
 

CAPÍTULO II 

 

PERÍODOS DE ATIVIDADE, ÁREA DE USO E 

LOCAIS DE DORMIDA DE GRUPOS 

DE MICOS-LEÕES-DOURADOS 

 

                                                                                                                    
                                                                                                                 

 

 

© Luciano Candisani 

 



Capítulo 2 - Período de Atividade, Área de Uso e Locais de Dormida 

2.1 INTRODUÇÃO 

 
O alimento é um recurso essencial, e as atividades de procura e obtenção de 

alimentos são os principais determinantes no padrão de atividade dos primatas 

(Brandão, 1999). As diferenças nas áreas de uso das espécies são relacionadas às 

diferentes necessidades metabólicas de cada espécie (Harvey & Clutton-Brock, 1981). 

O tamanho corporal de um primata determina os requerimentos metabólicos diários e o 

território necessário para suprir um indivíduo ou grupo (Terborgh, 1983).  

Os micos-leões-dourados são pequenos primatas de cerca de 500g que vivem em 

grupos (Coimbra-Filho, 1969; Kierulff, 2000), sendo que cada grupo social apresenta 

uma área de vida que pode fazer limite ou apresentar sobreposição com a área dos 

grupos vizinhos (Procópio-de-Oliveira, 2002). O tamanho da área de uso de um grupo 

também pode estar relacionado ao padrão temporal e espacial da distribuição dos 

principais recursos (Terborgh, 1983; Nunes, 1996). 

As áreas de uso de Leontopithecus rosalia são fortemente influenciadas pela 

estrutura do hábitat e vegetação (Peres, 1986) e são maiores em comparação com a 

área de outras espécies da família Callitrichidae, provavelmente devido à sazonalidade 

na produção de frutos, uso oportunista da exudatos e exploração de presas animais 

(Rylands, 1993; Castro et al., 2000; Castro, 2003). Em estudos anteriores na RBU os 

grupos de micos-leões-dourados apresentaram uma área média de 109,2 ha (Procópio-

de-Oliveira, 2002), sendo o tamanho intermediário se comparado a L. chrysopygus na 

estação Ecológica de Caetetus e L. caissara (Kierulff et al., 2002). A área de vida de 

outros primatas da família Callitrichidae, que se alimentam principalmente de goma, é 

bem menor (0,5 a 39,9 ha para o gênero Callithrix) (Brandão, 1999; Castro, 2003). 

Leontopithecus rosalia costuma utilizar ocos de árvores, epífitas e emaranhados 

como local de dormida (Kleiman et al., 1988). O pequeno diâmetro geralmente 

encontrado nos abrigos pode funcionar como proteção contra a entrada de predadores 

maiores que os micos-leões (Coimbra-Filho, 1978). 

O objetivo deste trabalho foi apresentar os resultados de períodos de atividade 

dos micos-leões-dourados, a área de uso percorrida por cada grupo e os locais de 

dormida utilizados. 
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2.2 MÉTODOS 

 
2.2.1 GRUPOS DE ESTUDO 

Dois grupos de micos-leões-dourados (GENI e SJ2) foram acompanhados 

mensalmente, através de rádio-telemetria (rádio-receptor Telonics TR-4), durante três 

dias cada um, de abril de 2003 a março de 2004. O grupo GENI foi acompanhado por 

299,9 horas e o grupo SJ2 por 412,1 horas. Os grupos SJ2, Geni e Curral foram 

acompanhados esporadicamente de agosto de 2004 a janeiro de 2005 durante 75,2 

horas para a coleta de sementes para a realização de outros experimentos (Capítulo 

5), totalizando 787,2 horas de observação. No período de estudo a composição do 

grupo GENI variou de sete a 11 indivíduos, e a do grupo SJ2 de oito a 13 indivíduos.  

 
2.2.2 PERÍODO DE ATIVIDADE 

Para a determinação dos períodos de atividade foram utilizados apenas os dados 

entre abril de 2003 e março de 2004, quando os grupos Geni e SJ2 foram 

acompanhados em dias inteiros.  

 
2.2.3 DISTÂNCIA PERCORRIDA E ÁREA DE USO 

Para estimar a distância percorrida diariamente e a área de uso dos grupos, a 

posição de cada grupo monitorado foi marcada no mapa da Rebio União (escala 

1:10.000) através dos eixos “x” e “y”, a cada 20 minutos.  

