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Resumo 

 

Embora os primatas sejam um dos táxons mais estudados até hoje, ainda pouco se sabe sobre 

como a estrutura de uma comunidade de primatas pode variar entre diferentes áreas. Além 

disso, quando a caça está presente, raramente é avaliado como esse fator pode agir 

independentemente das alterações vegetacionais. Esse trabalho objetivou avaliar como as 

características do hábitat e o impacto da caça podem afetar a estrutura da comunidade de 

primatas no extremo norte da Amazônia brasileira. Para tal, foram realizadas amostragens 

através de transecto linear em duas áreas submetidas à pressão da ação, mas com diferentes 

fitofisionomias (Assentamentos Novo Paraíso e Entre Rios) e uma área protegida com 

fitofisionomia semelhante a Novo Paraíso, o Parque Nacional do Viruá. Nós realizamos um 

esforço amostral de 1248,7 km percorridos nas três áreas, o que resultou em um total de 410 

observações das oito espécies de primatas presentes na área de estudo. Em geral, a estrutura 

da comunidade apresentou-se altamente variável, tanto a nível regional quanto local, o que 

pode ser melhor explicado pelas diferenças nas fitofisionomias do que o impacto da caça. O 

assentamento Entre Rios, formado por uma fitofisionimia de Floresta Ombrófila Densa, 

apresentou uma maior abundância e biomassa de espécies maiores, comparada com Novo 

Paraíso e até mesmo com a área protegida, estas formadas por um mosaico de campinas, 

campinaranas e florestas ombrófilas. Assim, a ação da caça não se mostrou tão determinante 

na estruturação da comunidade, apesar de serem detectadas algumas variações entre a área 

caçada e não caçada com mesmas fitofisionomias. Isso é explicado pelo fato dos caçadores 

preterirem os primatas em detrimento de outras espécies, como ungulados, mas 

principalmente por esses assentamentos serem formados por uma matriz florestal contínua, 

permitindo um balanço fonte-dreno eficiente.  

 

Palavras-chave: Primatas da Amazônia. Escudo das Guianas. Heterogeneidade. Pressão da 

caça. Abundância e biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Although primates are one of most studied taxa to date, little is known about how the 

structure of a primate community may vary between different areas. Moreover, when hunting 

is present, it is rarely evaluated how this factor may act independently of changes in 

vegetation type. Thus, this study aimed to assess how the characteristics of the habitat and the 

impact of hunting can affect the structure of the primate community in the northernmost 

Brazilian Amazonia. Surveys were conducted through the line transect method in two areas 

where hunting is present, but with different vegetation types (settlements Novo Paraíso and 

Entre Rios) and also in Viruá National Park, an area protected from hunting and with 

vegetation types which were similar to the Novo Paraíso settlement. We conducted a total 

sampling effort of 1248.7 km walked, which resulted in a total of 410 records of eight species 

of primates. In general, the community structure was highly variable, both regionally and 

locally, which can be better explained by differences in vegetation types than by the impact of 

hunting. The settlement Entre Rios, formed by dense tropical rainforest, had a greater 

abundance and biomass of larger species, compared to Novo Paraíso, and even the protected 

area, Viruá National Park, which are formed by a mosaic of campinas, campinaranas and 

rainforests. Thus, the impact of hunting was not as important in structuring the primate 

community as was forest structure, although some variations were detected between hunted 

and non-hunted areas with similar vegetation types. This is explained by the fact that primates 

are not the main target of hunters, but mainly because these settlements are formed by a 

continuous forest matrix, allowing an efficient source-sink balance. 

 

Keywords: Amazon primates. Guiana Shield. Heterogeneity. Hunting pressure. Abundance 

and biomass. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 A Amazônia é o maior conjunto contínuo de florestas tropicais do planeta, 

correspondendo a mais de 90% das florestas tropicais da América Latina e mais da metade do 

que resta desse ecossistema no mundo (cerca de 6,5 milhões de km²) (MEIRELLES FILHO, 

2006). O Brasil é o país com maior superfície de florestas tropicais do globo, especialmente 

concentrada na região amazônica (MEIRELLES FILHO, 2006; MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2002). 

 No que diz respeito à população da Amazônia, são cerca de 30 milhões de habitantes, 

desigualmente distribuídos. Em termos mundiais, esse valor representa menos de 0,3% da 

população do planeta, fazendo com que essa região apresente uma das menores densidades 

demográficas do globo (MEIRELLES FILHO, 2006). Por outro lado, a Amazônia apresenta a 

maior bacia hidrográfica do planeta e é a região de maior diversidade biológica do mundo 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002). 

 A diversidade de mamíferos no Brasil atinge números expressivos, sendo, portanto, 

considerado um país megadiverso (REIS et al, 2011). Até 12 ordens de mamíferos podem ser 

encontradas no Brasil, representadas por 682 espécies nativas (REIS et al, 2011). Dessas, 311 

podem ser observadas na Amazônia brasileira, sendo 174 endêmicas desse bioma 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002; REIS et al, 2011). 

 No que diz respeito à ordem Primates, é no Brasil que se concentra a maior 

diversidade de primatas do mundo, com 111 espécies, onde dessas 26 encontram-se 

ameaçadas de extinção (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011). Contudo, muitas 

espécies e até mesmo gêneros ainda vem sendo descritos recentemente (VAN ROOSMALEN 

et al, 2000; VAN ROOSMALEN; VAN ROOSMALEN, 2003). Segundo Rylands e 

Mittermeier (2009), os Platyrrhini – primatas do Novo Mundo - estão distribuídos em quatro 

famílias e 19 gêneros, onde desses apenas um não ocorre no Brasil (REIS et al, 2011). 

 Os primatas compreendem uma grande parte da biomassa de frugívoros em florestas 

neotropicais (EISENBERG; THORINGTON, 1973; EISENBERG; O’CONNELL; AUGUST 

1979; TERBORGH, 1983). Além disso, representam uma grande proporção da riqueza de 

espécies de mamíferos (TERBORGH, 1983) e integram processos ecológicos que são chaves 

para a manutenção e equilíbrio das florestas, especialmente como dispersores de sementes 
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(CHAPMAN; CHAPMAN, 1995; CHAPMAN; ONDERDONK,  1998; NORCONK; 

GRAFTON; CONKLIN-BRITTAIN, 1998). 

 Do total de espécies encontradas no Brasil, cerca de 75% delas (n=83) apresentam 

distribuição para a região amazônica (REIS et al, 2011). Em algumas áreas da Amazônia 

podem-se observar até 16 espécies simpátricas, como ocorre ao longo do Rio Madeira 

(MESSIAS et al,  2005; NIENOW et al,  2005; OLIVEIRA et al,  2005).  Em algumas 

regiões do centro-oeste da Amazônia é possível visualizar 13 (HAUGAASEN; PERES, 2005; 

PERES, 1993) a 14 espécies simpátricas (PERES, 1988, 1990, 1997), dependendo da 

localidade. Comunidades de primatas altamente diversificadas, entretanto, são relativamente 

raras em toda a região neotropical, com rápida redução gradual a partir de um total de 12 

espécies simpátricas (PERES; JANSON, 1999).  

 Assim, embora algumas regiões amazônicas possam apresentar uma diversificada 

comunidade de primatas, a riqueza de espécies na Amazônia é altamente variável (PERES; 

JASON, 1999). Isto pode ser atribuído a diferenças nos tipos de florestas, na fertilidade do 

solo, na diversidade de habitats e por fatores biogeográficos (EMMONS, 1984; 

HAUGASSEN; PERES, 2005; PERES, 1997; PERES; DOLMAN, 2000; PERES; JASON, 

1999). Por exemplo, florestas de várzea da Amazônia Ocidental contêm apenas entre 1/3 a 1/2 

das espécies que ocorrem em florestas adjacentes de terra firme (PERES, 1993, 1997). Este é 

também o caso em florestas de galeria da ilha de Marajó, leste da Amazônia, que podem 

conter apenas duas a três espécies (PERES, 1989). 

 Embora haja essa grande variação na Amazônia, pode-se observar um aumento da 

diversidade de primatas no sentido leste a oeste (PERES; JASON, 1999). Regiões 

interfluviais da Amazônia ocidental, especialmente a oeste do Rio Madeira e Rio Negro, são 

mais ricos do que os da Amazônia Oriental. Isto pode ser observado em um gradiente 

longitudinal na Amazônia e no Escudo das Guianas, tendendo a ser muito mais rico nas terras 

baixas da Amazônia ocidental (PERES; JASON, 1999). 

 Nesse contexo, tem-se observado em geral uma menor diversidade de mamíferos no 

Escudo das Guianas comparada com outras áreas da Amazônia (VOSS; EMMONS, 1996). 

Esse mesmo padrão ocorre com os primatas, de forma que as comunidades dessa região estão 

entre as menos diversas da Amazônia (PERES; JASON, 1999; THOISY; RENOUX; 

JULLIOT, 2005), com apenas cinco (MENDES PONTES, 1997, 1999) a nove espécies 

simpátricas (LEHMAN, 2000, 2004).  
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 Os locais estudados no presente trabalho estão inseridos no Escudo das Guianas, o 

qual perfaz uma área de aproximadamente 2,5 milhões de km² (GUIANA SHIELD 

INITIATIVE, 2011). Essa unidade geográfica se estende da Colômbia, a oeste, até o estado 

brasileiro do Amapá, a leste, incluindo parte da Venezuela, toda a Guiana, Suriname e Guiana 

Francesa, e alguns estados brasileiros, incluindo a porção norte do Pará e do Amazonas e o 

estado de Roraima (GUIANA SHIELD INITIATIVE, 2011). Essa região contém o maior 

complexo de florestas tropicais primárias intactas do mundo e é dotado de uma biodiversidade 

única (BUSH, 1996; GUIANA SHIELD INITIATIVE, 2011), apesar do solo dessa região ser, 

em geral, caracterizado como pobres em nutrientes, o que limita a produtividade das plantas 

(EMMONS, 1984; PERES, 1999). 

