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6.1 DISCUSSÃO GERAL 

 
Os padrões de dispersão têm um papel de grande importância na estrutura e 

composição das comunidades vegetais (Wenny, 2001). O entendimento do que 

acontece com as sementes que os primatas cospem ou defecam na floresta é essencial 

para quantificar a intensidade da pressão seletiva que estes frugívoros exercem nas 

árvores em que se alimentam (Chapman, 1995). Estudos de longa duração são 

fundamentais no que se refere à conservação de primatas em áreas que foram, ou 

estão sendo degradadas, pois muitas vezes os efeitos só irão se refletir na 

sobrevivência das populações, após muitos anos dos distúrbios (Chapman & Lambert, 

2000; Hanya et al., 2005).  

No Brasil, ações efetivas de conservação têm sido direcionadas para algumas 

espécies de primatas (Costa et al., 2005). Três reservas biológicas e uma estação 

ecológica foram criadas especialmente para as espécies de micos-leões, aumentado os 

esforços de conservação regional e local na Mata Atlântica (Mittermeier et al., 2005). 

Em 2002 foi criada a Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São 

João/Mico-Leão-Dourado. A área com aproximadamente 150.700 ha foi 

considerada prioritária para a conservação da Mata Atlântica. A conservação do 

mico-leão-dourado depende tanto do uso do solo na bacia quanto da 

recuperação dos fragmentos remanescentes.  

Para que o manejo da metapopulação de micos-leões-dourados seja realizado são 

necessárias informações mais detalhadas sobre a espécie e seu habitat. As pesquisas 

sobre ecologia e comportamento com micos-leões-dourados na Rebio União foram 

iniciados em 1997 logo após as primeiras translocações, e os estudos sobre dispersão 

de sementes vêm sendo conduzidos desde 1998.  

Vários fatores afetam a escolha de recursos alimentares pelas espécies, 

geralmente associados com a qualidade dos alimentos, abundância e distribuição 

espacial e temporal dos recursos, entre outros (Stevenson, 2004). A disponibilidade de 

frutos para os primatas frugívoros varia temporalmente e espacialmente (Tutin et al., 

1997). Estudos de dieta e disponibilidade de recursos em longo prazo, como os que 

têm sido realizados na Rebio União são importantes para se verificar as variações na 

produtividade de frutos, quais os períodos de escassez, e como esses períodos afetam 

a dieta e comportamento das espécies. Durante a escassez de frutos alguns primatas 

diminuem o número de visitas às mesmas árvores, diminuem o tempo de 

forrageamento em cada árvore, e diminuem também o número de frutos consumidos 
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em cada visita (Cunningham & Janson, 2006). Padrões generalizados na preferência de 

frutos são difíceis de serem encontrados, pois além de variações entre as espécies, 

diferenças na qualidade da área podem afetar a taxa de alimentação e as distâncias 

diárias percorridas por grupos de primatas (Nunes, 1995; Stevenson & Castellanos, 

2000; Stevenson, 2004; Stevenson, 2006). O comportamento alimentar do mico-leão-

dourado, assim como diferenças no seu habitat, incluindo a distribuição das árvores 

frutíferas e variação na produtividade, afetam diretamente o seu papel como dispersor 

de sementes, e devem ser considerados no manejo para a conservação da espécie.  

As áreas de interior de mata e de borda podem apresentar variações na produção 

e distribuição dos frutos. As florestas secundárias apresentam um maior potencial de 

regeneração do que áreas de pasto (Vulinec, 2002), e a sucessão e regeneração em 

áreas degradadas são limitadas pela falha na chuva de sementes por dispersores que 

podem mover grandes sementes (Vulinec et al., 2006). Os micos-leões utilizam áreas 

secundárias e de borda, que apresentam uma elevada produtividade de frutos (M. 

Lapenta, obs. pess.). Além disso, também utilizam áreas de interior, podendo ser 

responsáveis por um fluxo de sementes entre os diversos ambientes. Dessa forma os 

micos-leões-dourados e outros frugívoros dispersores de sementes podem colaborar na 

regeneração da Mata Atlântica (Lapenta, 2002). 

