos números menores de acertos, na 

casa de centenas ao contrário de milhares, como foi no caso das buscas em inglês. Para uma 

comparação direta, a busca em português por “espécie(s) chave” no título rendeu apenas nove 

acertos, em comparação com 502 em inglês, e “recurso(s) chave” obteve apenas três acertos 

(contra 88, em inglês). Em espanhol, foram encontrados 19 títulos com as palavras “especie(s) 

chave”, e 10 com “recurso(s) clave”. Nenhum desses títulos se referiam especificamente aos 

primatas. 

Na busca específica por trabalhos que incluem “espécie(s) chave” e focalizam 

primatas, foi obtido um total de 26 acertos, embora, na grande maioria (84,6%) dos casos, os 

trabalhos identificados foram teses ou dissertações de pós-graduação. No caso da busca por 

“recurso(s) chave”e primatas, houve 28 acertos, onde apenas um (3,6%) não foi uma tese ou 

dissertação. Ou seja, praticamente todos os trabalhos identificados na língua portuguesa foram 

monografias não-publicados. Isso reflete a tendência geral da publicação eventual dos 

resultados dos projetos de pós em inglês, subsidiada pela política dos próprios programas de 
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pós-graduação e também das agências de fomento, refletindo o fato de que praticamente todas 

as revistas mais conceituadas são publicadas em inglês (e seguida pela própria autora em seu 

mestrado: Baião, 2013; Baião et al., 2015).  

Nesse caso, o material disponível em português se refere, tipicamente, a estudos 

ecológicos de base, ao contrário de trabalhos teóricos ou de revisão, que são encontrados 

exclusivamente em revistas científicas de língua inglesa. Esses trabalhos de base fornecem 

uma fonte importante de informações para pesquisas de maior abrangência, embora a 

dissertação de Silva (2013), que foi mencionada na seção de Métodos, ébastante típica da 

grande maioria dessas monografias, que referem-se a recursos-chave sem aprofundar muito 

no assunto. Ou seja, tipicamente, referem-se a algum recurso específico como “chave”ou 

citam o conceito de uma forma abstrata, sem aprofundar nos aspectos mais teóricos ou 

empíricos do conceito. 

 

4.2.2 O papel dos recursos-chave na ecologia dos primatas neotropicais 

Nas palavras de Mills et al. (1993; p. 219), “The term keystone species is poorly 

defined and broadly applied” (O termo espécie chave é mal definido mas aplicado 

amplamente), embora essa afirmação seja um pouco infeliz em uma área de conhecimento 

como a Ecologia, uma disciplina ainda em pleno crescimento e desenvolvimento, cujas teorias 

e conceitos de base também estão sujeitos a modificações constantes e aperfeiçoamento. Na 

nossa opinião, o conceito em si é bem definido (Paine, 1969), em termos absolutos, ou seja, 

refere a um elemento do ecossistema que exerce um papel tão abrangente, que a sua ausência 

ou retirada teria consequências profundas para o sistema, ameaçando sua estrutura, 

funcionamento, ou sua própria existência. O problema não é aplicar o conceito amplamente, 

mas sim, adequá-lo a sistemas e a propósitos específicos. De fato, a grande maioria dos 

trabalhos teóricos ou de revisão tende a abordar as aplicações práticas do conceito em um 

contexto específico, desde a identificação da chave até a análise de seu papel no sistema e as 

consequências da sua ausência do mesmo. 

Mills et al. (1993) identificam cinco categorias “presumidas”de espécies-chave, as de 

predador, presa e planta, de ligação e de modificação, e essa classificação tem sido bastante 

importante para a discussão subsequente em relação à identificação dessas chaves e seus 

efeitos. Uma perspectiva fundamental aqui tem sido a da Biologia da Conservação, onde o 

interesse no conceito é derivado da necessidade de identificar espécies de destaque no 

ecossistema cuja perda pode ser especialmente prejudicial para o sistema, contribuindo para a 

definição de prioridades para ações de conservação. A discussão nessa área inclui o próprio 
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Paine (1995), e vários outros estudos que tem questionado o conceito (p.ex., Bond, 1993; 

Power et al., 1996; Piraino, S. & G. Fanelli, 1999). Simberloff (1998) ainda questionou a 

validade de abordagens conservacionistas que focalizam espécies individuais quando o foco 

principal deveria ser o ecossistema como um todo.  

No início do Século XXI, o foco mudou para uma abordagem mais integrada e 

abrangente, onde foi questionada a possibilidade de identificar espécies-chave (p.ex., Bond, 

2001) e atéa forma em que diferentes tipos de espécies deveriam ser caracterizados (Caro, 

2010). Uma evolução importante aqui foi uma mudança de foco, iniciada por autores como 

Terborgh (1986), que enfatizou a importância de certos tipos de recursos, ao invés de espécies 

específicas, o que levou a novas perspectivas e abordagens. Davic (2003), por exemplo, 

discute uma abordagem baseada na análise de grupos funcionais, enquanto Sinclair (2003) 

enfatiza a importância de processos-chave, ao contrário de espécies. 

Mais recentemente ainda, o foco tem passado para aspectos mais específicos, 

incluindo a presença de feições ou estruturas específicas no ambiente, até mesmo uma árvore, 

que tem um papel chave no ecossistema ou ambiente específico (p.ex., Tews et al., 2004; 

Stagoll et al., 2012; Lindenmayer et al., 2013; Le Roux, 2015). Mais importantemente, no 

contexto do presente estudo, Mouquet et al. (2013) extrapolaram o conceito de espécie-chave 

para o nível de ecossistema, onde, mais especificamente, Resetarits et al. (no prelo) se 

referem a ambientes-chave, principalmente no contexto de paisagens fragmentadas. Essa 

abordagem parece ser a mais pertinente aqui, no caso específico do guigó, como veremos a 

seguir. 

No contexto específico da ecologia das florestas neotropicais, o trabalho clássico de 

Terborgh (1986) representa um marco fundamental, que estabeleceu parâmetros importantes, 

que influenciaram a maioria dos trabalhos subsequentes. De fato, praticamente todas as teses e 

dissertações brasileiras que foram identificadas nas buscas da Google Scholar citaram esse 

trabalho de Terborgh. Se, por um lado, isso reforça o valor intrínseco e duradouro desse 

trabalho, por outro lado, enfatiza a escassez de novas pesquisas ou revisões do conceito que 

forneceriam insights novos para subsidiar perspectivas alternativas para a coleta e análise de 

dados ecológicos. Basicamente, esse autor identificou os frutos de figueiras (Ficus spp.) e 

palmeiras (Arecaceae) e o néctar de algumas plantas, como Symphonia globulifera, como 

recursos-chave para as florestas tropicais, devido àsua importância na ecologia de uma gama 

enorme de vertebrados, com destaque para os primatas.  

Peres (2000) acrescentou a goma que exsuda naturalmente das vagens de árvores do 

gênero Parkia (Fabaceae), e fornece um recurso importante para muitas espécies de primatas 
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e alguns outros vertebrados, como araras, mas além disso, basicamente, confirma a posição do 

Terborgh em relação àimportância de frutos de palmeira e figueiras, e o néctar de algumas 

plantas-chave. Outro trabalho influente nesse sentido foi o artigo de Marshall & Wrangham 

(2007), que aborda a questão de alimentos “fallback” na dieta de primatas. O termo “fallback” 

se refere a algo que é uma reserva de contingência, e na abordagem específica dos autores, se 

refere a um recurso não preferencial para o primata, que pode explorar para garantir a 

sobrevivência durante períodos de extrema escassez. Em alguns casos, de acordo com esses 

autores, espécies-chave podem ser alimentos “fallback”, mas nem todo fallback é um recurso-

chave.  

Um dos problemas principais com os trabalhos de Terborgh (1986) e Peres (2000) é 

o enfoque essencialmente amazônico, o que parece limitar sua aplicabilidade aos ecossistemas 

da Mata Atlântica. De fato, na proposta geral de espécies-chave do Peres (2000), apenas cinco 

dos 37 casos se referem a estudos da Mata Atlântica, e nenhum desses é de Ficus. Nos casos 

de palmeira, inclusive, nenhum dos dois estudos da Mata Atlântica envolve primatas (os 

consumidores incluem aves, ungulados e roedores). Mais especificamente, Callicebus aparece 

apenas quatro vezes na proposta, e em apenas um caso, o recurso-chave é um dos três tipos 

principais propostos por Terborgh (1986), no caso, o néctar de Quararibea cordata. Peres 

(2000) também cita 29 estudos que registraram o consumo da goma de Parkia por 

literalmente dezenas de espécies de vertebrados, desde o menor de todos macacos, Cebuella 

pygmaea, até os maiores primatas da Amazônia (Alouatta, Ateles e Lagothrix), além de 

muitos outros, desde pequenos papagaios até a anta, Tapirus terrestris. Mas nenhum desses 

estudos registrou a exploração da goma de Parkia por Callicebus. Além do consumo do 

néctar de Q. cordata, guigós exploraram os frutos de três outras espécies-chave, incluindo um 

cipó (Souroubea guianensis). Ou seja, em geral, existem poucas evidências da exploração de 

espécies ou recursos-chave por guigós, pelo menos em comparação com outros primatas ou 

vertebrados. 

Outro candidato em potencial para recurso-chave das florestas tropicais são os 

barreiros, locais que vertebrados visitam para ingerir substratos ricos em sais minerais 

(Montenegro, 2004; Coelho, 2006). Apesar da importância da geofagia para alguns primatas 

neotropicais (Ferrari et al., 2008; Link et al., 2011), esse comportamento, entretanto, só foi 

observado até agora em uma espécie de guigó, Callicebus melanochir (Müller et al., 1997). 

