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1.1 A MATA ATLÂNTICA 

O Brasil abriga a maior diversidade de mamíferos do mundo. A Mata Atlântica é a 

segunda maior em termos de biodiversidade desse grupo, representando um dos 25 

hotspots mundiais de biodiversidade. Os “hotspots” representam áreas prioritárias para 

a conservação, pois apresentam uma elevada riqueza de espécies desproporcional a 

sua área de abrangência, incluindo espécies raras, ameaçadas, e endêmicas (Reid, 

1998; Kitching, 2000; Myers et al., 2000; Galindo-Leal & Câmara, 2003).  

Na última lista divulgada pelo IBAMA (2003) 18% das espécies ameaçadas 

encontram-se na Mata Atlântica. O Brasil é o país com maior diversidade de primatas 

do mundo, com mais de 100 espécies, sendo 59 endêmicas e 24 ameaçadas (40% dos 

táxons ameaçados). Na Mata Atlântica ocorrem 24 espécies de primatas, sendo 20 

endêmicos do bioma e 15 ameaçados. A maioria das populações de primatas nesse 

bioma está restrita a pequenos fragmentos onde a sobrevivência em longo prazo é 

improvável (Costa et al., 2005).  

A perda e fragmentação do habitat são as mais importantes e difundidas 

conseqüências da atual dinâmica de uso da terra pelo homem, relacionadas ao 

desenvolvimento econômico pelo crescimento das áreas cultivadas e urbanas, aumento 

da densidade populacional, poluição atmosférica e aquática e aumento da malha 

ferroviária (Chiarello, 2003; Costa et al., 2005). A fragmentação representa a maior 

ameaça para a biodiversidade do planeta (Tabarelli & Gascon, 2005; Ayres et al, 

2005).  

A Mata Atlântica que cobria toda a extensão do estado do Rio de Janeiro encontra-

se hoje reduzida a menos de 20% de sua cobertura original (Myers et al., 2000). Os 

grandes remanescentes encontram-se em sua maioria sobre áreas montanhosas 

(Fundação SOS Mata Atlântica, 2002). Os remanescentes florestais na atual área de 

ocorrência do mico-leão-dourado somam não mais do que 2% da cobertura vegetal 

original (Kierulff, 1993), fragmentados, degradados e dispersos numa paisagem 

profundamente alterada pela ação antrópica. 

Com o desmatamento e fragmentação das florestas tropicais, as relações 

ecológicas entre animais frugívoros e a vegetação estão sendo alteradas, pois muitas 

espécies frugívoras não conseguem alimentar-se ou reproduzir-se adequadamente nos 

fragmentos remanescentes de vegetação (Estrada et al., 1999; Franceschinelli et al., 

2003). Os frugívoros dominam as comunidades florestais dos trópicos (Terborgh, 

1986a), e os primatas representam a maior biomassa desses frugívoros (Terborgh, 

1986b; Chapman, 1995; Garber & Lambert, 1998;).  
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As causas da degradação da Floresta Tropical e as possíveis soluções são um dos 

principais objetivos dos estudos de conservação (Chapman & Chapman, 1995; Ayres et 

al., 2005). 

 
1.2 DISPERSÃO DE SEMENTES 

A polinização e a dispersão de sementes são eventos críticos, pois afetam 

diretamente o sucesso reprodutivo das plantas, e nas espécies tropicais afetam 

também sua interação direta com os animais (Silva & Tabarelli, 2000). A dispersão de 

sementes subsidia a recuperação da biodiversidade, pois acelera a recuperação de 

áreas degradadas (Wunderle-Jr, 1997; Vulinec, 2000). A dinâmica da regeneração da 

floresta é afetada por vários fatores incluindo a dinâmica de sementes, mortalidade de 

plântulas e plantas jovens, predação e dinâmica de clareiras (Howe & Smallwood, 

1982; Augspurger, 1984; Whitmore, 1989, Forget, 1993; Silva & Tabarelli, 2000). 