 
2.2.4 LOCAL DE DORMIDA 

Os grupos Geni e SJ2 foram acompanhados desde o momento que deixaram o 

local de dormida até se recolherem novamente ao final do dia (Figura 2.1). A posição e 

habitat das árvores de dormida foram anotados.  
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Figura 2.1 Ocos utilizados como local de dormida por micos-leões-dourados na Reserva 

Biológica União, RJ. 
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2.2.5 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados de períodos de atividade e distância percorrida por cada grupo foram 

separados em estação seca e chuvosa, e os resultados foram comparados pelo teste 

Wilcoxon (Zar, 1984). A distância percorrida diariamente por cada grupo foi comparada 

com o período de atividade e com a distância do local de dormida em relação a 

primeira e última árvore visitada pelos micos (teste de Correlação de Spearman; Zar, 

1984). 

As posições “x” e “y” foram transformadas para UTM e a área de uso foi calculada 

através do mínimo polígono convexo com o Programa Arc View GIS 3.2 (Environmental 

System Research Institute), Animal Movement Extension (Hooge & Eichenlaub, 1997). 

A área de uso calculada para cada grupo foi comparada com a média encontrada para 

todos os grupos na Reserva Biológica União (109,2 ha) (Procópio-de-Oliveira, 2002). 

Os ambientes dos ocos utilizados como local de dormida foram comparados pelo teste 

do Qui-quadrado (Zar, 1984). 

 36



Capítulo 2 - Período de Atividade, Área de Uso e Locais de Dormida 

2.3 RESULTADOS 

 
2.3.1 PERÍODOS DE ATIVIDADE 

O horário de saída do local de dormida para os dois grupos foi em média às 

05h57min (n = 66 dias) (Tabela 2.1), e as diferenças entre estações seca e chuvosa só 

foram significativas para o grupo SJ2 (Geni: n = 4; T = 1; p > 0,05 / SJ2: n = 5; T = 

0,00; p < 0,05). 

Os grupos se recolheram ao local de dormida em média às 16h13min (n = 65 

dias), mas as médias dos dois grupos não apresentaram diferenças significativas entre 

os períodos de seca e chuva (Geni: n = 5; T = 3; p > 0,05 / SJ2: n = 4; T = 0,00; p > 

0,05). 

O período médio de atividade foi de 10,30 horas (n = 57 dias), com um mínimo 

de 7,83 horas no inverno e um máximo de 12,8 horas no verão. Tanto o Grupo SJ2 

quanto o Grupo Geni apresentaram diferenças significativas entre os períodos de 

atividades nas estações seca e chuvosa (Geni: n = 5; T = 0,00; p < 0,05 / SJ2: n = 5; 

T = 0,00; p < 0,05). 

 
Tabela 2.1 Períodos de atividades dos grupos GENI e SJ2 de abril de 2003 a março de 
2004, na Reserva Biológica União, RJ.   
  

ATIVIDADES GENI SJ 2 

Variação do início das atividades 5h01 (nov-03) – 6h37 (ago-03) 4h59 (nov-03)–6h42 (set-03) 

Variação do fim das atividades 14h00 (set-03) –17h20 (fev-04) 15h30 (set -03)-17h56 (fev-04) 

Período mínimo de atividade 7,83h (set-03) 9,28h (set-03) 

Período máximo de atividade 11,5h (fev-04) 12,8h (dez-03) 

Média Estação Seca (abr/set) 9,35h ± 55 min. 10,18h ± 33 min. 

Média Estação Chuvosa (out/mar) 10,15h ± 40 min. 11,7h ± 45 min. 

 

2.3.2. DISTÂNCIA PERCORRIDA E ÁREA DE USO 

A média da distância diária percorrida pelos micos-leões-dourados na Reserva 

União no período de abril de 2003 a março de 2004 foi de 1.541,6 ± 515,1 m (n = 24 

dias inteiros) para o Grupo Geni e 1.502,3 ± 396,4 m (n = 33 dias inteiros) para o 

Grupo SJ2 (χ2 = 0,48; p>0,05). As distâncias percorridas variaram significativamente 

nos grupos entre os meses (Tabela 2.2), com exceção do mês de setembro de 2003. 

Na média das estações o Grupo Geni percorreu distâncias maiores do que o Grupo SJ2, 

mas a diferença só foi significativa na média da estação chuvosa. Os dois grupos 

percorreram distâncias diárias maiores na seca do que na estação chuvosa, mas as 
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diferenças não foram significativas (Geni: n = 4; T = 3; p = 0,5 / SJ2: n = 5; T = 2; p 

= 0,14).  