Como afirmou Galetti (1994), as espécies-chave são pouco evidentes na Mata 

Atlântica em comparação com a Floresta Amazônica, e isso é claro, principalmente no caso 

dos primatas, embora existem algumas evidências da importância de frutos de palmeira na 
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dieta de Sapajus em algumas áreas (Brocardo et al., 2010). De fato, a maioria dos trabalhos 

que tem focalizado recursos-chave especificamente na Mata Atlântica envolvem palmeiras 

(p.ex., Galetti & Aleixo, 1998; Linhares, 2003; Silva, 2008; Andreazzis et al., 2009; Fadini et 

al., 2009). Quando fazem referência a recursos-chave, os trabalhos com primatas aprofundam 

muito pouco no assunto (p.ex., Lapenta, 2002; Koch, 2008; Rossi, 2011), com a exceção 

notável de Ludwig (2011), que identificou uma palmeira, o jerivá (Syagrus romanzoffiana), 

como um recurso-chave na dieta de Leontopithceus caissara na Mata Atlântica do Paraná, 

baseado na frequência de consumo.  

Em seu estudo de Callicebus nigrifrons, Caselli (2008) identificou duas plantas 

Psychotria sessilis e Petastoma samydoides que “…possivelmente atua[ram] como espécies-

chave…” (p. 51), baseado no fato que foram exploradas quase continuamente ao longo do 

período de estudo, fornecendo vários tipos de recursos, como folhas, flores e sementes. 

Entretanto, Petastoma não tem sido registrada na dieta de Callicebus coimbrai, e a única 

espécie de Psychotria registrada na dieta do grupo Junco foi Psychotria capitata, e mesmo 

assim, foi pouco consumida (veja Alves, 2013). 

 

4.2.3 Avaliação do conceito de recurso chave no contexto específico da conservação de 
Callicebus coimbrai 

A partir dos dados acumulados ao longo do monitoramento ecológico dos dois 

grupos de estudo de Callicebus coimbrai (grupos Junco e Trapsa) e a revisão geral do 

conceito de espécie ou recurso-chave, principalmente referente aos primatas e à Mata 

Atlântica, fornecem poucos insights para a identificação de chaves na ecologia dessa espécie. 

Em geral, as evidências indicam que a espécie é bastante resiliente, capaz de lidar com a 

escassez de recursos, seja sazonal ou local, através do consumo de alimentos menos 

preferidos, principalmente folhas, sem uma dependência rígida em relação ao uso de um dado 

tipo de recurso ou espécie (ou seja, chaves). Essas características subsidiam a capacidade da 

espécie de ocupar fragmentos muito pequenos, embora, como vimos no presente estudo, essa 

tolerância de fragmentação pode também resultar em processos deletérios, como um aumento 

de endocruzamento. Frente a essas considerações, identificamos a conectividade de habitats 

(ou fragmentos os maiores possível), como o “recurso”chave para a conservação da espécie 

em longo prazo, adaptando a linha de pensamento de Mouquet et al. (2013) e Resetarits et al. 

(no prelo). 
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4.3 Corredores ecológicos 

4.3.1 Atitudes a conservação na região do RVS Mata do Junco 

Como exposto no capítulo 2, não foi possível realizar um levantamento detalhado dos 

moradores da região da área de estudo, nos moldes dos trabalhos anteriores na área (Baião, 

2013; Santos, 2014) e outras áreas do Nordeste (Torres et al., 2017). Nesse caso, o trabalho 

foi limitado a observações informais, onde cerca de 20 moradores locais foram entrevistados 

através de contato pessoal, onde a pesquisadora explicou seu vínculo com a UFS e os 

objetivos de sua pesquisa, passando então a perguntar se o entrevistado conhecia o macaco 

guigó, o propósito do RVS Mata do Junco, e sua disposição para contribuir para ações 

práticas de conservação na região.  

Como no estudo anterior (Baião, 2013), todas as pessoas consultadas conheciam o 

guigó, se não pessoalmente, pelo menos através de veículos de mídia, como a televisão, 

eventos locais e etc., e também o RVS Mata do Junco, embora nem sempre sabiam que um 

dos objetivos principais do refúgio é a proteção do primata. Em relação à disposição para 

contribuir para as ações práticas de conservação, quase todos os entrevistados foram 

favoráveis, embora em alguns casos, a pessoa não ter muito tempo ou recurso, por exemplo, 

para contribuir de fato em atividades desse tipo.  

Apesar da natureza informal desse levantamento, foi confirmada a tendência anterior 

(Baião, 2013), de que as atitudes da população local têm sido influenciadas positivamente 

pela implantação do RVS Mata do Junco e as atividades associadas de funcionários da 

SEMARH-SE e pesquisadores da UFS e outras instituições. Isso reforça a necessidade de dar 

continuidade às atividade educacionais na área de estudo que, em uma região como essa, pode 

ser tão, senão a mais importante do que pesquisas ecológicas, para o desenvolvimento de 

estratégias efetivas de conservação. Resta saber, entretanto, se essas atitudes positivas podem 

ser convertidas em ações concretas de conservação que, nesse caso, incluiriam, 

principalmente, a implementação de uma rede de corredores ecológicos. 

 

4.3.2 Corredores ecológicos na região do município de Capela–SE 

A avaliação preliminar da paisagem da região do RVS Mata do Junco (Figura 4.5) 

confirmou um cenário já registrado para a área (Rocha, 2011), que é típico da Mata Atlântica 

de Sergipe (p.ex., Jerusalinsky, 2013; Hilário et al., 2017), ou seja, uma série de fragmentos 

relativamente pequenos de floresta nativa distribuídos irregularmente na paisagem. Um 

problema fundamental aqui é a distância entre fragmentos, quase sempre na casa de alguns 
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quilômetros, uma extensão pouco favorável para a dispersão de um animal não adaptado para 

andar no chão, que raramente anda mais de 1 km ao longo de suas atividades diárias normais 

(Alves, 2013). Esse problema é exacerbado pelas características da matriz antrópica que 

circunda a maioria dos fragmentos, ou seja, plantações de cana-de-açúcar e pastagens, que 

obriga o animal a andar pelo chão. Além de expor o animal em dispersão ao risco de predação 

por animais silvestres e domésticos (principalmente cães), atropelamento e captura por 

moradores, o ambiente pode deixá-lo desorientado, impedindo que alcance outro fragmento 

de floresta em tempo hábil. Essa combinação de fatores torna pouco provável a dispersão 

bem-sucedida de indivíduos pela matriz antrópica, como jáapontado em trabalhos anteriores, 

como Jerusalinsky et al. (2006) e Ferrari et al. (2013a), reforçando a importância da  

implementação de corredores ecológicos. 

Figura 4.5. Configuração da paisagem do RVS Mata do Junco, no município de Capela, 
Sergipe, Brasil (Fonte: SEMARH, 2017, p. 86). 
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Na diagnóstica da paisagem da área do RVS Mata do Junco, identificamos três 

opções principais, em ordem decrescente de prioridade: (i) a consolidação da área do RVS 

Mata do Junco, baseada em sua zona de amortecimento, como definida no plano de manejo da 

reserva (Figura 3.xx); (ii) o corredor sul, que liga os maiores fragmentos da área, fora o Junco, 

e inclui vários fragmentos relativamente grandes, com populações de guigós, e (iii) o corredor 

Junco-Cipó. A prioridade da primeira opção éderivada da configuração atual do RVS Mata do 

Junco, que é dividido em dois fragmentos principais (Figura 4.5). O ideal seria de não 

somente ligar esses fragmentos por corredores, como também, consolidar suas áreas, 

principalmente, considerando seu formato alongado, que émuito pouco apropriado para uma 

unidade desse tipo. Uma das estratégias mais viáveis para a ligação poderia ser a formação de 

um corredor ao longo da SE-208, que margeia a reserva principal e ainda faz contato com a 

extremidade da porção menor do RVS Mata do Junco, a leste. Nesse caso, mesmo que não 

fosse possível estabelecer um corredor substancial dentro das propriedades vizinhas, poderia 

ser aproveitada a margem extrema da faixa de domínio da rodovia para estabelecer um 

corredor simples, composto por uma única fileira de árvores, que possibilita o deslocamento 

de animais arborícolas. 

Existem vários outros fragmentos dentro da zona de amortecimento do RVS Mata do 

Junco, alguns dos quais abrigam populações de C. combrai. Como a maior parte dessa zona 

estáinserida no Assentamento José Emídio dos Santos , poderia ser possível realizar um 

trabalho de consolidação junto aos proprietário, como sugerido no próprio plano de manejo da 

unidade (SEMARH, 2017), no contexto das “Áreas Estratégicas Externas”ou AEEs (Figura 

4.6). 
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Figura 4.6. Imagem do RVS Mata do Junco e seu entorno, mostrando as Áreas Estratégicas 
Externas (AEEs) definidas no plano de manejo (SEMARH, 2017, p. 87). 
 

A segunda opção seria o corredor sul, juntando fragmentos da Usina Taquari (pelo 

menos três com populações de C. coimbrai) e a Mata do Pipiri. O complexo do Pipiri 

constitui o maior fragmento de habitat nativo da área de estudo depois da Mata do Junco, 

embora não háregistro da presença de C. coimbrai nessa localidade (Rocha, 2011). Pode até 

ser que exista uma população da espécie nesse local, mas ou em baixa densidade e/ou de 

animais muito ariscos, de difícil detecção. Mesmo assim, considerando a conhecida resiliência 

da espécie, essa área poderia ter um potencial importante para contribuir para a conservação 

de C. coimbrai e de seus habitats na região. Uma barreira fundamental para a ligação desse 

corredor com o complexo da Mata do Junco é a presença da SE-208, a estrada que beira a 
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reserva, embora esse problema pode ser contornado, no caso específico dos guigós, por pontes 

artificiais, como já utilizadas em várias localidades do Nordeste (p.ex., Silva et al., 2013). A 

própria Mata do Pipiri é dividida por uma rodovia, a SE-160, que necessitaria também de 

pontes para garantir a conectividade para espécies arborícolas. 