 Além disso, o Escudo das Guianas apresentam uma grande variedade de ecossistemas, 

alguns dos quais são únicos dessa região (GUIANA SHIELD INITIATIVE, 2011). A 

exemplo têm-se as grandes montanhas da Guiana, com uma flora e fauna altamente 

endêmicas, as vastas extensões de vegetação de areia branca, com uma flora altamente 

adaptada às baixas condições de nutrientes, grandes áreas de savana, extensas florestas de 

pântano, florestas ribeirinhas, além de uma grande variedade de florestais tropicais (GUIANA 

SHIELD INITIATIVE, 2011). 

 Além da variação na composição de espécies entre as diferentes partes da região 

neotropical (PERES; JANSON, 1999), é possível observar também uma grande variação na 

abundância e biomassa das espécies, que podem ser explicados por fatores como estrutura do 

hábitat, composição da floresta, produtividade, fertilidade do solo e impacto humano (PERES; 

DOLMAN, 2000; PERES; PALÁCIOS, 2007). Desses, os tipos de florestas e o impacto 

humano, em especial a caça, são tidos como principais responsáveis por estruturar as 

comunidades de primatas na região amazônica (PERES, 1988, 1999, 2000).  

 Na Amazônia ocidental, por exemplo, alguns trabalhos têm encontrado uma grande 

variabilidade na abundância das espécies entre diferentes áreas, sendo o impacto humano o 

principal responsável por alterar a estrututura da comunidade (FREESE et al, 1982; 

PALMINTERI; POWEKK; PERES, 2011). Em uma porção mais central da Amazônia, 

Haugassen e Peres (2005), Kasecker (2006) e Peres (1993), mostraram que os diferentes tipos 

de florestas foram determinantes para estruturar as comunidadades de primatas nessas regiões. 

O mesmo foi observado por Peres (1997), em um estudo envolvendo 20 áreas no centro-oeste 

da bacia Amazônica. 
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 O padrão de variação na abundância das espécies também parace ocorrer ao norte do 

Rio Negro, na região do Escudo das Guinas, como aconteceu nos trabahos de Lehman (2004), 

Mendes Pontes (1997, 1999), Nunes et al (1988), Thoisy, Renoux e Julliot (2005), onde 

algumas espécies apresentam maiores abundâncias em uma dada área e menores em outra. 

Para Emmons (1984), essas variações estão relacionadas com a presença de ambientes mais 

ou menos favoráveis. Assim, cada espécie terá uma tolerância e uma preferência em um dado 

hábitat, de forma que maiores taxas de crescimento populacional serão alcançadas quando as 

condições ambientais estão próximas de um ótimo (LEHMAN, 2004). 

 Alguns estudos, entretanto, têm mostrado que algumas espécies podem utilizar mais 

recursos que outras, alcançando maiores abundâncias em uma dada área, as chamadas 

generalistas, enquanto outras possuem uma dieta e distribuição mais restritas (PERES, 1993; 

LEHMAN, 2004). Contudo, a extensão usada para cada requerimento de uma espécie, dentro 

de um conceito de nicho multidimensional (HUTCHINSON, 1957), pode variar conforme a 

localidade e escala espacial considerada (FLEAGLE; JANSON; REED, 1999; KASECKER, 

2006). Assim, a resposta para os padrões de abundância das espécies e os fatores que 

determinam estes padrões poderá depender também da escala espacial em que a questão é 

tratada.  

 Primeiramente, sob uma escala regional, as diferenças nas fitofisionomias podem ser 

determinantes na distribuição das espécies (KASECKER, 2006; PERES, 1993). Por exemplo, 

Haugassen e Peres (2005) mostraram que em um mosaico de florestas alagadas e de terra 

firme, na Amazônia central, as abundâncias e biomassas variaram dramaticamente de uma 

fitofisionomia para outra dentro do mesmo continuum. O mesmo foi observado por Mendes 

Pontes, Paula e Magnusson (no prelo), mas dessa vez em um estudo ao norte do Rio Negro, 

em uma região altamente heterogênea composta por florestas ombrófilas, campinas e 

campinaranas. 

 Em segundo, agora de uma perspectiva local, a variação na estrutura da comunidade 

de primatas também poderá flutuar significativamente dependendo dos fatores ambientais 

locais, tais como disponibilidade de alimento (MENDES PONTES, 1999; PERES, 1994), 

composição florística (PERES, 1994), estratificação florestal (LEHMAN, 2004), altura da 

floresta (HAUGASSEN; PERES, 2005; KASECKER, 2006), dentre outros. Desta forma, 

identificar quais os fatores responsáveis por estruturar as comunidades de primatas em 

diferentes áreas e escalas espaciais torna-se um grande desafio objetivando-se propor medidas 

conservacionistas. 
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 Muitos estudos tem procurado verificar como a composição e abundância de primatas 

variam em uma escala local (BENNETT; LEONARD; CARTER, 2001; BRUM, 2011; 

HAUGAASEN; PERES, 2005; KASECKER, 2006; MENDES PONTES, 1999; MENDES 

PONTES; PAULA; MAGNUSSON, no prelo; PERES, 1993, 1994; WARNER, 2002) ou 

dentro de uma escala regional (AUGUST, 1983; FREESE et al, 1982; LEHMAN, 2000, 

2004; MITTERMEIER; VAN ROOSMALEN, 1981; NUNES et al, 1988; PARRY; 

BARLOW; PERES, 2007; PERES, 1988, 1990, 1997; THOISY; RENOUX; JULLIOT, 

2005). No entanto, poucos estudos mostram como a estrutura da comunidade de primatas 

pode variar em diferentes escalas e em áreas com características peculiares (PALMINTERI; 

POWEKK; PERES, 2011; RIST et al, 2009).  

 Além disso, em estudos onde a ação da caça está presente, tem sido raro avaliar como 

essa variável pode agir de forma independente com as característas do hábitat, a fim de 

determinar o real efeito que essas variáveis podem provocar e trazer modificações na 

abundância das espécies (RIST et al, 2009). Nesse sentido, para obter uma compreensão ideal 

de como a ação da caça ou a estrutura do ambiente pode estar atuando sobre a estrutura de 

uma comunidade é necessário criar desenhos experimentais que isolem um ou outro fator 

(PERES; PALÁCIOS, 2007). 

 No que diz respeito à ação da caça, alguns estudos têm apontado os primatas como 

importantes fontes de proteína animal para muitas comunidades locais na região neotropical 

(BODMER; FRANG; IBANEZ, 1988; PERES, 1990; REDFORD, 1992; SOUZA-

MAZUREK et al, 2000), em especial aquelas espécies de maior porte (ex. Ateles spp; 

Alouatta spp) (BENNETT; LEONARD; CARTER, 2001; FREESE et al, 1982; 

PALMINTERI; POWEKK; PERES, 2011; PERES, 1988, 1990). Isso se deve ao fato dessas 

espécies oferecerem um melhor custo-benefínio para os caçadores (PERES, 1990). 

 Em geral, a pressão da caça sobre os primatas tem levado a um declínio considerável 

na abundância e biomassa de algumas espécies (BENNETT; LEONARD; CARTER, 2001; 

BODMER; FRANG; IBANEZ, 1988; FREESE et al, 1982; PALMINTERI; POWEKK; 

PERES, 2011; PERES, 1988, 1990, 2000; PERES; PALACIOS, 2007; THOISY; RENOUX; 

JULLIOT, 2005; THOISY; RICHARD-HANSEN; PERES, 2009). Por outro lado, em áreas 

onde a pressão da caça é persistente é comum se observar o aumento na abundância de 

algumas espécies de menor porte, geralmente não procuradas por caçadores (ex. Saguinus 

spp.) (EMONS, 1984; PERES, 1988, 2000; PERES; PALACIOS, 2007), alterando, assim, 

toda a estrutura da comunidade (PERES; DOLMAN, 2000). 
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 Em geral, a exploração desses animais tem mostrado a insustentabilidade dessa 

atividade a longo prazo (BENNETT; LEONARD; CARTER, 2001; PERES, 1988; PERES; 

NASCIMENTO, 2006; SOUZA-MAZUREK et al, 2000), levando muitas vezes a extinção 

local dessas espécies (BENNETT; LEONARD; CARTER, 2001; BUCHANAN-SMITH et al, 

2000; EMMONS, 1984; PERES, 1988, 1990, 2000; PERES; NASCIMENTO, 2006). 

Todavia, a maioria dos estudos com informações sobre a caça de primatas não tem sido 

suficientemente detalhada para determinar se a caça é ou não realmente sustentável 

(CHAPMAN; ONDERDONK, 1998).  

 Embora alguns estudos tenham sugerido que a caça pode ser sustentável em 

populações tradicionais (VICKERS, 1988), é provável que a pressão da caça a longo prazo 

sobre os primatas se torne uma atividade incompatível com um regime de caça sustentável, 

devido as características intrínsecas desses animais. Baixas taxas reprodutivas, estrutura social 

gregária, comportamento não críptico, longos intervalos de procriação, idade tardia da 

primeira reprodução são exemplos que tornam esses animais mais vulneráveis a pressão da 

caça, tornando-a, assim, insustentável (PERES, 1990; REDFORD, 1992). 

 Dessa forma, é possível afirmar que, atualmente, à pressão de caça tem constituído 

uma das maiores ameaças as comunidades de primatas neotropicais (CHAPMAN; PERES, 

2001; PERES, 1990, 1999; PERES; DOLMANN, 2000). Dados de diferentes locais da 

Amazônia mostram que em áreas caçadas a biomassa de primatas de grande porte cai 

drasticamente quando comparada com áreas semelhantes, mas livres dessa atividade 

(BENNETT; LEONARD; CARTER, 2001; PERES, 1988, 1990; PERES; PALÁCIOS, 2007; 

REDFORD, 1992; THOISY; RENOUX; JULLIOT, 2005).  