A redução na quantidade de sementes dispersadas pode ocorrer se um agente 

dispersor estiver ausente ou reduzido em número nos pequenos fragmentos. A redução 

na qualidade da dispersão ocorre se os dispersores manipularem os frutos 

inadequadamente ou depositarem as sementes em locais impróprios (Cordeiro & Howe, 

2001). O desaparecimento dos micos-leões-dourados de vários fragmentos onde 

ocorriam originalmente pode favorecer o empobrecimento dessas áreas, que passam a 

contar apenas com outros dispersores para a regeneração natural da floresta.  

Na Rebio União outros frugívoros dispersores de sementes estão presentes, mas 

os micos-leões-dourados podem dispersar sementes de maior tamanho do que 

morcegos e aves. Apesar de serem menores que os bugios (também presentes na 

área) apresentam uma maior área de uso e maiores deslocamentos diários, 

favorecendo a dispersão de sementes em grandes distâncias. As áreas de mata dentro 

da Rebio União não são homogêneas e apresentam porções em diferentes estágios de 

regeneração ou degradação (M. Lapenta, obs. pess.). Com a translocação de micos-

leões-dourados para a Rebio uma nova população foi formada no local, contribuindo 

para o melhoramento na qualidade do habitat. Através do fluxo de sementes 
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produzido, os micos-leões-dourados estão contribuindo para o enriquecimento de áreas 

mais degradadas dentro da Rebio, e para a regeneração das bordas de mata.  

Os micos-leões não apresentaram papel muito importante no que se refere à 

germinação de sementes. Apesar das sementes permanecerem viáveis, na maior parte 

das espécies consumidas a porcentagem de germinação das sementes defecadas ou 

cuspidas foi semelhante à germinação das sementes retiradas de frutos. Apesar disso, 

outros resultados apontam a importância do mico-leão-dourado como dispersor 

eficiente para as sementes da Mata Atlântica: quantidade de sementes dispersadas, 

tempo de passagem das sementes pelo trato digestório, distância de dispersão, 

ambientes de deposição, área de uso e outros.  

A rápida passagem das sementes pelo trato digestório dos micos pode ser 

importante para permitir grandes deslocamentos da espécie, diminuindo o volume de 

material não digerível, visto que a espécie não danifica as sementes que consome. 

Além disso, com a rápida eliminação das sementes, um maior número de frutos e de 

espécies pode ser ingerido, aumentando a importância do seu papel de frugívoro na 

Mata Atlântica.  

Os micos-leões-dourados não só mantêm a viabilidade das sementes que 

consomem como também promovem a dispersão destas em grandes distâncias das 

árvores parentais, reduzindo as limitações da dispersão e influenciando diretamente a 

estrutura das comunidades e dinâmica das florestas onde ocorrem. Resultado 

semelhante foi encontrado em estudos de dispersão de sementes por macacos-aranha 

(Link & Di Fiore, 2006). A dispersão de sementes em grandes distâncias se torna mais 

importante ainda no que se refere à recuperação de áreas fragmentadas e degradadas, 

como a maioria dos locais onde o mico-leão ocorre.  

A deposição dos propágulos em locais adequados afeta diretamente a qualidade 

da dispersão (Cordeiro & Howe, 2001) e a sobrevivência das espécies vegetais que são 

dependentes de dispersores vertebrados (Gathua, 2000). A possibilidade das plântulas 

sobreviverem sob ou próximos ao adulto está ligada a vários aspectos da história de 

vida da árvore, como o consumo de frutos e dispersão das sementes (Chapman & 

Chapman, 1996). A distância de dispersão das sementes pelo frugívoro deve 

considerar também a distribuição das árvores da mesma espécie, dados que não 

puderam ser obtidos neste estudo. 

Através da caracterização da deposição de sementes pelos micos-leões-dourados 

foi possível constatar também que as sementes são envoltas por pouca matéria 

orgânica. Essa característica se mostrou vantajosa no que se refere à qualidade de 
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dispersão, pois as sementes foram depositadas de maneira mais dispersa na floresta. A 

falta de coesão do material fecal faz com que o mico-leão-dourado favoreça a 

sobrevivência das sementes, evitando elevadas taxas de mortalidade por competição 

de recursos para a germinação, e muitas vezes evitando a presença de predadores 

atraídos pela matéria orgânica.  