A terceira opção, o corredor Junco-Cipó, seria a priori, mais importante que a 

anterior, ou seja, o corredor sul, já que ligaria as únicas duas unidades de conservação da 

região. Entretanto, os dois fragmentos são separados por uma distância relativamente grande, 

de mais de 4 km, e uma matriz muito pouco favorável para a implementação de um corredor 

ecológico. Na distância mais curta entre esses fragmentos, a matriz inclui a zona urbana de 

Capela e duas rodovias (SE-208 e SE-160), além de grandes plantações de cana-de-

açúcar numa paisagem sem feições naturais como cursos de água.  

Nesse caso, um corredor mais praticável seria pelo sul, ligando com alguns 

fragmentos mais ao sul da Mata do Cipó (p.ex., Mata da Gia), antes de seguir para o leste, em 

direção ao RVS Mata do Junco. Isso aumentaria substancialmente a extensão do eventual 

corredor, mas poderia ser uma estratégia necessária para contornar os problemas práticos 

associados à configuração da paisagem. 

 

4.4 Perspectiva integradora  

De certa forma, os três temas abordados ao longo dessa tese direcionaram para um 

mesmo propósito, ou seja, a conectividade de habitats como prioridade para a conservação de 

Callicebus coimbrai em longo prazo. Implementar uma rede efetiva de corredores, tanto na 

área de estudo, como em qualquer outra parte da Mata Atlântica de Sergipe será uma tarefa 

complexa, que necessitaráda integração de esforços de várias disciplinas diferentes, incluindo 

não somente pesquisas ecológicas e sociológicas, como também ações em áreas com 

Engenharia Florestal e Agronomia, além da necessidade da participação de órgãos ambientais. 

Isso tornaria o processo verdadeiramente multidisciplinar, nos moldes do próprio 

PRODEMA.  
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Aspectos gerais 

Os resultados da pesquisa apresentados nessa tese representam um avanço importante 

no desenvolvimento de iniciativas para a conservação do guigó-de-coimbra (Callicebus 

coimbrai) e dos ambientes naturais que a espécie ocupa no Nordeste brasileiro. Para garantir a 

sobrevivência das populações remanescentes de C. coimbrai em longo prazo, é evidente que 

precisamos de esforços integrados que combinem o conhecimento básico das características 

ecológicas da espécie alvo e os ecossistemas que habita, por um lado, com medidas práticas, 

como a implementação de unidades de conservação, o desenvolvimento de estratégias de 

manejo de paisagem, e a integração de populações locais através não somente de iniciativas 

de Educação Ambiental, como um trabalho de base, mas também de incentivos formais e até a 

fiscalização mais sistemática de atividades que envolvem a exploração de recursos naturais, 

com a aplicação das devidas sanções, onde necessário. Nesse contexto, a tese apresentada 

aqui representa apenas mais um passo em direção àefetivação de um programa integrado de 

conservação e manejo do guigó C. coimbrai e as florestas que habita. 

Se, por um lado, existem grandes iniciativas por parte de alguns grupos de pesquisa e 

instituições, como o Projeto Guigóe o CPB-ICMBio (ICMBio, 2015), no sentido de avançar 

no conhecimento e prática da conservação, existe, por outro, uma certa escassez de incentivos 

para subsidiar práticas mais sustentáveis no uso da terra. Atéhoje, por exemplo, no Estado de 

Sergipe existem apenas oito Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs), 

distribuídas em seis municípios (ICMBio, 2017), e os sítios localizados na zona da Mata 

Atlântica protegem pouco mais que 500 hectares de floresta nativa, distribuídos em uma série 

de fragmentos, quase todos com menos da 100 ha.  

A recente revisão do Código Florestal (Brasil, 2012) também representa um certo 

retrocesso na mentalidade brasileira em relação à preservação de suas florestas, mesmo que, 

na prática, alterou pouco a situação geral no Estado de Sergipe, principalmente em relação à 

manutenção das Áreas de Proteção Permanente (APPs), que podem exercer um papel 

importante no eventual manejo das populações remanescentes da espécie-alvo. De qualquer 

forma, qualquer avanço significativo dependerá, fundamentalmente, de mudanças de base e 

de percepções e atitudes das populações rurais, principalmente dos proprietários de terras. A 

valuação de recursos naturais e a compreensão dos benefícios duradouros do uso racional 

desses recursos, os princípios básicos da Educação Ambiental serão fundamentais para 

qualquer outro avanço (Melo et al., 2017). 



63 

 

Ao contrário da Amazônia, onde grandes trechos de floresta permanecem intactos e 

podem ser integrados à rede de áreas protegidas e corredores ecológicos em escala macro 

(MMA, 2015), o cenário da Mata Atlântica é o contrário, onde a paisagem é dominada por 

sistemas antrópicos, interpolados por resquícios dos ecossistemas originais. Além dos claros 

impactos sobre a fauna e a flora e os ecossistemas que formam, a paisagem da maioria das 

regiões é dominada por propriedades particulares, uma situação que implica em uma série de 

questões práticas para a implementação de medidas de conservação e manejo. Frente à 

escassez de habitats naturais, inclusive, o potencial para a implantação de unidades de 

conservação é bastante limitada, não somente por questões ecológicas, relacionadas à 

qualidade e extensão de habitats, como também pelos aspectos políticos e econômicos, como 

o alto custo de indenizações para a desapropriação de propriedades. O Estado de Sergipe 

parece estar entre as regiões mais problemáticas nesse sentido, e é o que mais necessita de 

medidas urgentes e prioritárias para reverter o processo de perda de habitats e a modificação 

de ecossistemas. 

Ao longo dessa tese, tentamos integrar abordagens das ciências biológicas e sociais, 

dando continuidade não somente aos princípios do Projeto Guigó, como também à abordagem 

multidisciplinar do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA). Apesar de não representar um avanço prático na conservação da espécie, o 

conteúdo dessa tese fornece vários insights importantes para subsidiar o desenvolvimento de 

estratégias sistemáticas para o manejo das populações remanescentes de C. coimbrai e dos 

ecossistemas que habita.  

 

5.2 Parâmetros ecológicos 

Os guigós (subfamília Callicebinae, sensu Byrne et al., 2017) estão entre os primatas 

mais discretos que ocupam as florestas neotropicais, sendo relativamente pequenos de 

tamanho e críticos em seu comportamento (Ferrari et al., 2013b; Bicca-Marques & Heymann, 

2013). Da mesma forma, ocupam um papel relativamente indistinto no ecossistema, sem 

destacadas preferências por algum tipo de habitat ou recurso alimentar específico. Até certo 

ponto, essa falta de preferência ou, em termos ecológicos, de especialização, pode representar 

um dos aspectos mais importantes da ecologia do grupo, da perspectiva da conservação, já 

que pode subsidiar a resiliência da espécie frente ao processo de fragmentação de habitats.  

Essa resiliência tem sido cada vez mais aparente nos dados coletados pelo Projeto 

Guigó, desde as primeiras iniciativas, como os levantamentos preliminares de Jerusalinsky et 
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al. (2006), que mostraram não somente que C. coimbrai ocupa um número considerável de 

fragmentos de floresta, mas que também consegue sobreviver em fragmentos muito pequenos, 

da ordem de 5–10 hectares. Ao mesmo tempo, tem surgido evidências que populações estão 

desaparecendo (Hilário et al., 2017), não somente pela supressão da floresta, observada em 

alguns casos, mas também por fatores ecológicos, ainda não conhecidos plenamente. Ferrari 

et al. (2013a) frisam as limitações ecológicas implícitas, no atual cenário do padrão de 

dispersão da espécie, que determina a ocupação não sistemática da paisagem e a 

vulnerabilidade das populações a fatores mais aleatórios do que ecológicos.  

Em termos simples, o sistema social rígido da espécie, que determina a dispersão 

obrigatória de indivíduos nascidos no grupo à medida em que alcançam a maturidade sexual, 

resulta em migrações não sistemáticas, onde a ocupação de fragmentos pequenos, da ordem 

de 20 hectares ou menos, por grupos sociais pode depender de uma combinação de eventos 

fortuitos, como a dispersão simultânea de dois adultos de sexos opostos para o mesmo 

fragmento. É importante lembrar aqui que as distâncias típicas entre fragmentos na paisagem 

da região são da ordem de centenas de metros, ou até mesmo de alguns quilômetros, que 

representam distâncias bastante longas para um pequeno macaco adaptado à locomoção 

arbórea. Isso pode explicar a ausência da espécie de muitos dos fragmentos disponíveis dentro 

de uma dada área, e a permanência temporária de grupos observado em outros casos (S.F. 

Ferrari, com. pess.). Ou seja, grupos surgem e ocupam fragmentos por acaso, mas não 

formam uma população integral, fundada na dispersão sistemática de indivíduos entre 

fragmentos, garantindo a dinâmica populacional e o fluxo gênico em nível de metapopulação. 

No presente estudo, o monitoramento ecológico mostrou um padrão consistente com a 

ecologia conhecida tanto da espécie, C. combrai (Souza-Alves et al., 2011), como da 

subfamília Callicebinae (Ferrari et al., 2013b; Bicca-Marques & Heymann, 2013). Apesar de 

existir uma certa variação entre espécies e até grupos ou populações da mesma espécie (Price 

& Piedade, 2001; Alves, 2013), não existem evidências de alterações significativas do padrão 

ecológico ou comportamental da espécie frente a alterações no ambiente ou mesmo, impactos 

antrópicos profundos. Apesar da ausência de variações significativas entre anos ou períodos 

de estudo, o monitoramento realizado durante o presente estudo confirmou alguns padrões de 

variação sistemáticos, além de aspectos inéditos do comportamento da espécie. 