 Em alguns casos, entretanto, a presença da caça pode não afetar tanto a abundância e 

biomassa de primatas, como em Peres (1997), o que pode ser justificado pela cultura local 

(por exemplo, HAUGASSEN; PERES, 2005), pelas características do hábitat (e.g. fertilidade 

do solo, disponibilidade de alimento) (PERES, 2000) ou pela forma como áreas intensamente 

caçadas e aquelas pouco ou não caçadas estão distribuídas (NARANJO; BODMER, 2007; 

NOVARO; REDFORD; BODMER, 2000; PALMINTERI; POWEKK; PERES, 2011). Isso 

mostra que de forma geral, os impactos são imprevisíveis, e dependem principalmente de uma 

compreensão do cenário no qual as espécies estão inseridas (BRANCH, 1983; PERES, 1988, 

2000; PERES; DOLMAN, 2000). 
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 Nesse contexto, estudos que busquem elucidar os fatores que melhor expliquem a 

distribuição de primatas em uma região, bem como dentro de uma dada localidade, são 

cruciais para que se possam tomar medidas apropriadas visando à conservação das espécies. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar como as características do hábitat e o impacto da caça podem afetar a estrutura 

da comunidade de primatas no extremo norte da Amazônia brasileira. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Em um cenário composto por três áreas, as quais se diferenciam quanto às 

características fitofisionômicas e/ou ao impacto da caça, pretende-se:  

 

• Determinar a riqueza, abundância e biomassa de primatas em cada área estudada; 

• Verificar se a estrutura da comunidade de primatas varia de acordo com a vegetação 

e/ou se há uma alteração em função do impacto da caça; 

• Avaliar como a estrutura da comunidade de primatas pode variar tanto à nível regional 

quanto local; 

• Averiguar quais fatores ambientais pode determinar a distribuição das espécies. 
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Resumo 14 

 15 

Embora os primatas sejam um dos táxons mais estudados até hoje, ainda pouco se sabe como 16 

a estrutura de uma comunidade de primatas pode variar entre diferentes áreas. Além disso, 17 

quando a caça está presente, raramente é avaliado como esse fator pode agir 18 

independentemente das alterações vegetacionais. Assim, nós objetivamos avaliar como as 19 

características do hábitat e o impacto da caça podem afetar a estrutura da comunidade de 20 

primatas no extremo norte da Amazônia brasileira. Para tal, foram realizadas amostragens 21 

através do transecto linear em duas áreas submetidas à pressão de caça, mas com diferentes 22 

fitofisionomias (assentamentos Novo Paraíso e Entre Rios) e uma área protegida com 23 

fitofisionomia semelhante a Novo Paraíso, o Parque Nacional do Viruá. Em geral, a estrutura 24 
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da comunidade apresentou-se altamente variável, tanto a nível regional quanto local, o que 25 

pode ser melhor explicado pelas diferenças nas fitofisionomias do que o impacto da caça. O 26 

assentamento Entre Rios, formado por uma fitofisionimia de Floresta Ombrófila Densa, 27 

apresentou uma maior abundância e biomassa de espécies maiores, comparada com Novo 28 

Paraíso e até mesmo com a área protegida, estas formadas por um mosaico de campinas, 29 

campinaranas e florestas ombrófilas. Assim, a ação da caça não se mostrou tão determinante 30 

na estruturação da comunidade, apesar de serem detectadas algumas variações entre a área 31 

caçada e não caçada com mesmas fitofisionomias. Isso é explicado pelo fato dos caçadores 32 

dessa região preterirem os primatas, mas principalmente por esses assentamentos serem 33 

formados por uma matriz florestal contínua, permitindo um balanço fonte-dreno eficiente.  34 

 35 

Palavras-chave: Primatas da Amazônia, Escudo das Guianas, Heterogeneidade, Pressão da 36 

caça, Abundância e biomassa. 37 

 38 

Introdução 39 

 40 

 A composição de espécies na Amazônia é altamente variável (Peres e Janson 1999). 41 

Da mesma forma, a abundância e biomassa de primatas podem variar consideravelmente entre 42 

diferentes localidades (Emmons 1984; Freese et al. 1982; Mendes Pontes 1997; 1999; Peres 43 

1988; 1993; 1997; 1999; Thoisy et al. 2005). Fatores como fertilidade do solo, estrutura do 44 

hábitat, os tipos de florestas e o impacto humano têm sido apontados como responsáveis por 45 

essas variações (Peres e Dolman 2000; Peres e Palácios 2007).  46 

 Desses, os tipos de florestas e o impacto humano, em especial a caça, são tidos como 47 

um dos principais responsáveis por estruturar as comunidades de primatas na região 48 

amazônica (Chapman e Peres 2001; Peres 1988; 1999; 2000). Na Amazônia ocidental, alguns 49 
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trabalhos têm encontrado uma grande variação na abundância das espécies entre diferentes 50 

áreas, sendo o impacto humano o principal responsável por alterar a estrututura da 51 

comunidade (Freese et al. 1982; Palminteri et al. 2011). Em uma porção mais central da 52 

Amazônia, os diferentes tipos de florestas foram mais determinantes para estruturar as 53 

comunidadades de primatas (Haugassen e Peres 2005; Kasecker 2006). O mesmo foi 54 

observado por Peres (1997), em um estudo envolvendo 20 áreas no centro-oeste da bacia 55 

Amazônica. 56 

 Ao norte do Rio Negro, na região do Escudo das Guinas, o padrão de variação na 57 

abundância das espécies também parace ser a regra (Lehman 2004; Mendes Pontes 1997; 58 

1999; Nunes et al 1988; Thoisy et al. 2005), onde algumas espécies apresentam maiores 59 

abundâncias em uma dada área e menores em outra. Para Emmons (1984), essas variações 60 

estão relacionadas com a presença de ambientes mais ou menos adequados. Assim, uma 61 

espécie poderá ser generalista de hábitat em uma área, apresentado altas abundâncias, e 62 

especialista em outra (Lehman 2004; Peres 1993). 63 

 A resposta para os padrões de abundância das espécies e os fatores que determinam 64 

estes padrões poderá depender também da escala espacial em que a questão é tratada (Fleagle 65 

et al. 1999; Kasecker 2006). Primeiramente, sob uma escala regional, as diferenças nas 66 

fitofisionomias podem ser determinantes na distribuição das espécies (Kasecker 2006; Peres 67 

1993). Por exemplo, Haugassen e Peres (2005) mostraram que em um mosaico de florestas 68 

alagadas e de terra firme, na Amazônia central, as abundâncias e biomassas variaram 69 

dramaticamente de uma fitofisionomia para outra dentro do mesmo continuum. O mesmo foi 70 

observado por Mendes Pontes et al. (no prelo), mas dessa vez em um estudo ao norte do Rio 71 

Negro, em uma região altamente heterogênea composta por florestas ombrófilas, campinas e 72 

campinaranas. 73 
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 Em segundo, agora de uma perspectiva local, a variação na estrutura da comunidade 74 

de primatas também poderá flutuar significativamente dependendo dos fatores ambientais 75 

locais, tais como disponibilidade de alimento (Mendes Pontes 1999; Peres 1994), composição 76 

florística (Peres 1994), estratificação florestal (Lehman 2004), altura da floresta (Haugassen e 77 

Peres, 2005; Kasecker 2006), dentre outros. Desta forma, identificar quais os fatores 78 

responsáveis por estruturar as comunidades de primatas em diferentes áreas e escalas 79 

espaciais torna-se um grande desafio objetivando-se propor medidas conservacionistas. 80 

 Além dos fatores naturais, a interferência humana aparece muitas vezes como fator 81 

chave para estruturar a comunidade de primatas (Freese et al. 1982; Palminteri et al 2011; 82 

Peres 1999; Thoisy et al. 2005). A pressão da caça sobre esses animais pode levar a um 83 

declínio considerável na abundância e biomassa das espécies, em especial aquelas de maior 84 

porte (Bennett et al. 2001; Bodmer et al. 1988; Freese et al. 1982; Palminteri et al. 2011; 85 

Peres 1988; 1990; 2000; Peres e Palácio 2007; Thoisy et al. 2005; 2009). Ao mesmo tempo, 86 

em áreas onde a caça é persistente tem-se observado o aumento da abundância de outras 87 

espécies menores (ex. Saguinus spp.) (Emons 1984; Peres 1988; 2000; Peres e Palácios 2007), 88 

alterando, assim, toda a estrutura da comunidade (Peres e Dolman 2000). 89 

 Em outros casos, entretanto, a presença da caça pode não afetar tanto a abundância e 90 

biomassa de primatas, como em Peres (1997), o que pode ser justificado pela cultura local, 91 

como em Haugassen e Peres (2005), pelas características do hábitat (e.g. fertilidade do solo, 92 

disponibilidade de alimento) (Peres 2000) ou pela forma como áreas intensamente caçadas e 93 

aquelas pouco ou não caçadas estão distribuídas na paisagem (isoladas ou formando um 94 

continuum com uma matriz florestal intacta) (Palminteri et al. 2011). Isso mostra que de 95 

forma geral, os impactos são imprevisíveis, e dependem principalmente de uma compreensão 96 

geral do cenário a qual as espécies estão inseridas (Branch 1983; Peres 1988; 2000; Peres e 97 

Dolman 2000). 98 
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 No entanto, em estudos onde a ação da caça está presente, raramente é avaliado como 99 

essa variável pode agir independentemente das característas do hábitat (Rist et al. 2009). 100 

Assim, testamos se: (1) a estrutura da comunidade de primatas no extremo norte da Amazônia 101 

brasileira varia de acordo com a vegetação e/ou se há uma alteração em função do impacto da 102 

caça; (2) a estrutura da comunidade de primatas varia tanto à nível regional quanto local; (3) 103 

fatores ambientais locais podem determinar a distribuição das espécies. 104 

 105 

Metodologia 106 

 107 

Área de estudo 108 

 109 

 Todas as áreas estudadas estão localizadas no extremo norte da Amazônia brasileira, 110 

sul do Estado de Roraima, a leste do Rio Branco (Figura 1), o qual pertence ao Escudo das 111 