A distância diária percorrida por cada grupo não apresentou correlações 

significativas com o período de atividade (Geni: n = 25; r = 0,27; p = 0,19 / SJ2: n = 

32; r = 0,08; p = 0,67), nem com a distância do local de dormida à primeira árvore 

visitada pelos micos no início da manhã (Geni: n = 24; r = -0,34; p = 0,105 / SJ2: n = 

24; r = -0,29; p = 0,16). A distância percorrida pelo Grupo Geni foi significativamente 

correlacionada à distância da última árvore visitada pelo grupo até o local de dormida 

(Geni: n = 22; r = 0,502; p = 0,017 / SJ2: n = 29; r = 0,0002; p = 0,99).  

Durante toda a coleta de dados o grupo SJ2 percorreu uma área de 104,85 ha. No 

período de abril de 2003 a março de 2004 (coleta de dados em dias inteiros) a área do 

Grupo SJ2 foi de 96,22 ha, sendo semelhante à média da área de vida dos grupos da 

Rebio União. O Grupo Geni percorreu uma área total de 76,66 ha, mas de abril de 2003 

a março de 2004 a área do grupo foi de 72,52 ha, sendo significativamente diferente 

do esperado em relação à média da área de vida dos grupos da Rebio União (χ2 = 

12,321; p < 0,001). 

 
Tabela 2.2. Média da Distância Diária (metros) percorrida pelos Grupos GENI e SJ2 de 
abril de 2003 a março de 2004 na Reserva Biológica União, RJ. 
 

MESES GRUPO GENI GRUPO SJ2 χ2 p 

ABRIL 1.362,7 1.689,6 34,8 <0,001 
MAIO 1.767,1 1.516,0 19,05 <0,001 
JUNHO 1.571,0    
JULHO 2.066,5 1.693,0 36,91 <0,001 
AGOSTO 1.802,7 1.422,8 44,51 <0,001 
SETEMBRO 1.267,7 1.351,3 2,60 ns 

MÉDIA ESTAÇÃO SECA 1.639,6 ± 98,3 1.534,5 ± 154,6 3,41 ns 
OUTUBRO 1.741,4 1.279,7 70,25 <0,001 
NOVEMBRO 971,7 1.412,7 81,2 <0,001 
DEZEMBRO  1.837,0   
JANEIRO  972,0   
FEVEREIRO 2.270,6 1.101,2 404,9 <0,001 
MARÇO 1.026,9 1.518,7 94,6 <0,001 

MÉDIA ESTAÇÃO CHUVOSA 1.502,7 ± 620,5 1.353,5 ± 309,6 7,69 <0,01 
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2.3.3. LOCAIS DE DORMIDA 

O grupo GENI utilizou nove diferentes ocos de árvores, como local de dormida (n 

= 43 noites), sendo a maioria no morro (55,6%) (Figura 2.2; Figura 2.4). Além disso, 

os ocos localizados nesse ambiente foram utilizados com maior freqüência (86% das 

noites), onde um único oco foi utilizado durante 32 noites (74,7%). No período de 

estudo um mesmo oco foi utilizado durante duas noites seguidas em sete ocasiões e 

durante três noites seguidas em quatro ocasiões. A distância média entre ocos 

consecutivos foi de 468 ± 123 m (variando de 0 a 574.28 m), e a distância média entre 

os ocos e a borda do território foi de 116,4 ± 52 m (variando de 64,6 a 213,3 m).  

O Grupo SJ2 utilizou 21 ocos diferentes (n = 51 noites) (Figura 2.3; Figura 2.4). A 

maioria dos ocos e a maior freqüência de utilização também ocorreram no morro 

(90,5% dos ocos e 92% das noites). Os dois ocos mais utilizados serviram de local de 

dormida durante 10 (19,6%) e nove noites (17,6%), respectivamente. Um mesmo oco 

foi utilizado duas noites seguidas em cinco ocasiões e durante três noites seguidas em 

apenas uma ocasião. A distância média entre ocos consecutivos foi de 442 ± 210 m 

(variando de 0 a 907 m), e a distância média entre os ocos e a borda do território foi 

de 201,8 ± 119,8 m (variando de 0 a 446,1 m).  