Nesse contexto, foram dois pontos de destaque. Um foi a observação de um aparente 

caso de adiamento de dispersão e endocruzamento, onde uma fêmea que cresceu no grupo de 

estudo, que foi presumivelmente seu grupo natal, assumiu o papel de reprodutora no mesmo 

grupo, após o desaparecimento da fêmea anterior. No caso, o macho reprodutor residente 
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permaneceu no grupo, e formou um casal juntamente com a nova fêmea reprodutora. Apesar 

de não existir evidências conclusivas do grau de parentesco genético entre os dois indivíduos, 

sua convivência e história no grupo de estudo implica em uma relação social de pai-filha. Ou 

seja, era suposto que os dois indivíduos tivessem algum nível de conhecimento do grau de 

parentesco entre eles, e que esse conhecimento subsidiaria o efeito Westermarck, onde a 

convivência, durante o período formativo do indivíduo, leva a uma aversão instintiva a 

parentes próximos como potenciais parceiros reprodutivos, em uma forma de estampagem 

comportamental inversa (Westermarck, 1891). Apesar das evidências extensas de aversões 

profundas a parentes próximos (ou membros da mesma prole/percebidos como parentes) 

como parceiros reprodutivos em seres humanos, outros mamíferos e outros tipos de 

organismos (Marcinkowska et al., 2013), existem certas controvérsias em relação ao poder 

universal do conceito (Bering, 2010). 

No caso não somente de C. coimbrai, mas de todos os guigós (subfamília 

Callicebinae), considerando suas profundas semelhanças comportamentais, existem dois 

fatores que possam contribuir para a quebra do efeito Westermarck. Um fator é a habilidade 

cognitiva limitada desses primatas, que será discutida em mais detalhes na seção 5.5 (abaixo). 

O outro fator, que reforçaria o primeiro, pode ser o rígido sistema social e reprodutivo desses 

primatas, que determina a intolerância entre adultos do mesmo sexo. Ou seja, em 

circunstâncias normais, um guigó adulto não convive com sua prole madura ou com qualquer 

outro indivíduo adulto, que não seja seu parceiro reprodutivo. Nesse caso, não haveria uma 

pressão seletiva favorecendo a evolução de um mecanismo de aversão porque esse 

mecanismo seria redundante onde não existe convivência entre adultos aparentados. Esse 

mecanismo seria anulado precocemente pelo mecanismo de intolerância.  

É interessante notar aqui que os calicebíneos são considerados um dos, senão o grupo 

mais primitivo entre os primatas do Novo Mundo (Hartwig et al., 2011), representando a 

forma basal que deu origem a todos os outros grupos, quase sempre caracterizados por um 

repertório comportamental mais complexo. Esse mecanismo parece ser especialmente 

importante nos taxa (Atelinae, Callitrichidae e Pitheciinae) que formam grupos caracterizados 

por múltiplos indivíduos de cada sexo, frequentemente residentes em seus grupos natais. 

Nesse caso, os calicebíneos poderiam representar um modelo bastante lucrativo para a 

investigação da evolução dos mecanismos comportamentos para evitar o endocruzamento 

entre os primatas platirríneos.  

Apesar de termos apenas dois casos documentados em C. coimbrai, pode não ser 

coincidência que esses casos se referem justamente aos únicos dois grupos monitorados em 
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estudos de longa duração até agora. Isso nos leva a duas conclusões possíveis. Uma seria que 

esses dois casos representam uma coincidência extraordinária que não seria representativa das 

populações de C. coimbrai em geral. Essa conclusão só poderia ser verificada através da 

realização de novos estudos de monitoramento, que enfoquem novos grupos de estudo. O que 

parece ser mais provável, por outro lado, é que os dois casos são típicos da dinâmica das 

populações da espécie no contexto da paisagem altamente fragmentada da Mata Atlântica de 

Sergipe. 

Isso levanta questionamentos profundos em relação à perspectiva da conservação da 

espécie em longo prazo. Como sabemos, a fragmentação de habitats altera a dinâmica das 

populações, o que torna o processo de dispersão um processo mais aleatório e menos 

sistemático. Na aparente ausência de um mecanismo comportamental efetivo para evitar o 

endocruzamento, a nova dinâmica das populações as torna extremamente vulneráveis à perda 

de variabilidade genética e a fixação de alelos deletérios. Sem um manejo adequado de 

populações e de habitats, as características intrínsecas da espécie implica em um cenário 

insustentável em longo prazo. Devido às semelhanças profundas com os demais calicebíneos, 

parece provável que processos equivalentes afetarão as populações de outras espécies sujeitas 

a um alto grau de fragmentação de habitat. 

O segundo ponto de destaque do presente estudo ecológico foi o registro da 

exploração sistemática de cupins (Isoptera) como uma fonte de nutrientes. Esse tipo de 

comportamento alimentar parece ser inédito entre os primatas platirríneos, apesar da 

existência de muitos taxa, como os calitriquídeos (saguis) e cebíneos (macacos-prego e 

caiararas), que são altamente insetívoros (Rylands & Mittermeier, 2013). Nos calicebíneos, 

por outro lado, a insetivoria parece ser bastante oportunista, surgindo em habitats (DeLuycker, 

2012) ou períodos (Souza-Alves et al., 2011) em que esse recurso é mais disponível, sem ser 

o alvo de comportamentos específicos de forrageio, como nos platirríneos insetívoros. 

No presente estudo, foi observada a exploração sistemática de cupins através da 

busca ativa em cupinzeiros. Ou seja, foi um comportamento mais sistemático, aparentemente, 

do que a insetivoria observada anteriormente em C. coimbrai (Souza-Alves et al., 2011). Mas, 

ao mesmo tempo, não parecia envolver uma busca ativa por cupinzeiros no ambiente pelos 

guigós, indicando uma baixa prioridade em relação ao recurso, apesar de sua disponibilidade 

no ambiente do RVS Mata do Junco. De qualquer forma, é claro que esse comportamento 

requer uma investigação mais detalhada para fornecer dados mais sistemáticos sobre o 

fenômeno e seu papel na ecologia de C. combrai. 
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A observação do comportamento alimentar foi confirmado pela descoberta de cupins 

no conteúdo estomacal de uma fêmea adulta de C. combrai, que foi encontrada morta, 

aparentemente vítima de atropelamento, na rodovia SE-208, que margeia o RVS Mata do 

Junco. Considerando que o espécime representa um tamanho amostral igual a um único 

indivíduo, a presença de cupins em seu estômago era inesperada, já que o comportamento 

alimentar foi observado apenas ocasionalmente, pelo menos no grupo Junco. Nesse caso, mais 

uma vez, a presença de cupins no conteúdo estomacal do indivíduo atropelado teria duas 

justificativas possíveis: Uma seria que a ocorrência fosse apenas uma coincidência 

extraordinária, e não representativa do comportamento ecológico da população de C. coimbrai 

residente na Mata do Junco. A segunda justificativa seria que a presença de cupins no sistema 

digestivo de um indivíduo selecionado dessa população de forma totalmente aleatória, como o 

espécime do atropelamento, seria um reflexo de um comportamento relativamente comum, 

não somente no grupo Junco como também em outros grupos que compõem a população do 

RVS Mata do Junco. A priori, preferimos aceitar a segunda alternativa, até porque confirma 

que o comportamento não é restrito a um único grupo da população local de C. coimbrai.  

A exploração alimentar de cupins observada em C. coimbrai levanta uma série de 

questões em relação ao comportamento e à ecologia da espécie, e também a processos 

adaptativos. Como o comportamento não foi registrado anteriormente em qualquer um dos 

dois grupos de estudo de C. coimbrai, monitorados ao longo de vários anos (embora, Chagas, 

2015, notou que um membro do grupo Junco investigou um cupinzeiro em uma ocasião, mas 

sem a confirmação da ingestão de insetos), parece que o comportamento foi adotado 

relativamente recente. Isso implica em uma aprendizagem e adaptação à presença de um 

recurso alimentar em potencial, embora resta saber como e de que forma esse processo se 

desenvolveu. Parece provável que surgiu ao acaso, onde um ou mais indivíduos associaram a 

presença de insetos potencialmente comestíveis àquela de cupinzeiros.  

Uma possível chave nesse processo poderia ter sido a exploração de minerais a partir 

da ingestão do material que compõe o cupinzeiro, ou seja, a geofagia (Ferrari et ai., 2008), um 

comportamento relativamente frequente nos pitecídeos (que inclui Callicebus), que pode ser 

ligado às adaptações desses primatas para a predação de sementes ou, no caso especifico de 

Callicebus, a folivoria. Como a geofagia é pouco comum em calitriquídeos, como em 

platirríneos insetívoros de uma forma geral, essa hipótese apontaria mais para os guigós como 

a possível espécie inovadora neste caso. Além disso, os saguis podem não ter força física 

suficiente para romper a estrutura do cupinzeiro de uma forma que permite acessar os insetos 
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em seu interior. Entretanto, a geofagia ainda não foi observada diretamente em C. coimbrai, o 

que enfraquece um pouco essa hipótese. 

Outra pergunta gerada por essas observações é porque a exploração de cupins não é 

mais frequente ou intensa do que observada durante o presente estudo. O número reduzido de 

eventos registrado durante o presente estudo indica que o recurso pode ter um valor limitado 

para o macaco, pelo menos em relação ao esforço investido para obter as presas. Isso pode ser 

reflexo ou do baixo valor nutritivo do recurso (cupim) ou o alto custo para o guigó de abrir o 

cupinzeiro até alcançar os insetos que o contém. 