Guianas. Foram consideradas duas áreas submetidas à pressão de caça, mas com diferentes 112 

fitofisionomias (assentamentos Novo Paraíso e Entre Rios) e uma área legalmente protegida 113 

livre da ação da caça (Parque Nacional do Viruá). As áreas impactadas são formadas por 114 

assentamentos humanos tipo espinha de peixe, distribuídos nas chamadas vicinais, as quais 115 

exercem um grande impacto sobre as comunidades de mamíferos, principalmente através da 116 

caça de subsistência e também predatória (de retaliação). 117 

 O clima dessa região é classificado como Equatorial e Tropical Zona Equatorial 118 

(IBGE 2005a), cujas temperaturas média e máxima anual ficam em torno de 26ºC e 40ºC, 119 

respectivamente (Sombroek 2001). A Pluviosidade média anual dessas áreas é de 1700-2000 120 

mm (Barbosa 1997). Durante a estação seca, contudo, a qual ocorre entre os meses de 121 

setembro a março, a pluviosidade fica abaixo dos 100 mm durante alguns meses (Sombroek 122 
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2001). Já o número de dias com chuva nessa região é de aproximadamente 160 dias/ano, 123 

sendo os meses de maio, junho e julho os de maior precipitação (Barbosa 1997). 124 

 125 

Assentamento Novo Paraíso 126 

 O assentamento Novo Paraíso (NP) localiza-se no município de Caracaraí, estado de 127 

Roraima, Brasil (01°13’24.59’’ N; 60°23’6.2’’ O) (Figura 1). Esse assentamento é constituído 128 

por aproximadamente 617 habitantes que muitos deles imigraram de outras regiões do país, 129 

sendo a roça e a criação extensiva de gado as principais atividades dos assentados. Além 130 

disso, a atividade de caça nessa área é praticada regularmente, principalmente como 131 

complementação à proteína obtida de criações domésticas, mas também é predatória (de 132 

retaliação) (Melo 2012). 133 

 As áreas florestadas dessa região caracterizam-se por um grande mosaico vegetacional 134 

formado por extensas áreas de campinas, campinaranas e florestas ombrófilas (IBGE 2005b). 135 

Os transectos estudados nesta área estão inseridos em uma fitofisionomia de 136 

Campinarana/Floresta Ombrófila. O solo dessa região é do tipo espodossolo, plintossolo e 137 

planossolo (IBGE 2003) (Tabela 1).  138 

 139 

Parque Nacional do Viruá 140 

 O Parque Nacional do Viruá (PARNA Viruá) também se localiza no município de 141 

Caracaraí (01º42’25’’ N; 61º10’24’’ O), a aproximadamente 70 km noroeste do assentamento 142 

NP (Figura 1). O parque possui uma área de 2291 km², onde, assim como no assentamento 143 

NP, caracterizam-se por um grande mosaico vegetacional de campina, campinarana e floresta 144 

ombrófila, resultando em alta heterogeneidade ambiental (IBGE 2005b; Mendes Pontes et al. 145 

no prelo). Os transectos estudados nesta área também estão inseridos em uma fitofisionomia 146 
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de Campinarana/Floresta Ombrófila. O solo do parque é do tipo espodossolo, plintossolo e 147 

gleissolo (IBGE 2003) (Tabela 1).  148 

 O parque apresenta um sítio de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD) de 25 149 

km2 do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), constituído por seis transectos de 5 150 

km no sentido norte-sul e seis de mesmo tamanho no sentido leste-oeste 151 

(http://ppbio.inpa.gov.br) dos quais três deles foram utilizados neste estudo. 152 

 153 

Assentamento Entre Rios 154 

 O assentamento Entre Rios (ER) localiza-se no município de Caroebe, estado de 155 

Roraima, Brasil (0º47’49.2’’ N; 59º25’42.0’’ O), a aproximadamente 120 km sudeste do 156 

assentamento NP (Figura 1). Esse assentamento é constituído por aproximadamente 1114 157 

habitantes que também muitos deles imigraram de outras regiões do país, sendo a roça, o 158 

plantio da banana e a criação extensiva de gado suas principais atividades. A caça nessa área 159 

também é praticada regularmente, principalmente como complementação à proteína obtida de 160 

criações domésticas. 161 

 As áreas florestadas dessa região também caracterizam-se por uma grande 162 

heterogeneidade vegetacional, mas não possuem campinaranas e campinas, e são classificadas 163 

como Floresta Ombrófila Densa (IBGE 2005b). Segundo o IBGE (2003), o solo dessa região 164 

é do tipo argissolo e latossolo vermelho-amarelo (Tabela 1). 165 

 166 

Delineamento amostral 167 

 168 

 Em cada uma das áreas estudadas, a amostragem dos primatas foi realizada em três 169 

transectos que variaram entre 3,7 a 5 km de comprimento cada, distando no mínimo 1 km um 170 

do outro (Tabela 1; Figura 1). No PARNA Viruá foram escolhidas aleatoriamente três trilhas 171 
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da grade do PPBio. Nas áreas impactadas, as trilhas foram feitas a aproximadamente 90° em 172 

relação à vicinal (Figura 1).  173 

 Ao longo de cada trilha foram realizadas marcações a cada 50 metros, para facilitar o 174 

local de cada visualização e determinar o ponto para a coleta das variáveis estruturais do 175 

hábitat. No PARNA Viruá, essas marcações já existiam. Em todas as trilhas foi realizada a 176 

limpeza da folhagem, no intuito de minimizar os barulhos.  177 

 178 

Amostragem dos primatas 179 

 180 

 A composição de espécies da comunidade de primatas nas três áreas estudadas é a 181 

mesma, sendo compostas por sete espécies de hábitos diurnos: Cebus apella (macaco-prego) 182 

(Linnaeus 1758), Chiropotes chiropotes (cuxiú) (Humboldt 1811), Saimiri sciureus (macaco-183 

de-cheiro) (Linnaeus 1758), Saguinus midas (mão-de-ouro) (Linnaeus 1758), Alouatta 184 

macconnelli (bugio vermelho) (Elliot 1910), Ateles paniscus (macaco-aranha) (Linnaeus 185 

1758) e Pithecia pithecia (parauacu) (Linnaeus 1766). O único primata noturno dessa região é 186 

Aotus trivirgatus (macaco-da-noite) (Humboldt 1812). A amostragem da comunidade de 187 

primatas foi conduzida durante o período diurno entre 06:00 e 17:00 h, e durante o período 188 

noturno entre 18:00 as 03:00 h. 189 

 O levantamento de primatas seguiu o método de Transecção Linear (Buckland et al. 190 

1993; Burnham et al. 1980; Mendes Pontes e Magnuson 2007) e se deu apenas durante a 191 

estação seca, entre os meses de dezembro e janeiro de 2010, janeiro a março de 2011 e 192 

outubro de 2011. As trilhas foram percorridas a uma velocidade média de 1,5 km/h, com 193 

paradas regulares a fim de encontrar indícios da presença de primatas. Nas três áreas, os 194 

transectos foram percorridos simultaneamente por duas pessoas em cada trilha, de forma que 195 
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uma delas fosse um pesquisador. Foi realizado um rodízio diário, de forma que todos os 196 

transectos foram amostrados por todos os pesquisadores.  197 

 Tentou-se padronizar um esforço amostral de 100 km percorridos em cada transecto 198 

durante o dia e 40 km durante a noite, embora tenham ocorrido pequenas variações nessa 199 

amostragem (Tabela 1). No assentamento NP e no PARNA Viruá foram percorridos 420 km 200 

em cada uma das áreas. Já no assentamento ER percorreu-se 408,7 km. Assim, a amostragem 201 

total foi igual a 1248,7 km (Tabela 1). 202 

 Ao avistar os animais, as seguintes informações foram coletadas: espécie, data, hora, 203 

distância animal-observador, ângulo de visualização, localização na trilha, estrato em que se 204 

encontravam, tipo de floresta, classe de idade, sexo, atividade no momento da visualização e 205 

possíveis associações poliespecíficas (Mendes Pontes 1997; Mendes Pontes e Magnusson 206 

2006). 207 

 208 

Aspectos ambientais 209 

 210 

 Além da classificação das áreas em grandes fitofisionomias (Tabela 1), a estrutura 211 

ambiental de cada área foi caracterizada em uma escala espacial menor, a fim de avaliar se 212 

possíveis alterações na estrutura da comunidade de primatas estão relacionadas com 213 

mudanças nas características ambientais a nível de transecto.  214 

 Em todos os transectos, a cada 50 m de distância, foram coletadas as informações 215 

necessárias para obter: densidade e dominância absoluta de árvores com diâmetro na altura do 216 

peito (DAP) maior ou igual a 10 cm, área basal da floresta, diâmetro médio, altura média do 217 

dossel e proporção de florestas de terra firme. Além disso, foram contabilizados o número de 218 

clareiras ou descontinuidades da copa e o número de corpos d’água que cruzaram a trilha ao 219 

longo de cada transecto. 220 
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 Para calcular a densidade e dominância absoluta de árvores com DAP ≥ 10 cm, área 221 

basal e diâmetro médio ao longo dos transectos foi utilizado o método Point Center Quater 222 

(PCQ) (Muller-Dombois e Ellenberg 1974), onde cada ponto marcado foi o centro de quatro 223 

direções (NO, SO, NE, SE). Em cada direção foi medida a distância do ponto central para a 224 