A dispersão das sementes pode trazer vantagens para os animais frugívoros 

dispersores e também para as próprias árvores. Algumas hipóteses têm sido sugeridas 

para explicar as vantagens da dispersão dos propágulos para longe da árvore parental: 

-Hipótese de Escape (Howe & Smallwood, 1982; Augspurger, 1984; Howe, 1986): 

segundo o Modelo de Janzen-Connell (Janzen, 1970), próximo às árvores parentais 

ocorre uma mortalidade desproporcional de sementes e plântulas. A hipótese assume 

que os microhabitats sob e longe das árvores são idênticos, exceto pelas interações 

bióticas. A desproporção na mortalidade é devida ao ataque de predadores e patógenos 

e competição de plântulas, afetados pela dependência da densidade longe da árvore 

parental, e não por condições edáficas ou do dossel. Se o pico de recrutamento da 

espécie estiver ocorrendo a certa distância da árvore parental, os propágulos de outras 

espécies estarão aptos a colonizar o espaço ao redor da árvore parental da primeira 

espécie. Esta hipótese pode ser utilizada para explicar a elevada diversidade das 

florestas tropicais (Schupp, 1992; Cintra, 1997). A hipótese é rejeitada se a 

distribuição dos jovens reflete a das sementes, indicando uma mortalidade aleatória 

com relação à densidade e distância da árvore parental. 

-Hipótese de Colonização (Howe & Smallwood, 1982; Augspurger, 1984; Howe, 

1986): presume que o habitat muda com o tempo. A árvore parental dissemina 

sementes, e algumas encontram uma situação favorável como presença de clareiras, 

fogo ou distúrbios, permitindo que as plântulas se estabeleçam. A probabilidade de 

estabelecimento aumenta com a distância da árvore parental.  

-Hipótese da Dispersão Direta (Howe & Smallwood, 1982; Howe, 1986): os 
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agentes dispersores levam sementes a lugares específicos e adequados para o seu 

estabelecimento e crescimento. Não é comum entre plantas dispersadas por 

vertebrados, pois a planta exerce pouco controle sobre o comportamento do frugívoro, 

mas ocorre em plantas dispersadas por formigas (Wheelwright & Orians, 1982). 

A distinção entre as hipóteses não é clara (Howe & Smallwood, 1982; Augspurger, 

1984), mas elas podem ser testadas pela distribuição das sementes germinadas e das 

plântulas em relação à árvore parental. 

O principal problema para a conservação de primatas na Mata Atlântica é a 

disponibilidade de habitat em suas áreas de ocorrência histórica (Kleiman & Rylands, 

2002), sendo que a prioridade nessas áreas altamente fragmentadas é o manejo da 

paisagem visando o aumento da disponibilidade e conectividade de habitat (Costa et 

al., 2005). Com a fragmentação, pode ocorrer a eliminação de vertebrados dispersores 

devido à caça e perda de habitat. Dessa forma podem ocorrer alterações nos processos 

de dispersão de sementes e de recrutamento de plântulas (Silva & Tabarelli, 2000; 

Cordeiro e Howe, 2001; Vulinec et al., 2006), sendo que o recrutamento das espécies 

dispersadas por animais em geral, e das endêmicas em particular, declina com a 

redução do tamanho dos fragmentos florestais (Cordeiro & Howe, 2001).   

A relação entre a fauna de frugívoros e a vegetação, e a estrutura das florestas 

tropical deve ser bem entendida para que planos de conservação possam ser 

implementados, (Piña-Rodrigues & Piratelli, 1993; Chapman & Lambert, 2000; Silva et 

al., 2002), e o manejo visando a sutentabilidade dos habitats tropicais só será viável 

com a inclusão dos dispersores de sementes (Vulinec et al., 2006).  