De uma perspectiva mais extensiva e integrada, essa aparente evolução do 

comportamento da espécie, apesar de contribuir, potencialmente, para sua resiliência 

ecológica no cenário atual, pode representar mais um passo para a degradação do ecossistema. 

Os cupins exercem um papel fundamentalmente importante na reciclagem de nutrientes em 

ecossistemas tropicais, e se os guigós (junto aos saguis) começarem a predar esses insetos 

sistematicamente, esse comportamento poderá, eventualmente, resultar em um desequilíbrio 

no ecossistema local. Resta-nos saber as eventuais implicações dessa relação de predação 

sobre as populações de cupins e subsequentemente, para o ecossistema como um todo. Nesse 

caso, dados adicionais serão necessários para definir de uma forma mais confiável a 

frequência e distribuição do comportamento dentro do RVS Mata do Junco, e o seu impacto 

sobre as populações residentes de cupins. 

Em ambos os casos, tanto do endocruzamento como da predação de cupins, o 

presente estudo destacou a importância do monitoramento de longa duração (de preferência 

por pelo menos dois ou três anos), para garantir um conhecimento e compreensão mais 

confiáveis das características ecológicas da espécie-alvo. Apesar de ainda incipiente, em 

comparação com o Leontopithecus rosalia (AMLD, 2017), Brachyteles hypoxanthus (Strier, 

2007; Mendes et al., 2014) e até mesmo Callicebus nigrifrons (Santos et al., 2012), os vários 

estudos de campo realizados ao longo dos últimos quase dez anos, tem elevado C. coimbrai 

do desconhecimento quase total para uma posição de destaque entre as espécies de primatas 

encontradas na região nordeste.  

Ao contrário da realização de múltiplos estudos da espécie em sítios diferentes, 

padrão típico da maioria da pesquisa de campo com Callithix jacchus, por exemplo (Alonso 

& Langguth, 1989; Chagas, 2015), o monitoramento contínuo de um grupo ao longo de um 

período de múltiplos anos nos oferece uma perspectiva mais lucrativa para a compreensão não 

somente de padrões longitudinais, como também a ocorrência de eventos raros que podem 



69 

 

depender de condições sociais ou ecológicas específicas, como no presente caso do grupo 

Junco. 

5.3 O conceito de recurso chave 

Desde a década de 1960, quando houve uma “explosão”no pensamento ecológico e o 

desenvolvimento de inúmeras abordagens teóricas que modificaram para sempre as 

perspectivas analíticas dessa ciência, os ecólogos têm buscado aprimorar suas perspectivas 

para o estudo de fenômenos naturais e a análise de dados. O conceito de espécie chave 

(keystone species) surgiu justamente neste período de maior inovação (Paine, 1966, 1969). 

Para se ter uma ideia do impacto do conceito, Mills et al. (1993) notaram que o trabalho 

original de Paine (1966) foi citado em mais de 850 artigos publicados entre 1970 e 1989. 

Apesar de algumas diferenças de opinião sobre a definição exata do conceito (Mills et al., 

1993), o conceito foi adotado quase imediatamente pelos conservacionistas, visando a 

identificação de espécies ou elementos do ecossistema que fossem de maior importância para 

a manutenção do sistema e assim, de maior prioridade para a conservação (p.ex. Soulé, 1986; 

Power et al., 1996; Simberloff, 1998; Davic, 2003).  

Entre as mais importantes dos artigos mais clássicos, da perspectiva da presente 

análise, foi o de Terborgh (1986), que estabelece uma perspectiva importante para as florestas 

tropicais, baseada no conceito de recurso chave, ou seja, recursos específicos, como o fruto de 

palmeiras e figueiras, que representam um recurso de fundamental importância para a 

sobrevivência de um grande número de espécies durante os períodos sazonais de maior 

escassez de recursos nas florestas amazônicas, que ocorrem tipicamente durante a estação 

seca. Peres (2000) forneceu uma perspectiva mais específica, inclusive sobre os primatas, que 

permanece como o trabalho clássico para a região do Neotrópico.  

De um modo geral, a revisão da literatura sobre o conceito de recurso chave foi 

pouco lucrativa, no sentido de fornecer insights fundamentais e significativos sobre o conceito 

e principalmente sua aplicação na prática da conservação. Um problema fundamental para 

qualquer abordagem teórica desenvolvida por pesquisadores em regiões temperadas éa 

transferência do conceito para a realidade dos trópicos, onde a diversidade de organismos 

tende a ser significativamente maior, em praticamente todos os casos. No trabalho clássico de 

Paine (1966, 1969), por exemplo, a subteia trófica da temperada Mukkaw Bay, encabeçada 

pela espécie chave, a estrela-do-mar Pisaster ochraceus, continha apenas onze espécies. O 

próprio autor se referiu à simplicidade da comunidade como um pré-requisito para a 

dominância da espécie chave na teia trófica. Apesar da simplicidade do conceito, a 
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identificação da espécie (ou recurso) chave em um dado sistema pode ser uma tarefa muito 

complicada, que depende não somente das abordagens analíticas aplicadas como também a 

quantidade e principalmente a qualidade dos dados disponíveis para a realização de análises 

mais confiáveis e conclusivas. Obviamente, no contexto da floresta tropical, a enorme 

diversidade de organismos e a complexidade de suas inter-relações impõem maiores restrições 

para a aplicação do conceito.  

No caso específico de Callicebus coimbrai, a avaliação do conceito foi pouco 

frutífera, em geral, jáque a espécie não parece depender fundamentalmente, de qualquer 

recurso específico, devido a sua habilidade de substituir itens preferenciais, como fruto, 

sistematicamente por outros menos nutritivos, como folhas, sem provocar grandes alterações 

em seus padrões ecológicos e comportamentais. É importante notar que a maioria dos estudos 

que abordam o conceito de uma forma mais sistemática no contexto das florestas neotropicais 

(p.ex., Terborgh, 1986; Peres, 2000) tem focalizado ecossistemas amazônicos. Além de 

comportar uma diversidade biológica sensivelmente maior que aquela encontrada em outros 

biomas terrestres da América do Sul, existem, ainda, trechos imensos de floresta, onde o 

funcionamento do ecossistema ainda permanece praticamente intacto. No caso específico da 

Mata Atlântica, apesar de sua diversidade intrínseca, a fauna e flora são menos exuberantes, 

em média, em comparação com a Amazônia, e, além disso, os ecossistemas da grande maioria 

de localidades jáforam bastante alteradas.  

Na maioria dos estudos que abordam a questão de recursos chaves na Mata Atlântica, 

não somente com primatas (Brocardo et al., 2010; Ludwig, 2011; Rossi, 2011), como também 

com outros grupos de vertebrados (Galetti & Aleixo, 1998; Andreazzi et al., 2009; Fadini et 

al., 2009; Kuhnen, 2010), o foco principal tem sido os frutos de palmeira (Arecaceae). As 

Palmeiras são importantes para a ecologia de primatas maiores, principalmente Sapajus, 

mamíferos de maior porte e muitas aves, mas não constituem um componente importante das 

dietas de primatas menores, como calicebíneos e calitriquídeos, e sua exploração pode 

também ser limitada pela distribuição espacial do recurso em comparação com o tamanho da 

área de vida desses primatas. 

Em Sergipe, pelo contrário, as comunidades de primatas mais diversas têm apenas 

três espécies (Callicebus coimbrai, Callithrix jacchus e Sapajus xanthosternos). Mesmo 

considerando que, no passado, um quarto táxon, Alouatta, poderia ter existido nas matas do 

estado, a riqueza de espécies original das comunidades locais não teria ultrapassado um terço 

daquela encontrada nas comunidades amazônicas mais diversas. Além disso, a região tem 

uma longa história de impacto ambiental, começando no Século XVI, com a fundação de 
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colônias e latifúndios agrícolas (Coimbra-Filho & Câmara, 1996), justamente na região da 

Mata Atlântica. Ao longo dos séculos, os impactos antrópicos têm alterado as características 

da paisagem de uma forma fundamental, culminando no pico de desmatamento ocorrido ao 

longo do século XX, o que resultou na paisagem atual.  

Nesse cenário, a grande maioria dos trechos de floresta estão impactados de alguma 

forma, resultando em grandes modificações da fauna, principalmente, mas também da flora. 

Mesmo que fosse possível identificar possíveis espécies ou recursos chaves em algumas 

localidades, parece pouco provável que teriam um respaldo geral dentro da paisagem da 

região, considerando a heterogeneidade de ambientes e níveis de diversidade. 

Da perspectiva específica de Callicebus coimbrai, a aparente falta de recursos chaves 

no sentido de Terborgh (1986) e Peres (2000), nos leva a abordagens alternativas, que 

incluem perspectivas mais recentes, atéestruturar o conceito de recursos chaves, como árvores 

antigas (Lindenmayer et al., 2013; Le Roux, 2015), que podem exercer um papel fundamental 

em alguns sistemas ou paisagens. Mas, para Callicebus coimbrai, a abordagem mais lucrativa 

parece ser o conceito de comunidade chave (Keystone Community Concept, ou KCC), como 

proposta por Mouquet et al. (2013). Nesse sentido, Resetarits et al. (no prelo, página 1) 

colocam a ideia que certas manchas de habitat podem ter “…a disproportionately large effect 

on the metacommunity compared to other patches…”(um efeito desproporcionalmente grande 

sobe a metacomunidade em comparação com outras manchas). No contexto específico de C. 

coimbrai, essas manchas chaves seriam, quase sempre, os fragmentos maiores de habitat, mas 

mesmo nesse contexto, é um conceito interessante, porque poderia guiar a seleção de 

fragmentos para a inclusão em programas de manejo, visando aspectos qualitativos, como a 

densidade de C. coimbrai, ou outras características intrínsecas da fauna ou flora. De qualquer 

forma, o principal recurso chave identificado aqui se referiu ao tamanho do fragmento, onde 

os fragmentos de maior tamanho representam um recurso fundamental para a manutenção de 

populações em longo prazo, com a conectividade uma prioridade fundamental para garantir 

tanto a área total de habitat disponível, como a dinâmica do habitat e das populações 

residentes de C. coimbrai no nível de paisagem. 