árvore mais próxima com DAP ≥ 10 cm, totalizando quatro árvores por ponto. Esses 225 

parâmetros foram calculados através do programa FITOPAC (Shepherd 2011).  226 

 A altura média do dossel foi extraída a partir de estimativas feitas a cada 50 m ao 227 

longo do transecto, que resultou do cálculo da média entre elas. Em cada ponto foi 228 

determinado também o tipo de floresta (terra firme, campinarana, campina e florestas 229 

monodominantes de buriti (Mauritia flexuosa) e açaí (Euterpe oleracea)). A partir da 230 

totalidade dos pontos foi feita a proporção de terra firme em cada transecto. O número de 231 

clareiras e de corpos d’água foram divididos pelo tamanho de cada transecto, para que este 232 

não interferisse nessas variáveis, sendo, portanto, considerados de forma proporcional ao 233 

tamanho de cada trilha. 234 

 235 

Análise de dados 236 

 237 

 Para avaliar como a estrutura da comunidade de primatas se apresenta nesse cenário, 238 

foram tomados os seguintes parâmetros: abundância, como sendo taxa de avistamento 239 

(número de grupos visualizados/10 km percorridos) (como em Chiarello 1999) e biomassa 240 

(calculado a partir da multiplicação do número de indivíduos/10 km percorridos de cada 241 

espécie pela sua respectiva massa corpórea, sendo representada por kg/10 km, como em 242 

Galetti et al. (2009)). Para obter o número de indivíduos/10 km foi multiplicado a taxa de 243 

avistamento pelo tamanho médio de grupo. A massa corpórea de cada espécie foi obtida a 244 
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partir da média das massas disponibilizadas por Eisenberg (1999), Emmons e Feer (1997) e 245 

Reid (1997). 246 

 Para realizar as análises estatísticas foram verificadas as normalidades das amostras 247 

através do teste de Shapiro-Wilk. Quando essas não apresentavam distribuição normal foram 248 

transformadas no log10, a fim de se alcançar tal distribuição. Quando, ainda assim, as 249 

amostras permaneceram com distribuições não normais, as análises foram feitas através de 250 

testes não paramétricos. Para todas as análises, apenas valores com P ≤ 0.05 bilaterais foram 251 

considerados estatisticamente significantes.  252 

 Com o objetivo de avaliar se houveram diferenças entre os parâmetros ambientais das 253 

três áreas estudadas foram realizadas análises de variância (ANOVA), seguindo os pré-254 

requisitos de normalidade e homocedasticidade. No entanto, a área basal e o diâmetro médio 255 

estiveram correlacionados com a dominância e, portanto, foram excluídas das análises. 256 

 257 

Áreas com fitofisionomias diferentes 258 

 A fim de verificar se a estrutura da comunidade de primatas varia em função das 259 

diferenças fitofisionômicas, foram comparadas áreas com intensidades de caça semelhantes, 260 

mas com diferentes fitofisionomias. Assim, foi comparada a estrutura da comunidade do 261 

assentamento ER (Floresta Ombrófila Densa) com a do assentamento NP 262 

(Campinarana/Floresta Ombrófila). Todos os parâmetros estruturais da comunidade foram 263 

transformados no log10, e em seguida foi realizado um teste T (amostras pareadas) para 264 

comparar a estrutura da comunidade nessas duas áreas, onde o pareamento dos dados se deu 265 

por espécie. 266 

 267 

Áreas com fitofisionomias semelhantes 268 
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 Neste caso, foram comparadas áreas com mesma fitofisionomia, diferenciando-se 269 

entre elas quanto ao impacto de caça. Assim, foi possível avaliar como a caça pode afetar a 270 

estrutura da comunidade de primatas nessa região. Foi então comparada a estrutura da 271 

comunidade de primatas no assentamento NP (área impactada – Campinarana/Floresta 272 

Ombrófila) com a do PARNA Viruá (área protegida – Campinarana/Floresta Ombrófila). 273 

 Mais uma vez, tanto a abundância quanto a biomassa das espécies foram 274 

transformados no log10 e em seguida foi utilizado um teste T (amostras pareadas) para fazer a 275 

comparação da comunidade de primatas. Da mesma forma, o paramento dos dados se deu por 276 

espécie. Adicionalmente, a abundância e biomassa das espécies mais caçadas nessa região 277 

(Melo 2012) foram comparadas individualmente entre essas duas áreas através de um teste T 278 

(amostras independentes). 279 

 280 

Estrutura da comunidade a nível de transecto 281 

 Foi utilizado o Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) para verificar 282 

se houve diferenças na comunidade de primatas dentro de cada área (entre transectos), assim 283 

como entre as três áreas analisadas, para os dados de abundância. As ordenações foram 284 

elaboradas a partir do índice de similaridade de Bray-Curtis com 100 randomizações. Os 285 

dados foram estandardizados e transformados na raiz quadrada. Para testar a hipótese nula que 286 

não há diferenças significativas entre as comunidades de primatas para as três áreas foi 287 

utilizada a análise de similaridade (ANOSIM) (Clarke e Warwick 2001). 288 

 A fim de verificar se as variáveis locais da estrutura do hábitat explicam a variação na 289 

abundância das espécies de primatas nas três áreas e averiguar se alguma espécie esteve 290 

associada a alguma dessas variáveis ambientais foi realizada uma Análise de Correspondência 291 

Canônica (CCA). Na CCA, foram realizadas seleções no modo stepwise forward nas quais 292 

apenas variáveis ambientais significativas (P < 0.05) foram inclusas na ordenação final. 293 
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 294 

Resultados 295 

 296 

Aspectos gerais 297 

 298 

 Um total de 410 visualizações das oito espécies de primatas foi registrado nas três 299 

áreas estudadas (N = 159 no PARNA Viruá; N = 126 no assentamento ER; N = 125 no 300 

assentamento NP). Todos os primatas de hábitos diurnos foram registrados nas áreas estudas, 301 

e apenas Aotus trivigartus não foi visualizado no assentamento ER. As taxas de avistamento 302 

das áreas com fitofisionomias diferentes apresentaram diferenças significativas (Teste de 303 

Friedman: Fr = 9.25, gl = 2, P = 0.01), o que não ocorreu para os dados de biomassa (Teste de 304 

Friedman: Fr = 0.42, gl = 2, P = 0.42) (Tabela 2). 305 

 A abundância total de primatas para essa região ao sul de Roraima foi de 3.28 306 

grupos/10 km andados (sendo 3.79 grupos/10 km no PARNA Viruá, 3.08 grupos/10 km no 307 

assentamento ER e 2.98 grupos/10 km no assentamento NP). Em todas as áreas, Cebus apella 308 

foi a espécie mais abundante (PARNA Viruá: 2.54 grupos/10 km; assentamento NP: 1.77 309 

grupos/10 km; assentamento ER: 1.43 grupos/10 km). Nas duas áreas impactadas, Saguinus 310 

midas foi a segunda espécie com maior abundância (assentamento ER: 0.96 grupos/10 km; 311 

assentamento NP: 0.83 grupos/10 km), enquanto que na área protegida, PARNA Viruá, a 312 

segunda espécie mais abundante foi Chiropotes chiropotes (0.54 grupos/10 km) (Tabela 2; 313 

Figura 2). 314 

 Por outro lado, as espécies menos abundantes variaram entre as áreas estudadas. No 315 

assentamento NP, Saimiri sciureus foi a espécie com menor abundância (0.07 grupos/10 km), 316 

enquanto que no assentamento ER foi Chiropotes chiropotes (0.1 grupos/10 km). Já no 317 
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PARNA Viruá, a espécie menos abundante foi Pithecia pithecia (0.2 grupos/10 km) (Tabela 318 

2; Figura 2). 319 

 Já a biomassa total em cada área foi de 96.8 kg/10 km no PARNA Viruá, 55.1 kg/10 320 

km no assentamento ER e 49.8 kg/10 km no assentamento NP. Da mesma forma, Cebus 321 

apella foi a espécie com maior biomassa nas áreas com fitofisionomias semelhantes (PARNA 322 

Viruá: 50.8 kg/10 km; assentamento NP: 25.6 kg/10 km), mas no assentamento ER, desta vez, 323 

a espécie que apresentou a maior biomassa foi Ateles paniscus (21.3 kg/10 km) (Tabela 2). 324 

 Mais uma vez, as espécies que apresentaram menor biomassa variaram entre as áreas 325 

estudadas. No assentamento NP, Saimiri sciureus foi também a espécie com menor biomassa 326 

(0.68 kg/10 km), enquanto que no assentamento ER foi Pithecia pithecia (0.51 kg/10 km). Já 327 

no PARNA Viruá, Aotus trivirgatus foi a espécie com menor biomassa (0.58 kg/10 km) 328 

(Tabela 2). 329 

 330 

Áreas com fitofisionomias diferentes 331 

 332 

 Dentre todas as variáveis estruturais do hábitat, apenas a dominância absoluta (m²/ha) 333 

de árvores com DAP ≥ 10 cm (ANOVA: F2,6 = 183.29, P < 0.01) e o número de clareiras 334 

(ANOVA:  F2,6 = 5.29; P = 0.05) apresentaram diferenças significativas entre as áreas com 335 

fitofisionomias diferentes (Tabela 3). O assentamento ER (Floresta Ombrófila Densa) 336 

apresentou uma dominância absoluta mais de duas vezes maior do que as áreas com 337 

fitofisionomias de Campinarana/Floresta Ombrófila (Tabela 3). 338 

 No que diz respeito à estrutura da comunidade de primatas, o log10 das abundâncias 339 

diferiram significativamente entre as áreas (Teste T para amostras pareadas: T = -4.28, gl = 7, 340 

P < 0.01). Das oito espécies presentes nessas áreas, três delas foram relativamente mais 341 

abundantes na fitofisionomia de Campinarana/Floresta Ombrófila (Cebus apella, Chiropotes 342 
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chiropotes e Pithecia pithecia) e Aotus trivirgatus apenas foi registrado nessa fitofisionomia, 343 

enquanto que Saimiri sciureus, Saguinus midas, Alouatta macconnelli e principalemente 344 

Ateles paniscus foram mais abundantes na Floresta Ombrófila Densa (Figura 3). Por outro 345 

lado, não se detectou nenhuma variação em relação ao log10 da biomassa das espécies (Teste 346 