Os predadores de sementes terrestres podem remover e destruir até 100% das 

sementes dispersadas por frugívoros. Os resultados obtidos no presente trabalho estão 

de acordo com o sugerido na literatura, confirmando que a maior parte das sementes 

defecadas por primatas desaparece nas Florestas Tropicais. No entanto é preciso 

ressaltar que parte das sementes que desapareceram podem ter sido removidas por 

dispersores secundários para locais mais propícios para a germinação e o 

estabelecimento de plântulas. 

Algumas sementes foram perfuradas por besouros, mas não perderam a 

viabilidade de germinação. Assim, apesar do pequeno número de experimentos pode-

se considerar que este grupo apresenta um papel mais importante na dispersão 

secundária das sementes depositadas pelos micos, do que na predação. Com a 

fragmentação da floresta ocorre uma diminuição das espécies e da quantidade de 

besouros que enterram as sementes defecadas por primatas (Chapman et al., 2003). 

Dessa forma, as sementes ficam mais disponíveis aos predadores e não podem 

recrutar até o estabelecimento. 

Futuros estudos com o acompanhamento das sementes carregadas por formigas e 

besouros são necessários para que tenhamos resultados mais confiáveis do número 

real de sementes defecadas pelos micos-leões que sobrevivem à predação, e que se 

estabelecem como plântulas.  

A fragmentação da área de ocorrência do mico-leão-dourado afeta diretamente a 

espécie, pela perda do habitat, e também indiretamente, pelo empobrecimento da 

área, reduzindo a oferta de recursos alimentares. Nos fragmentos fora das Unidades de 

Conservação, onde ocorre a população de micos-leões-dourados reintroduzidos do 

cativeiro para a natureza, já vem sendo notada uma redução da qualidade do habitat 

com a diminuição de espécies e de número de árvores de espécies importantes para a 

dieta do mico-leão-dourado (Nascimento et al., 2004). Desta maneira, para a 

conservação destes fragmentos será necessário um manejo florestal bem planejado e 

com o enriquecimento de árvores frutíferas para a manutenção da fauna associada 

(Carvalho, et al., 2004). 
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O manejo da paisagem pode contribuir para a conectividade de habitat 

aumentando sua disponibilidade. Esse manejo deve ser prioridade em áreas altamente 

fragmentadas, como a Mata Atlântica (Costa et al., 2005), permitindo que 

subpopulações isoladas funcionem como uma metapopulação, evitando problemas 

genéticos, demográficos e sobrevivendo à catástrofes ambientais (Chiarello, 2003). A 

Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD) vem desenvolvendo o plantio de corredores 

florestais como um método para o manejo e conservação do habitat da espécie nos 

próximos anos. Os corredores estão sendo implantados em fazendas particulares, 

ligando fragmentos com populações isoladas de micos até a Reserva Biológica de Poço 

das Antas. Os corredores florestais podem ser utilizados pelos micos-leões-dourados e 

por outros animais para a dispersão e quebra do isolamento genético dessas 

populações, além de aumentar a área florestada disponível para a espécie. O 

entendimento do papel do mico-leão-dourado como dispersor de sementes, pode 

auxiliar na escolha das espécies vegetais utilizadas no plantio de futuros corredores 

(Lapenta, 2002), além de fornecer dados para a implementação de futuros bancos de 

sementes e viveiros de mudas. 
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6.2 CONCLUSÕES 

 

 Os micos-leões-dourados percorrem grandes áreas de uso que são percorridos 

de acordo com a disponibilidade dos frutos utilizados em sua dieta. 

 Os micos-leões-dourados consomem grande quantidade de frutos e as sementes 

ingeridas ou cuspidas permanecem viáveis para a germinação. 

 O mico-leão-dourado não favorece nem prejudica a porcentagem de germinação 

da maioria das sementes que engole e defeca. 

 Os micos depositam as sementes longe das árvores parentais evitando a 

competição por recursos e diminuindo a atração de predadores. 

 A espécie deposita a maioria das sementes que consome em habitats 

apropriados para a germinação. 

 A maior parte das sementes defecadas pelos micos desaparece na floresta. 

 Para as espécies utilizadas nos experimentos de exclusão a porcentagem de 

desaparecimento foi significativamente semelhante nas várias categorias, 

mostrando uma tendência para a dispersão e/ou predação por invertebrados.  

 Futuros estudos mais detalhados sobre o papel de dispersores secundários são 

importantes, para sabermos o destino final das sementes depositadas pelos 

micos-leões-dourados e o quanto sobrevive e recruta até a fase adulta. 
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