 

5.4 Corredores ecológicos 

A fragmentação de habitats éum dos maiores problemas para a conservação de 

qualquer ambiente, mas principalmente para as florestas tropicais (Bennett, 2003; Marsh & 

Chapman, 2013; Wich & Marshall, 2016). Éum tema fundamental para qualquer discussão da 
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conservação da fauna e flora da Mata Atlântica, bioma que conta com altas taxas de 

desmatamento e fragmentação de habitats, principalmente no extremo setentrional do bioma 

(a norte de Salvador), onde forma uma faixa litorânea relativamente estreita de floresta 

cravada entre o Oceano Atlântico e os ambientes semi-áridos da Caatinga. Nesse cenário, a 

fragilidade intrínseca dos ecossistemas de floresta da região tem sido acentuada pelo 

desmatamento, o que tem resultado em uma paisagem cada vez mais fragmentada (Ruiz-

Esparza, 2015; Ruiz-Esparza et al., 2017). Gouveia et al. (2017), demonstraram um cenário 

complexo, com un total de 31 unidades de manejo, onde a problemática da fragmentação de 

habitats éacentuada pela configuração de feições da paisagem, principalmente as rodovias e 

zonas urbanas.  

O levantamento preliminar da região do RVS Mata do Junco revelou um cenário 

típico da distribuição geográfica da espécie Callicebus coimbrai, com alguns fragmentos 

maiores, da ordem de centenas de hectares (no caso, o RVS Mata do Junco, a Mata do Pipiri 

e, em menor escala, a ARIE Mata do Cipó) interpolados com numerosos fragmentos menores, 

inclusive trechos de mata ciliar, com potencial para a formação de corredores de dispersão. 

Em relação àocupação por C. combrai, essa paisagem éheterogênea, com alguns fragmentos 

abrigando populações da espécie, e outros não (Rocha, 2011). Como concluímos, através da 

análise dos dados ecológicos, que a qualidade do habitat não éum empecilho para a ocupação 

de fragmentos de floresta por C. coimbrai, parece razoável concluir que a maioria, senão 

todos os fragmentos atualmente desocupados pela espécie teriam o potencial para abrigar 

populações de guigós. Assim, qualquer programa de corredores deveria focalizar, a priori, 

mais nos aspectos práticos da formação de corredores do que a qualidade dos fragmentos a 

serem ligados, em termos de sua extensão ou a estrutura de seu habitat. Nesse cenário, o 

aspecto mais importante da paisagem, para a formação de corredores, éa distância entre os 

fragmentos e as características da matriz do entorno. 

Nesse cenário, identificamos três prioridades principais para a área de estudo. A 

primeira é a consolidação da área do próprio RVS Mata do Junco e sua integração com 

propriedades vizinhas. Essa unidade de conservação tem um formato muito pouco favorável a 

sua vocação, com um contorno extremamente irregular e alongado, além de ser dividida em 

dois trechos distintos. Para garantir a integridade dessa área protegida e de sua população de 

C. coimbrai, a formação de corredores de habitat deveria ser uma prioridade de manejo. 

Como proposto aqui, uma forma simples e prática de contribuir para a conectividade dos 

diferentes trechos da unidade seria de criar um corredor de habitat que acompanha a rodovia 

SE-208, estrada que margeia o corpo principal do RVS Mata do Junco (trecho setentrional) e 
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mais a sul, faz contato com a extremidade ocidental do fragmento meridional. Outrossim, a 

presença extensa de agrovilas e assentamentos rurais dentro da zona de amortecimento da 

reserva (SEMARH, 2017) representa um cenário complexo, embora possivelmente com maior 

potencial para a implementação de ações em nível comunitário (Baião, 2013; Santos, 2014). 

A segunda prioridade é o “corredor sul”, centrado nas matas da Usina Taquari e a 

Mata do Pipiri. Esses fragmentos incluem os maiores da região, fora aquele da Mata do Junco, 

e a maior concentração de populações de C. coimbrai fora do RVS Mata do Junco. A Mata do 

Pipiri representa o segundo maior conjunto de floresta da região, depois da Mata do Junco, 

embora, atéagora, não existem evidências da ocorrência da espécie no local (veja Rocha, 

2011; Jerusalinsky, 2013). Apesar da necessidade de uma avaliação mais sistemática da 

qualidade do habitat desse fragmento, e de seu potencial para ser integrado a uma eventual 

rede de áreas protegidas, parece representar uma contribuição potencialmente valiosa para as 

medidas propostas aqui. Apesar de ter uma extensão menor, as matas da Usina Taquari 

abrigam populações de C. coimbrai, e por isso, devem ser uma prioridade, embora as 

distâncias maiores entre todos esses fragmentos, tipicamente com mais de 2 km, e em relação 

ao RVS Mata do Junco, representam um problema fundamental para a implementação de 

corredores. 

A terceira prioridade é a ligação das unidades de conservação, o RVS Mata do Junco 

e a ARIE Mata do Cipó, visando a consolidação de base para a formação de uma rede de áreas 

protegidas na região. Essa proposta já é mais complexa, considerando a configuração das 

áreas, que são separadas por uma zona urbana e áreas extensas sem vegetação nativa e a 

distância entre os fragmentos, de mais de 4,5 km. A prioridade nesse caso é derivada da 

condição das áreas como unidades de conservação, a situação ideal para qualquer processo de 

conservação. Entretanto, qualquer iniciativa para implementar corredores para ligar essas 

unidades enfrentará problemas mais complexos do que aqueles identificados nos dois casos 

anteriores. Nesse caso, seria necessária uma avaliação muito cuidadosa para avaliar o 

verdadeiro potencial das medidas e de sua implementação. 

A questão agora é, de que forma um programa de corredores ecológicos pode ser 

implementado na prática? Para a presente tese, essa permanece como uma pergunta retórica, 

frente à complexidade do fenômeno, mas certamente, a base de qualquer estratégia desse tipo 

deverá ser a implementação de núcleos de floresta protegida, a exemplo do RVS Mata do 

Junco e, mais recentemente, a ARIE Mata do Cipó, no município vizinho de Siriri. Essas 

unidades de conservação servem não somente como populações fontes para a colonização dos 

corredores e áreas satélites, como também refúgios para indivíduos, grupos ou populações 
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deslocados por eventuais impactos em suas áreas de origem. Esses processos ocorrem em dois 

níveis principais, relacionados, por um lado, às características ecológicas da espécie, e por 

outro, ao padrão de impacto antrópico observado na região. 

No primeiro nível, a dispersão do grupo natal parece ser um mecanismo fundamental 

na ecologia de C. combrai, que tem implicações fundamentais para todos os níveis de seu 

modo de vida, principalmente no cenário da paisagem fragmentada da Mata Atlântica 

sergipana. Como vimos, até a população do RVS Mata do Junco, um dos maiores 

remanescentes da floresta original do estado, apresenta evidências de alterações na dinâmica 

natural da população, que podem ser altamente deletérias em longo prazo. A implementação 

de uma rede de corredores será uma medida essencial para minimizar esses problemas em 

potencial.  

Em uma perspectiva prática, uma opção fundamental para a implementação de 

corredores seria a consolidação das APPs de propriedades vizinhas associadas aos cursos de 

água, aproveitando a vocação natural dessas feições do ambiente para subsidiar o 

deslocamento de indivíduos entre subpopulações (veja Johnson et al., 1999; Aguiar et al., 

2007). Em geral, o contato com moradores e proprietários da região tem indicado atitudes 

favoráveis em relação à presença da espécie C. coimbrai, e à conservação da natureza, 

apoiando as conclusões de Santos (2014) e Baião (2013), que atribuiu essas atitudes ao 

intensivo trabalho de conscientização ambiental associado àimplantação do RVS Mata do 

Junco realizada com o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMARH-SE). Resta saber até que ponto essas atitudes podem ser convertidas em ações 

práticas e efetivas no sentido de estabelecer corredores ecológicos.  

Apesar de termos demonstrado o potencial para a formação de corredores ecológicos 

na área de estudo, qualquer iniciativa prática de instituir um programa de corredores teria que 

contar com uma força integradora, que planeja e direciona as ações, e ainda realiza a ligação 

entre os diferentes agentes do processo, principalmente entre pesquisadores e os proprietários. 

Como a SEMARH-SE já administra as duas unidades de conservação presentes na área de 

estudo, e tem competência que transcende o nível municipal, esse órgão seria, aparentemente, 

a opção mais sensata para a coordenação de qualquer iniciativa desse tipo. A priori, existem 

dois problemas principais para o desenvolvimento de um programa efetivo de corredores 

ecológicos.  

O primeiro é a questão de recursos financeiros e humanos, que serão necessários para 

implementar o trabalho de fato. Nesse caso, as demais instituições e pessoas associadas ao 

Projeto Guigó podem contribuir com sua experiência e tempo, realizando subprojetos, estudos 
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direcionados e até ações práticas. O problema maior, então, será a disponibilidade de recursos 

para efetivar qualquer atividade na prática, incluindo questões básicas, como a logística, o 

apoio técnico especializado, e assim por diante.  