T para amostras pareadas: T = -1.38, gl = 7, P = 0.21). 347 

 348 

Áreas com fitofisionomias semelhantes 349 

 350 

 Nenhuma das variáveis estruturais do hábitat diferiu entre as duas áreas com 351 

fitofisionomias semelhantes (assentamento NP e PARNA Viruá) (Tabela 3). Em relação à 352 

estrutura da comunidade de primatas nem o log10 da abundância (Teste T para amostras 353 

pareadas: T = -0.56, gl = 7, P = 0.59) nem da biomassa (T = 0.98; gl = 7, P = 0.36) diferiram 354 

significativamente entre essas duas áreas, apesar da biomassa total de primatas na área 355 

protegida ter sido quase o dobro em relação à área com mesma fitofiosionomia, mas 356 

submetida à pressão de caça (Tabela 2). 357 

 Quando comparadas as abundâncias das espécies mais caçadas nos assentamentos 358 

(Melo 2012), entre o PARNA Viruá e o assentamento NP, não foram constatadas diferenças 359 

significativas para nenhuma delas: Ateles paniscus (Teste T para amostras independentes: T = 360 

-0.57, gl = 4, P = 0.6), Alouatta macconnelli (Teste T para amostras independentes: T = 0.64, 361 

gl = 4, P = 0.56), Chiropotes chiropotes (Teste T para amostras independentes: T = 0.94, gl = 362 

4, P = 0.4) e Cebus apella (Teste T para amostras independentes: T = -0.51; gl = 4, P = 0.63) 363 

(Figura 4).  364 

 Da mesma forma, as biomassas também não mostraram diferenças significativas: 365 

Ateles paniscus (Teste T para amostras independentes: T = -0.46, gl = 4; P = 0.7), Alouatta 366 

macconnelli (Teste T para amostras independentes: T = 1.25, gl = 4, P = 0.28), Chiropotes 367 
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chiropotes (Teste T para amostras independentes: T = -1.21, gl = 4, P = 0.29) e Cebus apella 368 

(Teste T para amostras independentes: T = -0.76; gl = 4; P = 0.49) (Figura 4). Algumas dessas 369 

espécies (Cebus apella, Chiropotes chiropotes e Ateles paniscus), todavia, sofreram uma 370 

redução nas suas abundâncias e principalmente biomassas na área impactada (Figura 4). 371 

 372 

Estrutura da comunidade a nível de transecto 373 

 374 

 A partir das análises de ordenação puderam-se observar diferenças na estrutura da 375 

comunidade de primatas entre os locais estudados, assim como dentro de uma mesma área 376 

(Figura 5). No entanto, dois grupos distintos puderam ser observados, um para os transectos 377 

do assentamento ER (Floresta Ombrófila Densa) e outro para os transectos do assentamento 378 

NP e do PARNA Viruá (Campinarana/Floresta Ombrófila), embora neste último caso os 379 

transectos tenham se encontrado mais dispersos ao longo dos eixos (Figura 5). Essas 380 

distinções na estrutura da comunidade de primatas para as áreas analisadas foram 381 

corroboradas pela análise de similaridade (ANOSIM: Rglobal = 0.63, P < 0.01). 382 

 Para a CCA, os dois primeiros eixos da ordenação explicaram 48% da variação para a 383 

abundância dos primatas, sendo que as variáveis ambientais que melhor explicaram essa 384 

variação foram dominância absoluta de árvores com DAP ≥ 10 cm, número de corpos d’água, 385 

número de clareiras e altura da vegetação. Por outro lado, a densidade de árvores com DAP ≥ 386 

10 cm teve uma menor importância para explicar a variação na comunidade de primatas 387 

(Figura 6). Os transectos do assentamento ER estiveram mais relacionados com uma maior 388 

dominância e número de clareiras, mas também com a altura da vegetação. Por outro lado, 389 

nenhum padrão foi observado para os transectos das áreas com uma fitofisionomia de 390 

Campinarana/Floresta Ombrófila (PARNA Viruá e assentamento NP).  391 
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 Ainda na CCA, a maioria das espécies ficou mais próximas ao centroide, o que mostra 392 

uma baixa relação dessas espécies com essas variáveis ambientais. No entanto, Ateles 393 

paniscus esteve mais associado à altura da vegetação e dominância de árvores com DAP ≥ 10 394 

cm e Chiropotes chiropotes à presença de corpos d’água (Figura 6). 395 

 396 

Discussão 397 

 398 

Estrutura da comunidade de primatas 399 

 400 

 A considerável e imprevisível variação na abundância e biomassa das comunidades de 401 

primatas em toda região amazônica parece ser a regra, tanto à nível de paisagem, quando 402 

levado em consideração grandes regiões, como o Escudos das Guianas, e demais áreas da 403 

bacia amazônica (Emmons 1984; Freese et al. 1982; Palminteri et al. 2011; Peres 1988; 1993; 404 

1999; Thoisy et al. 2005;), quanto a nível regional ou mesmo local, como por exemplo em 405 

mosaicos de diferentes tipos de florestas (Buchanan-Smith et al. 2000; Haugassen e Peres 406 

2005; Kasecker 2006; Mendes Pontes 1997; 1999; Peres 1993; 1994; 1997; Warner 2002).  407 

 Embora essa variação ocorra, um padrão geral pode ser identificado, em que a 408 

abundância de primatas tem se mostrado uma das menores nas florestas do Escudo das 409 

Guianas, onde os solos são oligotróficos, limitando a produtividade de plantas (Lehman 2000; 410 

2004), e mais abundantes nas demais áreas da Amazônia, cujos solos em geral são mais férteis 411 

(Emmons 1984; Peres 1999). Por exemplo, no Escudo das Guianas a abundância total de 412 

primatas não superam 4.7 grupos/10 km (Cordeiro 2008), enquanto chega a 8.9 grupos/10 km 413 

na Amazônia central (Kasecker 2006) e 8.4 grupos/10 km no nordeste do Peru (Bennett et al. 414 

2001). 415 



 

39 

 Isso pode ser confirmado com nossos resultados e outros trabalhos realizados em áreas 416 

inseridas no Escudo das Guinas, onde as abundâncias foram mais baixas (Brum 2011; 417 

Lehman 2000; Mendes Pontes 1997; 1999; Nunes et al. 1988; Parry et al. 2007), comparadas 418 

a estudos realizados em outras partes da Amazônia (Bennett et al. 2001; Freese et al. 1982; 419 

Haugassen e Peres 2005; Kasecker 2006; Palminteri et al. 2011; Peres 1988). 420 

 No entanto, mesmo dentro de uma mesma unidade biogeográfica, com solos e 421 

vegetações semelhantes, como no Escudo das Guianas, a abundância de primatas é muito 422 

variável, como mostrado por Lehman (2000), na Guiana, em comparação com Mendes Pontes 423 

(1997; 1999) em Roraima, Brasil. Na Guiana, a abundância foi mais de duas vezes menor que 424 

a encontrada por Mendes Pontes (1999), assim como neste estudo, o que se explica pela baixa 425 

diversidade e abundância de árvores na Guiana, e consequentemente disponibilidade de 426 

alimento (Lehman 2000). Mendes Pontes (2000) verificou ainda que a abundância de 427 

mamíferos era uma função direta da produtividade de frutos na copa das árvores. 428 

 Adicionalmente, mesmo quando as abundâncias totais dos primatas variam pouco 429 

entre áreas muito próximas, a estrutura da comunidade em contrapartida pode apresentar-se 430 

variável, como aconteceu nos estudos realizados por Bennet et al. (2001), Brum (2011) e 431 

Parry et al. (2007). Essa variação também ocorreu nesse estudo, onde algumas espécies foram 432 

mais abundantes na fitofisionomia de Campinarana/Floresta Ombrófila (e.g. Aotus 433 

trivirgatus), enquanto outras na Floresta Ombrófila Densa (e.g. Ateles paniscus), o que pode 434 

ter causado a alteração na abundância das demais espécies, e consequentemente, de toda a 435 

estrutura da comunidade (Peres e Dolman 2000).  436 

 Além dessas variações em escalas espaciais maiores tem-se observado também 437 

alterações na estrutura da comunidade a nível local (Buchanan-Smith et al 2000; Haugassen e 438 

Peres 2005; Kasecker 2006; Mendes Pontes 1997; 1999; Peres 1993; 1994; 1997; Warner 439 

2002). A Amazônia é caracterizada pela sua grande heterogeneidade de hábitats, onde é 440 
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possível observar, andando apenas poucos metros, uma grande mudança na estrutura 441 

vegetacional (Mendes Pontes 1997; 1999; Mendes Pontes et al. no prelo; Kasecker 2006). 442 

Essas variações, por sua vez, determinam a estrutura e composição das comunidades de 443 

primatas, mesmo na ausência de pressão de caça (Mendes Pontes, 1997; 1999; Palminteri et 444 

al. 2011). 445 

 Nesse contexto, nossos resultados mostraram que, mesmo dentro de uma dada área, 446 

ocorrem variações na estrutura da comunidade de primatas. Entretanto, há uma maior 447 

similaridade na estrutura da comunidade entre transectos mais próximos e de mesma 448 

fitofisionomia do que em distantes e de fitofisionomias diferentes, assim como observado por 449 

Kasecker (2006) e Palminteri et al. (2011). Por exemplo, os transectos do assentamento ER 450 

estiveram mais agrupados, assim como os do PARNA Viruá, apesar da sobreposição de um 451 

transecto do assentamento NP com aqueles da área de mesma fitofisionomia (PARNA Viruá), 452 

o que é resultante de uma maior similaridade na estrutura vegetacional desses transectos. 453 

 Assim, fatores ambientais responsáveis por caracterizar o ambiente localmente, como 454 

os diagnosticados neste estudo (dominância, número de corpos d’água e de clareiras e altura 455 

da vegetação), assim como àquelas encontrados em outros trabalhos (por exemplo, 456 

disponibilidade de alimento (Mendes Pontes, 1997; 1999) e estratificação florestal (Lehman, 457 

2004)) podem influenciar a estrutura da comunidade em uma escala espacial menor. Muitas 458 

vezes, também, algumas espécies parecem estar fortemente associadas a essas variáveis 459 