Tanto o grupo GENI, quanto o grupo SJ2 preferiram significativamente os locais 

de dormida no morro (Geni: χ2
= 55.02, p <0,001; SJ2: χ2 = 79.4, p < 0,001). As 

médias de distância dos ocos consecutivos utilizados pelos Grupos Geni e SJ2 foi muito 

semelhante (χ2 = 0,74; p > 0,05), mas a distância média dos ocos em relação à borda 

do território foi significativamente maior para o grupo SJ2 (χ2= 22,9, p < 0,001). 

As últimas árvores visitadas para alimentação antes do grupo se recolher ao local 

de dormida estavam localizadas a uma distância média de 178,6 ± 126,8 metros para o 

grupo Geni (variando de 22,4 a 577,1 m) e 180.9 ± 115 metros (variando de 14,1 a 

410,5 m) para o grupo SJ2. As primeiras árvores utilizadas para alimentação após a 

saída dos locais de dormida estavam localizadas a uma distância média de 421.6 ± 

190.4 metros para o grupo Geni (variando de 0 a 829.7 m) e 612.9 ± 247.2 metros 

(variando de 50.0 a 879.7 m) para o grupo SJ2.  
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Figura 2.2. Locais de dormida e freqüência de utilização nos ambientes, pelo Grupo 
Geni na Reserva Biológica União, RJ.  
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Figura 2.3. Locais de dormida e freqüência de utilização nos ambientes, pelo Grupo SJ2 
na Reserva Biológica União, RJ.  
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Figura 2.4. Área de uso e locais de dormida dos Grupos Geni e SJ2 na Reserva 

Biológica União, RJ no período de abril de 2003 a março de 2004.  
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2.4 DISCUSSÃO 

 
2.4.1 PERÍODOS DE ATIVIDADE 

Os períodos de atividade encontrados estão de acordo com os resultados de 

estudos anteriores com os micos-leões-dourados na Reserva Biológica União: nove a 

12 horas (Kierulff, 2000); 10,45 horas (Lapenta, 2002); 10,47 horas (Procópio-de-

Oliveira, 2002). Outros primatas da família Callitrichidae apresentaram um período de 

atividade de aproximadamente oito a 12 horas (Kleiman et al., 1988; Snowdon & Soini, 

1988; Soini, 1988; Stevenson & Rylands, 1988; Passos, 1997). 

O período de atividade dos micos-leões varia sazonalmente e está associado ao 

fotoperíodo e temperatura (Passos, 1997; Lapenta, 2002; Lapenta et al., 2003), 

permanecendo ativos durante um período maior nas estações chuvosas, que 

apresentam dias mais longos e temperaturas mais elevadas. 

 
2.4.2. DISTÂNCIA PERCORRIDA E ÁREA DE USO 

Vários fatores podem influenciar as distâncias percorridas por primatas ao longo 

do dia, como temperatura, proximidade de fontes de recursos alimentares e 

abundância e tamanho das fontes de recursos (Passos, 1997). 

As distâncias diárias percorridas pelos grupos estudados não estão 

correlacionadas ao período de atividade, ou seja, não são influenciadas pelo 

comprimento do dia. Embora as diferenças não tenham sido significativas, na estação 

seca, onde os dias são mais curtos, os micos-leões-dourados percorreram distâncias 

maiores. A maior distância percorrida nas estações secas por ambos os grupos pode 

estar relacionada à distribuição dos recursos alimentares, com uma menor frutificação 

na seca. Nunes (1996) estudando macacos aranha (Ateles belzebuth belzebuth), 

encontrou que os indivíduos percorrem distâncias maiores na estação chuvosa, devido 

ao aumento na diversidade de frutos na dieta. Fatores comportamentais também 

interferem nas distâncias percorridas, pois na estação chuvosa os micos-leões-

dourados passam parte do dia descansando nos horários mais quentes e em interações 

sociais entre os indivíduos e com filhotes recém nascidos (obs. pess.), percorrendo 

menores distâncias.  

Para o Grupo Geni, foi encontrada uma correlação positiva entre a distância diária 

percorrida, e a distância da última árvore em que o grupo se alimentou até o local de 

dormida. Ou seja, quanto maior for a distância da ultima fonte de recursos, até o local 

do oco, maior será a distância diária percorrida pelo grupo. 
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No período de estudo o grupo que percorreu maiores distâncias diárias não 

apresentou uma área de vida maior. Resultados contrários foram encontrados em 

estudos anteriores com L. rosalia por Procópio-de-Oliveira (2002) e Miller (2001). O 

Grupo Geni percorreu distâncias diárias maiores do que o Grupo SJ2 (embora as 

diferenças nem sempre tenham sido significativas), apesar de ter utilizado uma área de 

vida menor. Essas distâncias maiores podem ter sido devidas ao fato do grupo de 

utilizar com grande freqüência um mesmo local de dormida, muitas vezes distante do 

local onde o grupo passou o dia se alimentando e realizando interações sociais.  