O segundo problema se refere à perspectiva temporal do programa, ou seja, qualquer 

iniciativa bem sucedida levará anos, senão décadas para alcançar minimamente seus 

objetivos, um período de tempo que transcende a duração de governos e até as gerações, o que 

pode ameaçar a continuidade dos trabalhos em longo prazo. A conservação de qualquer 

espécie ou ambiente depende fundamentalmente dessa perspectiva e, de certa forma, qualquer 

ação ou conjunto de medidas deveria ser avaliado muito cuidadosamente em relação a sua 

potencial longevidade, senão, pode resultar em um desperdício de recursos que poderiam ser 

aplicados de forma mais lucrativa em ações alternativas. Ou seja, essa questão deverá ser 

avaliada muito cuidadosamente antes de implementar qualquer iniciativa do tipo proposto 

aqui. 

5.5 Considerações finais 

A integração dos três temas principais dessa tese nos leva a algumas conclusões 

pertinentes à conservação de Callicebus coimbrai e dos ecossistemas que habita no Estado de 

Sergipe. Ecologicamente, está claro que a espécie alvo desse estudo, C. combrai, é típica do 

gênero Callicebus (ou mesmo da subfamília Callicebinae), caracterizado pela combinação de 

alguns aspectos mais rígidos, como o sistema social, baseado na formação de pequenos 

grupos compostos por um casal reprodutor e sua prole imatura, quase sempre com entre três e 

cinco membros, e outros aspectos mais flexíveis, como sua aparente tolerância aos efeitos da 

fragmentação de habitat e sua dieta, baseada em frutos e folhas de uma grande variedade de 

plantas lenhosas. De uma perspectiva conservacionista, as características ecológicas da 

espécie têm garantido a sobrevivência de suas populações em dezenas de sítios (Hilário, 2013; 

Jerusalinsky, 2013), em um cenário bem mais favorável em comparação com aquele 

observado no caso do macaco-prego-de-peito-amarelo, Sapajus xanthosternos, espécie 

simpátrica encontrada apenas em seis florestas no Estado de Sergipe (Beltrão-Mendes et al., 

2011).  

Uma diferença importante nessa comparação éo tamanho corporal das duas espécies, 

jáque um S. xanthosternos adulto pesa 2–4 kg (fêmeas–machos), em contraste com cerca de 1 

kg no caso de um guigóadulto. Essa diferença tem duas conotações fundamentais. A primeira 

éo aspecto metabólico, ou seja, uma população de S. xanthosternos necessitaráde um fonte de 

recursos energéticos cerca de três ou quatro vezes maior que uma população de C. coimbrai 

do mesmo tamanho, o que traduz em áreas muito maiores de floresta, principalmente para a 
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manutenção de uma população minimamente viável. Nesse caso, o patamar de tolerância da 

fragmentação de habitat parece ser bem mais alto em S. xanthosternos em comparação com C. 

coimbrai, e de fato, populações da primeira espécie são encontradas somente em matas 

relativamente grandes, pelos padrões da região, na faixa de centenas de hectares (Mendes, 

2015; Beltrão-Mendes & Ferrari, no prelo), ao contrário dos fragmentos de dezenas de 

hectares, ou atémesmo menos de 10 ha, ocupados pela maioria das populações de C. 

coimbrai. 

A segunda diferença, possivelmente de maior importância em termos absolutos, é a 

vulnerabilidade da espécie à caça. São dois aspectos aqui, a caça de subsistência e o controle 

de pragas agrícolas. Frente à escassez geral de mamíferos de maior porte, como veados 

(Mazama spp.), porcos (Pecari tajacu) e roedores caviomorfos (Agouti paca, Dasyprocta sp.), 

os alvos preferidos dos caçadores, nas florestas da região (veja Chagas, 2009; Freitas, 2012; 

Dias, 2014), o macaco prego se torna um alvo desejável para quem pratica a caça de 

subsistência. Isso é reforçado pelo comportamento da espécie, que anda em grupos 

relativamente grandes, tipicamente de 10–20 indivíduos (Chagas, 2009; Mendes, 2015), que 

são relativamente fáceis de localizar e alvejar. Em contraste, o guigó oferece pouco retorno 

para o caçador em termos de nutrientes, e seu comportamento crítico o torna um alvo difícil. 

A espécie não étotalmente isenta da pressão de caça (Jerusalinsky, 2013, com. pess.), mas 

parece ser um alvo eventual e ocasional, e não uma espécie procurada por caçadores. 

Além de ser alvo de caça propriamente dito, S. xanthosternos, como outros macacos 

pregos (Coutinho, 2013), éconhecida pelo hábito de invadir plantações em propriedades rurais 

para obter recursos alimentares, como cana-de-açúcar (Saccharum sp.) e macaxeira, Manihot 

esculenta (Mendes, 2015). Isso torna a espécie alvo do controle de pragas por proprietários 

rurais, uma ação apoiada pela legislação ambiental (Instrução Normativa 141/06 do IBAMA). 

Em contraste, esse tipo de comportamento não parece ter sido observado em qualquer espécie 

de Callicebus (ou outro calicebíneo). Nesse sentido, vários aspectos da morfologia e do 

comportamento de C. coimbrai contribuem direta ou indiretamente para a resiliência da 

espécie frente àfragmentação de habitat dentro da área de sua distribuição geográfica. 

No extremo oposto, o sagui comum, Callithrix jacchus, éuma espécie conhecida pela 

adaptabilidade ecológica e sua capacidade de colonizar ambientes altamente impactados, 

como pomares e até mesmo a zona urbana (Silva et al., 2011). Na comparação com 

Callicebus coimbrai, a espécie é bem menor, com peso adulto de cerca de 0,3 kg, e tem um 

sistema social e reprodutivo extremamente flexível (Ferrari, 1995), que subsidia sua 

habilidade de colonizar ambientes antrópicos altamente impactados. Apesar de Callithrix 
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jacchus ser um componente comum da fauna urbana de muitas cidades, não somente em 

Sergipe e outros estados do Nordeste, como também em locais distantes de sua distribuição 

natural, como Rio de Janeiro (Gonçalves et al., 2016), não há registros de populações urbanas 

de Callicebus (ou de Cheracebusou Plecturocebus), mesmo em áreas mais propícias, como 

grandes florestas urbanas, a exemplo do Parque Nacional da Tijuca, onde populações não 

somente de Callithrix, como também de Sapajus, são bem estabelecidas (Cunha & Grelle, 

2006).  

Apesar de não depender de grandes áreas de floresta, então, ou de recursos 

alimentares específicos, Callicebus não parece ser capaz de se adaptar ao meio urbano. É 

claro que isso possa ser uma simplificação grosseira, mas o contraste entre os dois gêneros 

(Callicebus e Callithrix) na capacidade de colonizar áreas altamente impactadas e/ou 

urbanizadas pode ser fundamentada mais na capacidade cognitiva desses primatas do que em 

suas características ecológicas. No caso de Callithrix, a flexibilidade ecológica é ligada 

intimamente com a flexibilidade comportamental, dentro do contexto de seu papel como um 

organismo pioneiro. Por outro lado, Callicebus é caracterizado pelo repertório 

comportamental relativamente simples e pouco variável. 

Hartwig et al. (2011) mostraram que os calicebíneos estão entre os platirríneos 

menos encefalizados (ou seja, menor relação cérebro/corpo), em um grupo evolutivamente 

primitivo, junto com o macaco-da-noite, Aotus, e o parauacu, Pithecia, os dois gêneros 

filogeneticamente mais próximos. Os autores ligam essa característica primeiro à dieta 

generalista com tendência para folivoria desses gêneros, e segundo, o seu sistema social 

relativamente simples. Apesar de garantir a sobrevivência frente à escassez de fruto, a 

folivoria fornece uma dieta relativamente pobre em nutrientes, impondo restrições 

metabólicas, que são refletidas, inclusive, no desenvolvimento encefálico.  

Em um estudo clássico, Milton (2006) mostrou que o guariba, Alouatta palliata, um 

macaco altamente folívoro, tem um cérebro da metade do tamanho do macaco aranha, Ateles 

geoffroyi, um frugívoro especialista do mesmo tamanho corporal, uma diferença relacionada 

aos contrastes ecológicos e comportamentais profundos das duas espécies. Ao contrário de 

Alouatta palliata, cujos grupos poligínicos ocupam pequenos territórios permanentes, de 

tamanho suficiente para sustentar sua dieta folívora, Ateles geoffroyi cobre uma área enorme 

todo dia para forragear, com uma organização social extremamente complexa, baseada em um 

sistema de fissão-fusão, o que exige capacidades cognitivas apuradas, como mapeamento 

mental e social. Em um caso clássico de retroalimentação, o estilo de vida de Ateles exige um 
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cérebro relativamente grande, mas ao mesmo tempo, fornece uma dieta de alta qualidade 

energética (fruto) para satisfazer as necessidades metabólicas desse cérebro.  

Na comparação em pauta, Callithrix também apresenta um grau relativamente alto de 

encefalização (Hartwig et al., 2011), especialmente em comparação com Callicebus, ligado 

principalmente a sua dieta insetívora, que demanda uma capacidade cognitiva apurada no 

forrageio mas, mais uma vez, fornece alimentos de alta qualidade nutritiva, capazes de 

sustentar o metabolismo cerebral necessário para obter os nutrientes eficientemente. Além 

disso, Callithrix ocupa um ambiente social extremamente complexo, com sistemas de 

acasalamento variando do monógamo atéo poliandríaco, e ainda, poliginia ou poliginandria, 

em alguns casos (Digby et al., 2011), além da criação cooperativa da prole, onde todos os 

membros do grupo social carregam a prole da fêmea reprodutora e a fornece alimentos. Outra 

característica da complexidade comportamental de Callithrix é a exploração alimentar de 

gomas vegetais (Francisco et al., 2014), que exige um capacidade cognitiva apurada, mas ao 

mesmo tempo, garante a sobrevivência do animal em habitats pobres em fruto.  