Os estudos dos processos de pós-dispersão são fundamentais para o 

entendimento do papel da dispersão de sementes no padrão espacial e dinâmica das 

populações vegetais (Nathan & Muller-Landau, 2000). Trabalhos com dispersão de 

sementes por primatas serão beneficiados pela avaliação dos predadores de sementes 

e dispersores secundários que removem e matam as sementes presentes nas fezes 

destes animais (Chapman, 1989). A conservação das relações ecológicas das quais os 

primatas participam são de grande importância no sustento do seu habitat (Estrada et 

al., 1999) e devem ser prioridade, devido ao rápido declínio das populações de muitos 

frugívoros (Chapman, 1995). Apesar disso, poucos trabalhos foram realizados sobre a 

relação entre a dispersão de sementes por animais frugívoros, e a distribuição espacial 

das plântulas das espécies consumidas (Julliot, 1997; Forget & Sabatier, 1997; Nathan 

& Muller-Landau, 2000; Castro et al., 2003; Gross-Camp & Kaplin, 2005). 
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1.3 O MICO-LEÃO-DOURADO (Leontopithecus rosalia) 

Iniciativas focadas na proteção de espécies ameaçadas e espécies bandeira têm 

uma longa história na Mata Atlântica (Tabarelli et al., 2005), entre estas se encontra o 

Programa de Conservação para o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia). 

O mico-leão-dourado (Figura 1.1) é um primata endêmico da Mata Atlântica 

Costeira e sua distribuição original compreendia o estado do Rio de Janeiro e sul do 

estado do Espírito Santo (Coimbra-Filho, 1969). Atualmente a população selvagem está 

restrita a seis municípios no estado do Rio de Janeiro (Procópio-de-Oliveira, 2002). 

A remoção contínua das áreas florestadas do estado do Rio de Janeiro resulta em 

fragmentos de diferentes tamanhos, causando a insularização de populações animais e 

vegetais (Rocha et al., 2003; Ayres et al., 2005). A fragmentação e degradação das 

florestas ocupadas por micos-leões são as principais causas da situação de ameaça às 

espécies (Kierulff et al., 2002). Cerca de 20% da área original de Leontopithecus 

rosalia ainda é florestada, mas 60% desta área está fragmentada em pequenas áreas 

(Rylands et al., 2002). O mico-leão-dourado foi considerado como “criticamente 

ameaçado” até o ano 2000, mas de acordo com a última lista oficial do IBAMA (2003) e 

com a Lista da IUCN (2004) a espécie passou para a categoria de “ameaçada”, graças 

aos esforços conservacionistas que vêm sendo desenvolvidos nos últimos 30 anos. 

O principal problema para a conservação de L. rosalia é a preservação do seu 

habitat: a Mata Atlântica de baixada costeira do estado do Rio de Janeiro (Thorington-

Jr., 1978), um dos biomas mais ameaçados do planeta (Reid, 1998; Kitching, 2000; 

Myers, et al., 2000) e que se encontra inserido no Corredor da Serra do Mar, ou 

Corredor Sul da Mata Atlântica (Ayres et al., 2005). As principais ameaças ao habitat 

se devem ao desmatamento para extração de madeira, fins agropecuários e produção 

de carvão (Coimbra-Filho, 1969; Mittermeier et al., 1982; Kierulff, 1993), tornando as 

populações remanescentes isoladas e de pequeno tamanho (Kierulff et al., 2003).  

No início da década de noventa foi realizado um levantamento das populações 

selvagens de micos-leões-dourados além dos limites da Reserva Biológica de Poço das 

Antas (RBPDA) (Kierulff, 1993). Foram localizados 55 grupos, sendo que 12 se 

encontravam em áreas fragmentadas e isoladas (Kierulff & Procópio-de-Oliveira, 1996; 

Kierulff & Rylands, 2003). 
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   Figura 1.1 Mico-Leão-Dourado (Leontopithecus rosalia). 
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Durante o levantamento foi encontrada a Fazenda União pertencente à Rede 

Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). A Fazenda, localizada nos municípios de Casimiro de 

Abreu e Rio das Ostras, possui 2.400 ha de mata e está inserida na área de ocorrência 

histórica de Leontopithecus rosalia (mico-leão-dourado). Nenhum grupo de mico-leão-

dourado foi encontrado no local durante o levantamento, e a população da Fazenda 

começou a ser formada a partir de 1994 com a captura e translocação de seis dos 12 

grupos de micos das áreas isoladas e fragmentadas (Kierulff & Procópio-de-Oliveira, 

1996, 1998). Em 1998, com o apoio do Programa de Translocação, Associação Mico-

Leão-Dourado (AMLD) e IBAMA a Fazenda foi transformada na Reserva Biológica União, 

protegendo a população de L. rosalia e contribuindo para a manutenção da segunda 

maior área de Mata Atlântica de baixada costeira do estado do Rio de Janeiro. 