Segundo Gaulin et al. (1980) primatas em grupos maiores necessitam de 

deslocamentos maiores para suprirem suas necessidades alimentares, mas em 

primatas africanos a distância percorrida não foi significativamente diferente entre 

grupos pequenos e grandes (Isbell et al., 1999). Pocópio-de-Oliveira (2002) não 

encontrou correlação entre o número de indivíduos de micos no grupo e a área de uso 

na Reserva Biológica União. Resultado semelhante foi encontrado por Miller & Dietz 

(2005) na Reserva Biológica de Poço das Antas.  

Estudos com primatas da família Callitrichidae demonstram que a utilização da 

área de uso de um grupo representa a ocupação de locais onde os recursos 

alimentares são mais abundantes (Prado, 1999; Passamani & Rylands, 2000). Na 

Reserva Biológica União o padrão de deslocamento dos micos-leões-dourados também 

está relacionado à distribuição dos recursos alimentares (Procópio-de-Oliveira, 2002), 

sendo que a qualidade do habitat e a densidade de árvores das espécies favoritas são 

as principais responsáveis pelas diferenças no uso das áreas pelos diferentes grupos 

(Kierulff, 2000). Segundo Peres (1986), na Rebio de Poço das Antas os micos seguem 

rotas regulares em áreas de uso concentrado, com recursos abundantes e de longa 

duração. Essas rotas não são discerníveis quando os animais exploram frutos pequenos 

e efêmeros. As áreas de uso dos grupos de micos-leões-dourados abrangem diferentes 

tipos de habitats para que os recursos vegetais estejam sempre disponíveis apesar das 

diferenças sazonais de produção de cada espécie (Procópio-de-Oliveira, 2002), mas na 

Rebio de Poço das Antas o tamanho da área de vida dos grupos é inversamente 

correlacionado à proporção de áreas de brejo que ocorrem na área de uso (Dietz & 

Baker, 1993; Dietz et al., 1997).  

O tamanho das áreas dos grupos também pode ser influenciado pela ocorrência e 

interação com grupos vizinhos (Peres, 1986; Procópio-de-Oliveira, 2002). O aumento 

de grupos vizinhos e o conseqüente aumento de interações agonísticas podem levar a 
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uma retração da área utilizada, assim como a ausência de vizinhos pode provocar a 

expansão da área de vida (Passos, 1997).  

A área de uso percorrida pelo Grupo SJ2 no período de estudo é semelhante à 

média encontrada para todos os grupos na Reserva União por Procópio-de-Oliveira 

(2002), mas o Grupo Geni utilizou uma área de vida menor do que o esperado pela 

média. Tal resultado pode ser devido aos fatores discutidos acima, como distribuição 

dos recursos e grupos vizinhos, visto que a área de vida do grupo Geni está rodeada 

pelo território de cinco grupos vizinhos (Procópio-de-Oliveira, 2002), tendo inclusive 

sobreposição com algumas dessas áreas.  

 
2.4.3. LOCAIS DE DORMIDA 

As diferenças entre as áreas de estudo que resultam em diferentes padrões de 

distribuição de recursos e diferentes áreas de uso e defesa devem estar diretamente 

ligadas à escolha dos locais de dormida (Heyman, 1995).  

Prado (1999), estudando Leontopithecus caissara na Ilha de Superagüi concluiu 

que o pequeno número de ocos utilizados pela espécie (16) durante seu estudo, é 

conseqüência da qualidade do habitat. As características estruturais da árvore e o 

ambiente ao seu redor são importantes na escolha de um local de dormida utilizado por 

primatas, e na freqüência de uso desses locais (Menezes, 2004). A escolha de uma 

árvore como local de abrigo pode estar relacionada a vários fatores: proteção contra 

predadores, proteção para chuva e frio, proximidade de recursos alimentares, conforto, 

proteção contra ecto e endoparasitas, área de uso e territorialidade (Heymann, 1995).  

Na Reserva Biológica de Poço das Antas, Dietz et al. (1997) encontraram que a 

distância entre ocos consecutivos utilizados pelos micos-leões-dourados variou de 179 

a 210 metros. Essa distância, muito menor em comparação com os dados do presente 

trabalho, provavelmente se deve ao menor tamanho da área de uso dos grupos 

naquela Reserva.  