No caso de Callicebus, nos encontramos em um universo social e ecológico pouco 

exigente em termos da capacidade cognitiva do animal. Se, por um lado, sua capacidade de 

explorar folhas como alimento pode subsidiar sua habilidade de tolerar a fragmentação de 

habitat e garantir sua sobrevivência em pequenos fragmentos de mata, pelo menos em curto 

prazo, essa mesma capacidade ecológica limita seu potencial cognitivo e comportamental. 

Guigós apresentam o sistema de organização social mais simples entre os primatas 

platirríneos, onde inexiste hierarquia ou qualquer tipo de interação social afiliativo entre 

adultos, fora o casal reprodutor. Todos são animais extremamente tímidos, de movimentos 

lentos e crípticos, e são entre os primatas mais discretos das florestas neotropicais. Ocupam 

também áreas de vida relativamente pequenas, andando distâncias relativamente curtas 

diariamente. Apesar de um certo grau de variação, os dados disponíveis para os três gêneros 

de calicebíneos (Callicebus, Cheracebus e Plecturocebus), que englobam mais de 30 espécies 

diferentes, indicam muito pouca variação em parâmetros como o tamanho de grupo e área de 

vida, organização social, padrões de atividade e assim por diante (Bicca-Marques & 

Heymann, 2013; Ferrari et al., 2013b). 

Além dessa caracterização geral do comportamento dos guigós, existem várias outras 

evidências específicas que apontam para uma flexibilidade comportamental bastante limitada, 

principalmente em comparação com os saguis (Callithrix). Apesar do mecanismo rígido da 

dispersão de indivíduos maduros de seus grupos natais, por exemplo, guigós parecem ser 

altamente fiéis aos seus territórios, mesmo quando enfrentados com impactos fundamentais. 
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De fato, S. F. Ferrari (com. pess.) relata casos de grupos de guigós que permaneceram dentro 

de seus territórios, mesmo após a destruição dos mesmos pela inundação de hidrelétricas 

(Plecturocebus) ou a mineração (Callicebus), enquanto no caso de um macho de C. coimbrai 

observado dispersando do seu grupo natal na Fazenda Trapsa, o mesmo acabou voltando ao 

grupo aproximadamente um ano depois, onde permaneceu (Alves, 2013).  

No caso da criação da prole, em todos os casos documentados, inclusive no próprio 

C. coimbrai, o nascimento de filhotes gêmeos que resultou invariavelmente na perda de um 

dos filhotes nos primeiros meses de vida (Plecturocebus cupreus: Knogge & Heymann, 1995; 

P. brunneus: Lawrence, 2007; C. coimbrai: Santana et al., 2014). As evidências indicam que 

o macho continua sendo o único indivíduo responsável pelo transporte da prole, sem qualquer 

auxílio dos outros membros do grupo, inclusive a fêmea reprodutora e que, na medida em que 

os filhotes crescem e ficam mais pesados, o macho acaba sucumbindo ao cansaço. Nesses 

casos, a falta de flexibilidade comportamental representa um alto custo adaptativo, 

considerando a perda de uma prole após vários meses de criação. Por outro lado, Cäsar & 

Young (2008) observaram um caso onde um filhote de Callicebus nigrifrons foi adotado e 

criado pelo casal de um grupo vizinho, o que interpretaram como uma evidência da 

incapacidade desses primatas em reconhecer a própria prole.  

Em ambos os grupos de C. coimbrai estudados até hoje, existem evidências de 

atrasos na dispersão do grupo natal, com a presença de mais um adulto do mesmo sexo no 

grupo (embora nunca com mais de sete indivíduos no mesmo grupo), e também, em ambos os 

casos, evidências de acasalamentos incestuosos (Alves, 2013; presente estudo), uma situação 

altamente prejudicial para a sobrevivência da população em longo prazo (Frankham et al., 

2014). Em geral, a dispersão de guigós na paisagem fragmentada de Sergipe parece ser um 

processo pouco sistemático, com um alto grau de risco, resultando em uma distribuição 

aleatória de indivíduos e grupos dentro da paisagem em um dado momento (Jerusalinsky et 

al., 2006; Ferrari et al., 2013b). A soma das evidências indica, então, que, apesar de ser 

tolerante da fragmentação de habitat, C. coimbrai não se adapta à realidade da nova 

paisagem, no sentido de ser capaz de colonizar os novos habitats ativamente, na mesma forma 

observada em Callithrix jacchus. Assim, C. Coimbrai ocupa a paisagem de forma aleatória, 

que o torna vulnerável a todo tipo de processo, desde o desmatamento e perda de qualidade de 

habitat (Hilário et al., 2017) até problemas demográficos, como a superpopulação e a 

depressão endogâmica (Frankham et al., 2014). 

Em suma, Callicebus coimbrai parece ocupar uma posição ecológica intermediária 

entre Sapajus e Callithrix, em termos de seus limites da tolerância ecológica e sua resiliência 
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em relação aos impactos antrópicos como a fragmentação de habitat e, em última instância, 

ambientes urbanizados. Ou seja, ao contrário de Sapajus, Callicebus coimbrai é capaz de 

sobreviver em fragmentos extremamente pequenos e impactados, mas não parece ter o 

potencial para a colonização de áreas altamente antropizadas, como o Callithrix jacchus. 

Essas considerações sobre a biologia, ecologia e comportamento de C. coimbrai, só 

servem para reforçar as conclusões gerais do presente estudo, principalmente em relação à 

necessidade de preservar não somente grandes áreas de floresta, como também de maximizar 

a conectividade entre os habitats remanescentes da região. Apesar da resiliência ecológica, C. 

Coimbrai é uma espécie pouco flexível no contexto de impactos antrópicos extremos, e 

parece ser incapaz de se adaptar à paisagem antrópica em longo prazo. Assim, a sobrevivência 

da maioria das populações em médio a longo prazo dependerá de medidas simples, mas 

necessárias, onde a prioridade maior deverá ser a conectividade de habitats.  

A translocação de indivíduos entre fragmentos, embora sendo uma medida 

potencialmente viável (Beck, 2016), nunca passaria de uma intervenção paliativa no contexto 

de uma metapopulação de C. coimbrai ainda restrita a uma paisagem dominada por 

fragmentos com menos de 100 hectares. Ou seja, essa medida só deveria ser contemplada 

depois da consolidação de grandes núcleos de habitats, onde a translocação pode contribuir 

para a manutenção das populações e principalmente sua variabilidade genética. Caso 

contrário, a medida serás ujeita às mesmas vagarias das populações originais, ou seja, não vai 

alterar de forma significativa a configuração aleatória da ocupação da paisagem pela espécie.  

Nesse cenário, a conservação de Callicebus coimbrai dependerá, em curto a médio 

prazo de ações sociais e políticas, mais do que de medidas ecológicas. Ou seja, dependerá 

fundamentalmente da consolidação de esforços para garantir a conectividade de habitats, 

principalmente em relação aos grandes núcleos de floresta, como o RVS Mata do Junco, e os 

núcleos satélites menores. Após a consolidação dessa rede de habitats, será possível abordar 

os aspectos ecológicos das populações, como a análise da variabilidade genética e o manejo 

de populações e de habitats, visando a conservação da espécie em longo prazo.  

Resta saber de que forma essas ações serão implementadas. Por um lado, a estrutura 

institucional está bem estabelecida, considerando o envolvimento de entidades como o CPB-

ICMBio, a SEMARH-SE e a UFS, o número crescente de pesquisadores que tem focalizado a 

espécie-alvo em suas pesquisas, direta ou indiretamente, e a extensa base de dados 

disponíveis, que inclui a contribuição da tese em pauta.  

Por outro lado, falta definir muitos aspectos práticos. A disponibilidade de recursos 

financeiros, não somente para a pesquisa como também para a implementação de medidas de 
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conservação e manejo, é um aspecto fundamental. Sem um mínimo de recurso, qualquer ação 

fica difícil, senão impossível. Existe também a necessidade de recursos sociais, no sentido de 

garantir a participação de agentes sociais em todos os níveis do processo, desde o trabalho 

básico da educação ambiental até a determinação de políticas e legislação (Trajano, 2010).  

A última pergunta é a mais crítica. Quais são as nossas prioridades? Ou seja, de que 

forma podemos julgar se a conservação de Callicebus coimbrai é importante ou necessária, e 

se merece o investimento de valiosos recursos que podem ter um destino com maior valor 

social? A triagem de espécies, ou seja, a definição dos organismos que merecem ser “salvos” 

frente a necessidade de alocar recursos escassos da forma mais racional possível, não é uma 

ideia nova, mas não é sem suas controvérsias (Marris, 2007).  

A perspectiva atual tem um foco mais amplo, a partir dos clássicos hotspots de Myers 

et al. (2000), com refinamentos mais recentes como aquele de Brum et al. (2017), que 

focalizam mamíferos especificamente. Dessa perspectiva, Sergipe está dentro do hotspot da 

Mata Atlântica, e Callicebus coimbrai pode ser considerada uma espécie “chave”, não no 

sentido ecológico per se, mas, mais no papel de uma espécie guarda-chuva (Simberloff, 1998; 

Caro, 2010) para a conservação dos ecossistemas locais. Os esforços dos integrantes do 

Projeto Guigó e das instituições associadas têm levado Callicebus coimbrai ao status de 

espécie bandeira da conservação em Sergipe, mas isso em si só não garante a sobrevivência 

da espécie em longo prazo, muito menos das florestas que habita.
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