Atualmente a população da RBU é de cerca de 200 indivíduos, distribuídos em 

aproximadamente 30 grupos (Procópio-de-Oliveira et al., 2005). Um novo 

levantamento de toda a população selvagem de L. rosalia está sendo realizado, para 

que dados mais atualizados possam ser utilizados no manejo de metapopulação, 

essencial para a conservação da espécie. 

O mico-leão-dourado tem sido utilizado como espécie bandeira para a preservação 

da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro (Dietz et al., 1994). Estudos sobre o 

papel de L. rosalia como dispersor e sobre o destino das sementes defecadas têm 

produzido informações importantes para a conservação da espécie e de seu habitat 

(Lapenta, 2002), pois em locais onde o primata não estiver mais presente pode haver 

uma modificação no consumo de frutos, causando uma alteração nos processos de 

dispersão de sementes. Nos locais onde os dispersores chaves são extintos pode haver 

um desaparecimento local de algumas espécies vegetais, ou estas podem ser 

substituídas por outras espécies que produzem frutos dispersos por outros frugívoros 

(Silva & Tabarelli, 2000; Cordeiro & Howe, 2001; Bizerril et al., 2005).  

O presente estudo foi realizado com dois grupos de micos-leões-dourados (SJ2 e 

Geni). O Grupo SJ2 foi translocado para a RBU em abril de 1995 com sete indivíduos, e 

o Grupo Geni foi formado no local em 1998, a partir de um macho e uma fêmea que 

migraram de diferentes grupos translocados. Atualmente a composição dos dois grupos 

está alterada, mas o Grupo SJ2 já foi monitorado em estudos anteriores (Kierulff, 

2000; Procópio-de-Oliveira, 2002; Lapenta, 2002).  

Este trabalho é o primeiro a acompanhar a sobrevivência e crescimento de 

plântulas provenientes de fezes dos micos-leões-dourados, detalhando a sua 

importância como dispersor de sementes na Mata Atlântica.  
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1.4 OBJETIVOS GERAIS 
 

Muitos estudos sobre dispersão de sementes por primatas e outros dispersores 

avaliam a porcentagem e velocidade de germinação das sementes ingeridas, mas 

poucos consideram o destino das sementes após a dispersão primária. Este estudo se 

propôs a avaliar o destino das sementes dispersadas pelo mico-leão-dourado 

(Leontopithecus rosalia) na Reserva Biológica União. 

Os principais objetivos deste projeto foram: 

1- Determinar a porcentagem de germinação e de sobrevivência das sementes 

consumidas pelos micos-leões-dourados. 

2- Determinar se as sementes defecadas pelos micos-leões-dourados foram 

movidas por dispersores secundários e/ou destruídas por predadores de 

sementes, e quais foram os principais dispersores e/ou predadores; 

3- Verificar se as sementes que foram retiradas da polpa e cuspidas pelos micos 

apresentaram uma porcentagem de germinação, predação e mortalidade mais 

elevada do que as que foram derrubadas diretamente da árvore, envoltas pela 

polpa; 

 
Os dados deste trabalho foram apresentados em seis capítulos: 

* Capítulo 1 – Introdução Geral – Apresenta uma introdução sobre a importância 

do trabalho, objetivos gerais e a descrição da área de estudo.  

* Capítulo 2 - Períodos de Atividade, Área de Uso e Locais de Dormida de Grupos 

de Micos-Leões-Dourados – Apresenta os dados de acompanhamento dos grupos de 

micos-leões-dourados. Este capítulo foi submetido à publicação (Lapenta et al., 

submetido). 