(Kasecker 2006). 460 

 Por exemplo, o assentamento ER (Floresta Ombrófila Densa) caracterizou-se, 461 

principalmente, por apresentar árvores com DAP’s maiores e mais altas, onde a espécie que 462 

esteve mais relacionada com essas variáveis foi Ateles paniscus. Assim, diferente do que tem 463 

sido observado (Branch 1983; Emmons 1984; Peres 1988; 1990; 1997; Peres e Palacios 2007; 464 

Thoisy 2005; 2009), essa espécie foi comum mesmo em uma área submetida à pressão de 465 
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caça, o que é melhor explicado pelas características da vegetação. Essa espécie é 466 

extremamente dependente de grandes árvores (Parry et al. 2007) e têm maior preferência 467 

pelos estratos mais altos da floresta (Buchanan-Smith et al. 2000; Parry et al. 2007). Isso 468 

ocorre porque a presença de árvores de grande porte fornece os recursos que ela necessita (por 469 

exemplo, frutas grandes, Peres e van Roosmalen 2002; van Roosmalen 1980). 470 

 Apesar da grande heterogeneidade na estrutura da comunidade em todas as escalas 471 

espaciais comparadas, Cebus apella foi a espécie mais generalista de hábitat, com altas 472 

abundâncias em todas os locais e transectos, independente da características ambientais e dos 473 

impactos humanos que as áreas estão submetidas. Isso mostra que essa espécie é uma das 474 

mais bem adaptadas, não apenas neste estudo, como também naqueles realizados em outras 475 

regiões da Amazônia (Bennett et al. 2001; Branch 1983; Haugasen e Peres 2005; Mittermeier 476 

e van Roosmalen 1981; Parry et al. 2007; Peres 1993; Palacios e Peres 2005), o que resulta de 477 

sua grande plasticidade alimentar (Haugassen e Peres 2005; Lehman 2004; Mendes Pontes 478 

1997; Peres 1994). 479 

 Chiropotes chiropotes foi a segunda espécie mais abundante na área protegida 480 

(PARNA Viruá), assim como observado por Cordeiro (2008), Brum (2011) e Mendes Pontes 481 

et al. (no prelo), apresentando uma resposta negativa a presença de distúrbios ambientais. Por 482 

outro lado, Saguinus midas apresentou uma resposta positiva nas áreas impactadas, sendo a 483 

segunda espécie mais abundante nos assentamentos. Esse resultado corrobora a hipótese de 484 

que as espécies de menor porte, como os calitriquídeos, aumentam suas densidades em áreas 485 

submetidas a perturbações antrópicas (Buchanan-Smith et al. 2000; Peres 1988). Essa espécie 486 

tem grande preferência por florestas secundárias onde a abundância de alimento, 487 

particularmente insetos, parece ser maior, o que faz com que esteja positivamente 488 

correlacionada com a pressão de caça (Thoisy et al. 2005; 2009; Mittermeier e van Roosmalen 489 
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1981; Parry et al. 2007; Schwarzkopf e Rylands 1989), já que áreas submetidas a essa 490 

atividade geralmente estão acompanhadas de outros distúrbios ambientais (Peres 1990). 491 

 Por outro lado, as espécies menos abundantes e com menores biomassas variaram 492 

entre as localidades. Isso é resultante da variação de hábitats e do impacto humano entre os 493 

locais e, consequentemente, da frequência de ambientais mais ou menos adequados para cada 494 

espécie (Emmons 1984; Haugasen e Peres 2005; Lehman, 2004; Mendes Pontes 1997; Peres 495 

1997), de forma que àquelas que apresentam maiores exigências de sobrevivência sofrem um 496 

maior ajuste em suas populações (e.g. Chiropotes chiropotes) (Lehman 2004).   497 

 Finalmente, pode-se dizer que as variações na abundância e biomassa de primatas é 498 

uma regra, independente da escala espacial considerada. Isso ocorre porque a estrutura do 499 

hábitat não permanece estável mesmo ao longo de um transecto. Assim, para se tomar 500 

medidas visando à conservação das espécies de primatas faz-se necessário não apenas olhar a 501 

área per se, mas principalmente como as características ambientais, tanto a nível regional 502 

quanto local, podem determinar a distribuição das espécies. 503 

 504 

Fitofisionomias e impacto da caça 505 

 506 

 Na Amazônia, tanto a estrutura da floresta quanto o impacto da caça têm sido 507 

relatados como fatores determinantes para estruturar as comunidades de primatas (Peres 1999; 508 

2000). Em alguns locais, como na Amazônia central (Kasecker 2006) e centro-oeste (Emmons 509 

1984; Peres 1997) as características do hábitat exerceram maior influência sobre as 510 

assembleias de primatas do que a caça. Por outro lado, o impacto da caça foi mais importante 511 

para estruturar as comunidades em algumas áreas na porção mais ocidental (Freese et al. 512 

1982; Palminteri et al. 2011) e extremo norte da Amazônia (Thoisy et al. 2005). A pressão da 513 
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caça e a fitofisionomia, entretanto, agindo conjuntamente podem explicar melhor a variação 514 

na estrutura das comunidades (Branch 1983; Peres 1988; 2000; Peres e Dolman 2000). 515 

 Neste estudo a fitofisionomia foi o principal  fator determinante para estruturar a 516 

comunidade de primatas. Estes resultados estão de acordo com Peres (1997; 1999), que 517 

também encontrou que, mesmo em algumas áreas impactadas, as características dos hábitats 518 

foram mais importantes para estruturar as comunidades de primatas. Por outro lado, nossos 519 

achados contradizem aqueles de Thoisy et al. (2005), realizado em uma outra região do 520 

Escudo das Guinas, assim como também alguns de outras partes da Amazônia, em que a caça 521 

teve um impacto devastador, pela retirada principalmente das espécies de maior porte (e.g. 522 

Ateles spp. e Alouatta spp.) (Bennett et al. 2001; Bodmer et al. 1988; Buchanan-Smith et al. 523 

2000; Freese et al. 1982; Palminteri et al. 2011; Peres 1988; 1990; Redford 1992). 524 

 Nossos resultados diferem, porque: (1) os caçadores desses assentamentos humanos 525 

preterem primatas, em detrimento de outros mamíferos terrestres (e.g. ungulados) (Melo 526 

2012), e (2) esses assentamentos estão localizados em áreas que apresentam uma matriz 527 

florestal contínua e intacta, permitindo que a retirada de alguns animais seja compensada pela 528 

recolonização de novas populações (Palminteri et al. 2011). Assim, essa relação fonte-dreno, 529 

como descrito por Hanski and Simberloff (1997) e observado por Naranjo e Bodmer (2007) e 530 

Novaro et al. (2000) para algumas espécies de ungulados, parece ser uma importante forma de 531 

assegurar a manutenção das populações de primatas também nessa região ao sul do estado de 532 

Roraima, extremo norte da Amazônia brasileira.  533 

 No entanto, embora não tenham ocorrido mudanças consistentes na estrutura da 534 

comunidade entre as duas áreas com mesma fitofisionomia, a biomassa total de primatas foi 535 

quase duas vezes menor na área submetida à pressão de caça. Isso é justificado pela redução 536 

na abundância e principalmente biomassa daquelas espécies mais caçadas (apenas Alouatta 537 

macconnelli não apresentou esse padrão). Isso pode ser um indício de que a permanência da 538 
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pressão da caça a longo prazo nessa região poderá levar a declínios cada vez mais acentuados 539 

nas populações dessas espécies e, consequentemente, alterar toda a estrutura da comunidade 540 

de primatas (Peres 1999; Peres e Dolman 2000). 541 

 Por fim, é possível concluir que o fator mais determinante para estruturar a 542 

comunidade de primatas neste estudo foi a fitofisionomia, principalmente porque a presença 543 

de uma matriz florestal contínua ao longo dos assentamentos tem atenuado o efeito da caça, 544 

permitindo um possível balanço fonte-dreno das espécies afetadas.  545 
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Tabelas 735 

 736 

Tabela 1. Caracterização das áreas e esforço amostral de cada transecto nas três localidades estudadas – assentamento Novo Paraíso (NP), Parque 737 

Nacional do Viruá (PARNA Viruá) e assentamento Entre Rios (ER) – extremo norte da Amazônia brasileira. 738 

    Assentamento NP   PARNA Viruá   Assentamento ER 

Fitofisionomia Campinarana/Floresta Ombrófila Campinarana/Floresta Ombrófila Floresta Ombrófila Densa 

Tipo de Solo Espossolo, Plintossolo e Planossolo Espossolo, Plintossolo e Gleissolo Argissolo e Latossolo 

Pluviosidade (mm/ano) 1700-2000 1700-2000 1700-2000 

Impacto de caça Presente Ausente Presente 

 
Trilha 1 Trilha 2 Trilha 3 

 
Trilha 1 Trilha 2 Trilha 3 

 
Trilha 1 Trilha 2 Trilha 3 

Tamanho da trilha (km) 5 3.75 4 
 

5 5 5 
 

3.7 4 3.8 

Esforço (km) 
Diurno 100 100 100 

 
114.4 99.3 92.3 

 
100 100 102.2 

Noturno 40 40 40   37 39 38   26.5 40 40 

 739 

 740 

 741 
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Tabela 2. Parâmetros da estrutura da comunidade de primatas no assentamento Novo Paraíso (NP), Parque Nacional do Viruá (PARNA Viruá) e 742 

assentamento Entre Rios (ER), extremo norte da Amazônia brasileira. Média ± Desvio Padrão. 743 

    

Cebus 
apella 

Saimiri 
sciureus 

Saguinus 
midas 

Alouatta 
macconnelli 

Ateles 
paniscus 

Chiropotes 
chiropotes 

Pithecia 
pithecia 

Aotus 
trivirgatus 

Total 

Assentamento 
NP  

Nº de registros (N) 53 2 25 13 6 5 13 8 125 

Tamanho de grupo 4.6 ± 1.6 3.5 ± 6.1 5.6 ± 1.6 3 ± 0.5 2.6 ± 2.8 3.6 ± 3.1 3.1 ± 0.8 1.1 ± 0.2 - 