A preferência do Grupo Geni por um único oco provavelmente está relacionada a 

características próprias da árvore utilizada, pois muitas vezes o grupo locomoveu em 

dias subseqüentes em parte da sua área de uso oposta à localização do abrigo. Nesses 

dias o grupo saiu do oco pela manhã e voltou no final da tarde diretamente para o 

abrigo sem que no percurso fossem consumidos frutos, insetos, ou realizadas 

atividades sociais. Uma das vantagens de se usar ocos já conhecidos e utilizados é a 

rápida entrada no caso de fuga de predadores, mas de acordo com Heymann (1995), 

os padrões de uso repetido de um local de dormida em noites subseqüentes podem 
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facilitar a predação dos primatas. Em trabalho anterior Procópio-de-Oliveira (2002) 

também não encontrou preferência acentuada do grupo SJ2 por nenhum local de 

dormida, mas o grupo dormiu mais vezes no morro e menos vezes no brejo do que 

seria esperado pela proporção desses habitats na área de uso do grupo. Além disso, 

encontrou uma maior ocorrência de árvores com ocos nos ambiente de baixada, 

seguido pelos ambientes de morro e brejo. O oco utilizado nove vezes pelo grupo SJ2 

está localizado em uma figueira. No mês de outubro de 2003 o grupo entrou no oco e 

em seguida todos os indivíduos saíram se coçando (S. Pinto, com. pess.). A partir 

desse dia o grupo passou a utilizar um oco muito próximo (31,5 metros) que já havia 

sido utilizado uma única vez durante o período de estudo. Este oco foi utilizado por 

mais nove vezes durante os quatro meses seguintes, e o Grupo SJ2 só voltou a dormir 

no oco da figueira em março de 2004. É muito provável, que a presença de formigas 

ou abelhas tenha provocado a mudança do local de dormida, mas a proximidade dos 

dois ocos indica que a escolha do local pode estar relacionada a outros fatores como a 

localização estratégica que permite ao grupo patrulhar área e os recursos alimentares. 

Grupos de micos-leões-da-cara-dourada (L. chrysomelas) estudados na Bahia 

utilizaram locais de dormida nos vários microhabitats existentes no local, mas não na 

proporção em que estes habitats ocorrem na área de uso de cada grupo (Raboy et al., 

2004). A distribuição dos locais de dormida dentro da área de uso dos grupos na Rebio 

União não é uniforme entre os grupos (Kierulff, 2000). Quando comparados os locais 

de dormida dos dois grupos, confirma-se que os ocos utilizados pelo Grupo Geni estão 

localizados mais próximos à borda da área de uso do grupo, do que os ocos do Grupo 

SJ2 (Figura 2.3), mas tanto um grupo quanto o outro dormiram em ocos localizados na 

área de sobreposição dos dois grupos. Essa diferença na média pode ter sido 

acentuada pelo maior número de ocos utilizados pelo Grupo SJ2, que utilizou tanto 

ocos na borda do território, quanto no seu interior. 

Do ponto de vista energético, a distância da última árvore visitada para 

alimentação até o local de dormida deve ser mínima, para que se tenha mais energia 

disponível durante a noite (Heymann, 1995). No entanto, a média da distância 

percorrida pelos micos-leões-dourados do primeiro e último local de alimentação até o 

oco durante este estudo foi relativamente grande se comparada a outros estudos. 

Kierulff (2000) estudando os grupos LB e SJ2 na RBU encontrou uma distância média 

de 108 m entre os locais de dormida e as árvores frutíferas. Heyman (1995) estudando 

Saguinus mystax e S. fuscicollis no Peru encontrou uma distância média de 44 m 

percorridos.  
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Os estudos sobre locais de dormida de primatas são importantes para o 

conhecimento da espécie estudada e caracterização do ambiente em que ocorrem. A 

disponibilidade de árvores contendo ocos é importante para a sobrevivência da espécie 

(Kleiman et al., 1988). Coimbra-Filho (1978) relata a diminuição da ocorrência de 

árvores de tamanho suficiente para abrigar os micos-leões e a importância da 

conservação dessas árvores para a conservação espécie. Em áreas onde ocorre o 

manejo e retirada seletiva de madeira, a retirada de árvores mortas pode estar 

prejudicando a oferta de abrigos para muitas espécies, tornando-as mais susceptíveis à 

predação. 
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