* Capítulo 3 - Acompanhamento Fenológico – Apresenta os dados de fenologia das 

espécies consumidas pelos micos-leões-dourados. 

* Capítulo 4 - Frugivoria e Dispersão de Sementes por Micos-Leões-Dourados – 

Apresenta os dados de consumo de frutos e germinação de sementes na mata. 

* Capítulo 5 - Dispersão Secundária e Predação de Sementes Dispersas por Micos-

Leões-Dourados – Caracteriza a deposição das sementes e apresenta os dados de 

desaparecimento e predação. Parte dos capítulos 4 e 5 foram submetidos à publicação 

(Lapenta & Procópio-de-Oliveira, submetido). 

* Capítulo 6 - Discussão Geral e Conclusões. 
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1.5 ÁREA DE ESTUDO 

 
A Reserva Biológica União (RBU) (22°27’36”S, 42°02’15”W) sob jurisdição do 

IBAMA está localizada nos municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, RJ e 

apresenta uma área total de 3.121,21 ha (Figura 1.2). A RBU possui aproximadamente 

2.400 ha de mata dividida pela BR 101 (500 ha ao sul e 1.900 ha ao norte), e 

representa um dos maiores e últimos remanescentes de Mata Atlântica de baixada 

costeira do estado do Rio de Janeiro, onde ainda são encontrados trechos de mata bem 

preservados. 

 
1.5.1 TIPOS DE HABITAT 

Os remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro são em grande 

parte secundários e úmidos com brejos, e a distribuição da vegetação pode variar em 

relação ao tipo de solo (Coimbra-Filho, 1978). Kierulff (2000) identificou três tipos de 

habitat na Rebio União, baseada no sistema topográfico e de drenagem: 

MATA DE BREJO, localizadas em áreas permanentemente saturadas de água, com 

menor densidade de árvores e de vegetação no dossel, menor altura do estrato e 

maior densidade de lianas e de vegetação no sub-bosque em comparação com a mata 

de baixada e de morro. Altura média das árvores de 7,2 m; 

MATA DE BAIXADA, em áreas sujeitas a inundações periódicas, árvores com maior 

média de diâmetro, e altura média das árvores de 10,2 m, maior número de epífitas;  

MATA DE MORRO, com um número mais baixo de epífitas, maior densidade de 

vegetação no dossel e maior altura do estrato, e altura média das árvores de 11,2 m. 
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1.5.2 CLIMA 

Na região predomina o clima tropical úmido (Kleiman et al., 1988), com 

sazonalidade definida, classificado por Köppen como sendo dos tipos Af e Aw (Coimbra-

Filho & Mittermeier, 1973). 

Os dados de clima têm sido coletados na RBU, diariamente, dede julho de 1994 

(Procópio-de-Oliveira, 2002). Para este estudo foram considerados os dados abril de 

2003 a janeiro de 2005 (Figura 1.3).  

A pluviosidade no primeiro ano de estudo (abril de 2003 a março de 2004) foi de 

1.876 mm e no segundo ano (abril de 2004 a janeiro de 2005) foi de 1350,8 mm. 

Durante o período total de estudo a pluviosidade média mensal foi de 146,7 mm, 

sendo que o mês mais úmido foi janeiro de 2004 com 457,6 mm de chuva, e o mês 

mais seco foi setembro de 2004 com apenas 13,0 mm de chuva. A temperatura média 

máxima foi de 27,6 ± 2ºC e os meses mais quentes foram janeiro e fevereiro de 

com temperaturas médias máximas de 30ºC. A temperatura média mínima foi de 19,5 

± 2,5ºC e o mês mais frio foi julho de 2003 com temperatura média mínima de 15,1ºC. 
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Figura 1.3 Pluviosidade mensal (mm) e média das temperaturas máxima 
na Reserva Biológica União, RJ no período de abril de 2003 a janeiro de 
coletados pelo Programa de Translocação de Micos-Leões-Dourados). 
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