Grupos/10 km 1.8  ± 1.6 0.1  ± 0.1 0.8  ± 0.3 0.4  ± 0.0 0.2  ± 0.2 0.2  ± 0.2 0.4  ± 0.2 0.7 ± 0.1 4.6 

Indivíduos/10 km 8.7 ± 4.8 0.7 ± 1.2 4.9 ± 3.0 1.3 ± 0.3 0.7 ± 0.6 0.9 ± 0.6 1.4 ± 0.8 0.8 ± 0.3 19.3 

Kg/10 km 25.5  ± 24.7 0.67 ± 1.2 2.3 ± 1.4 8.4 ± 1.7 6.2 ± 5.4 3.6 ± 3.8 2.7 ± 1.6 0.7 ± 0.2 49.8 

        

PARNA 
Viruá 

Nº de registros (N) 82 11 15 10 12 18 6 5 159 

Tamanho de grupo 5.9 ± 1.64 18.4 ± 16.8 5.8 ± 0.7 3.2 ± 0.2 3.2 ± 0.7 14.8 ± 9.0 2.44 ± 0.5 1.67 ± 0.6 - 

Grupos/10 km 2.5 ± 1.9 0.3 ± 0.2 0.5 ± 0.3 0.3 ± 0.0 0.4 ± 0.4 0.5 ± 0.7 0.2 ± 0.1 0.35 ± 0.1 5.2 

Indivíduos/10 km 17.2 ± 17.7 7.9 ± 10.1 2.9 ± 1.7 1.0 ± 0.1 1.0 ± 1.1 6.4 ± 7.3 0.5 ± 0.3 0.6 ± 0.4 37.5 

Kg/10 km 50.8 ± 52.2 7.7 ± 9.8 1.4 ± 0.8 7.0 ± 0.6 9.2 ± 10.1 19.1 ± 21.9 0.9 ± 0.5 0.58 ± 0.4 96.8 

        

Assentamento 
ER 

Nº de registros (N) 43 5 29 19 22 3 5 - 126 

Tamanho de grupo 3.7 ± 0.2 5.3 ± 1.5 3.8 ± 0.2 2.8 ± 0.5 3.3 ± 0.8 3.3 ± 5.8 0.9 ± 0.9 - - 

Grupos/10 km 1.4 ± 0.3 0.2 ± 0.1 1.0 ± 0.2 0.6 ± 0.2 0.7 ± 0.4 0.1 ± 0.2 0.2 ± 0.2 - 4.2 

Indivíduos/10 km 5.3 ± 1.2 0.8 ± 0.2 3.7 ± 1 1.8 ± 0.9 2.3 ± 1.2 1 ± 1.7 0.3 ± 0.4 - 15.2 

Kg/10 km 15.7 ± 3.4 0.8 ± 0.2 1.8 ± 0.5 12.1 ± 6.0 21.3 ± 10.4 2.9 ± 5.0 0.5 ± 0.7 - 55.1 

 744 
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Tabela 3. Variáveis ambientais do assentamento Novo Paraíso (NP), Parque Nacional do Viruá (PARNA Viruá) e assentamento Entre Rios (ER) 745 

(Média ± Desvio Padrão). O teste de significância foi realizado a partir de uma ANOVA, seguido do teste Tukey. *P < 0.05; ns = não 746 

significativo.  747 

  Assentamento NP 

(1) 

PARNA Viruá       

(2) 

Assentamento ER 

(3) 

ANOVA                

(F) 

Teste              

Tukey   

Densidade (ind/ha) 751.7 ± 84.1 803.7 ± 69.9 652.7 ± 105 2.3 ns - 

Dominância absoluta (m²/ha) 30.9 ± 1.5 32.4 ± 2.1 66.3 ± 3.6 183.3* 1 e 2 diferem de 3 

Altura da Vegetação (m) 16.2 ± 2.4 14.3 ± 3.3 19.4 ± 1.8 3.03 ns - 

Número de clareiras 4 ± 1.3 4.3 ± 0.9 6.4 ± 0.6 5.3* 1 e 2 diferem de 3 

Número de Corpos D'água 2.3 ± 1.9 1.4 ± 1.8 1.7 ± 0.7 0.25 ns - 

Floresta de terra firme (%) 88.1 ± 6.9 82.2 ± 9.7 93.4 ± 5.7 1.6 ns - 

 748 

 749 

 750 

 751 

 752 

 753 
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Legenda das Figuras  

 

Figura 1. Localização das três áreas de estudo, no extremo norte da Amazônia 

brasileira: (1) Parque Nacional do Viruá (PARNA Viruá) (evidenciando a grade do 

Programa de Pesquisas em Biodiversidade – PPBio); (2) Assentamento Novo Paraíso; 

(3) Assentamento Entre Rios. As imagens das três áreas foram obtidas do programa 

Google Earth versão 6.1. Os transectos onde foi realizado este estudo estão 

representados por linhas pontilhadas.  

 

Figura 2. Abundância (grupos/10 km) das espécies de primatas de primata nas três áreas 

estudadas, assentamento Novo Paraíso (NP), Parque Nacional do Viruá (PARNA Viruá) 

e assentamento Entre Rios (ER), extremo norte da Amazônia brasileira. Para cada barra 

está presente o seu respectivo desvio padrão.  

 

Figura 3. Abundância (grupos/10 km) das espécies de primatas nas duas áreas com 

mesmo impacto de caça, mas diferindo quanto às fitofisionomias, assentamento Novo 

Paraíso e assentamento Entre Rios, extremo norte da Amazônia brasileira. Para cada 

barra está presente o seu respectivo desvio padrão. 

 

Figura 4. Abundância e biomassa das quatro espécies mais caçadas nos assentamentos 

(Melo in prep.), no PARNA Viruá e no assentamento Novo Paraíso, extremo norte da 

Amazônia brasileira. 
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Figura 5. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) baseado nas 

abundâncias dos primatas nas três áreas estudadas (V = PARNA Viruá; N = 

Assentamento Novo Paraíso; E = Assentamento Entre Rios), extremo norte da 

Amazônia brasileira. 

 

Figura 6. Biplot para o primeiro e segundo eixos da CCA baseado nas abundâncias dos 

primatas nas três localidades estudadas (V = PARNA Viruá; NP = Assentamento Novo 

Paraíso e ER = Assentamento Entre Rios), extremo note da Amazônia brasileira.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 O presente estudo mostrou que diferenças nas fitofisionomias foram mais 

importantes do que a pressão de caça para estruturar a comunidade de primatas na 

região sul do Estado de Roraima, com algumas espécies respondendo mais 

significativamente a essas variações. Mesmo dentro de uma dada área, a estrutura da 

comunidade sofreu alterações, o que comprova que a distribuição das espécies responde 

à heterogeneidade natural do hábitat à nível local.  

 Das oito espécies presentes nessa região, Cebus apella foi a única 

verdadeiramente generalista de hábitat, apresentando altas abundâncias em todas as 

áreas estudadas, assim como em todos os transectos. Adicionalmente, Saguinus midas 

teve uma resposta positiva a ambientes impactados, enquanto que Chiropotes 

chiropotes, negativa. 

 No que diz respeito à ação da caça, essa atividade não foi tão determinante para 

alterar a estrutura dessa comunidade, embora algumas mudanças tenham sido 

constatadas. Isso pode ocorrer devido ao fato dos primatas não serem a principal fonte 

de proteína animal procurada pelos caçadores dos assentamentos. Além disso, as áreas 

impactadas, embora sofram forte influência antrópica próximo as vicinais, formam um 

continuum com uma matriz não perturbada, permitindo que o balanço fonte-dreno das 

espécies ocorra de forma eficiente. 
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APÊNDICE A – Ilustrações dos primatas existentes no extremo norte da 

Amazônia brasileira, a leste do Rio Branco, estado de Roraima, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cebus apella 

Alouatta macconnelli 

Ateles paniscus 
Chiropotes chiropotes 

Saguinus midas 

Pithecia pithecia 

 

Aotus trivirgatus 

 

Saimiri sciureus 



 

65 

ANEXO A – Normas para submissão do artigo à International Journal of 

Primatology 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Ciências Biológicas- Evolutionary & Developmental Biology | International Journal of Primatology 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Instructions for Authors 

Instructions for Authors 

 

MANUSCRIPT SUBMISSION 

 

 

Manuscript Submission 

Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published before; 

that it is not under consideration for publication anywhere else; that its publication has been 

approved by all co-authors, if any, as well as by the responsible authorities – tacitly or explicitly 

– at the institute where the work has been carried out. The publisher will not be held legally 

responsible should there be any claims for compensation.  

 

Permissions 

Authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already been published 

elsewhere are required to obtain permission from the copyright owner(s) for both the print 

and online format and to include evidence that such permission has been granted when 

International Journal of Primatology 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

The Official Journal of the International Primatological Society 

Main editor: J. Setchell 

 

ISSN: 0164-0291 (print version) 

ISSN: 1573-8604 (electronic version) 

 

Journal no. 10764 

 



 

66 

submitting their papers. Any material received without such evidence will be assumed to 
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Footnotes to the title or the authors of the article are not given reference symbols.  

Always use footnotes instead of endnotes. 
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Journal names and book titles should be italicized. 

 

For authors using EndNote, Springer provides an output style that supports the formatting of 

in-text citations and reference list. 

 

TABLES 

� All tables are to be numbered using Arabic numerals. 

� Tables should always be cited in text in consecutive numerical order.  

� For each table, please supply a table caption (title) explaining the components of the 

table. Identify any previously published material by giving the original source in the 

form of a reference at the end of the table caption. 

� Footnotes to tables should be indicated by superscript lower-case letters (or asterisks 

for significance values and other statistical data) and included beneath the table body. 

 


