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...É muito melhor arriscar coisas grandiosas, 

alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se 

a derrota, do que formar fila com os pobres de 

espírito que nem gozam muito nem sofrem 

muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta 

que não conhece vitória nem derrota. 
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RESUMO 

 

Com o relevante histórico de fragmentação e degradação dos ambientes naturais, bem como a 

busca da recuperação de populações ameaçadas de extinção. Em 1980 surge a Análise de 

Viabilidade Populacional (AVP), que utiliza dados de história natural das espécies, dados 

demográficos e efeitos estocásticos para analisar a persistência de populações no longo prazo.  

O macaco-prego-do-peito-amarelo (Sapajus xanthosternos) é uma espécie que ocorre desde a 

Mata Atlântica brasileira até algumas áreas de Caatinga e Cerrado. É criticamente ameaçado, 

devido à fragmentação de seu habitat e caça. Há diversas metas relacionadas à manutenção de 

populações viáveis da espécie no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas 

do Nordeste. No entanto, ainda há uma lacuna de conhecimento a respeito da viabilidade das 

populações de S. xanthosternos) que ainda ocorrem em unidades de conservação de proteção 

integral. Assim, objetivou-se definir uma população mínima viável (PMV) de S. 

xanthosternos, com o software Vortex 9.999, em todos os quatro fragmentos florestais 

protegidos onde a espécie ainda ocorre: Reserva Biológica de Una, Parque Estadual da Serra 

do Conduru, Parque Estadual de Sete Passagens (BA), e Reserva Biológica da Mata Escura 

(MG). Além disso, os fatores que mais influenciam na probabilidade de extinção foram 

identificados, e a população foi definida como extinta se a probabilidade de extinção foi 

superior a 2% em 100 anos. Os parâmetros biológicos utilizados no modelo foram compilados 

da literatura. Foram simulados os seguintes cenários: 1) sem caça e sem remoção de infantes 

(i.e. sem captura de filhotes para a domesticação), 2) remoção de uma infante fêmea, 3) 

remoção de um infante macho, 4) remoção de um casal de infantes, 5) remoção de um casal 

de infantes e caça de um casal de adultos, 6) caça de um macho jovem e um macho adulto, 7) 

caça de uma fêmea jovem e uma fêmea adulta, 8) caça de um macho adulto, 9) caça de uma 

fêmea adulta, 10) caça de um casal adulto. Os resultados sugerem que S. xanthosternos possui 

características da história natural que permitem que a espécie sobreviva mesmo em pequenas 

populações. De acordo com as simulações, a principal ameaça ao primata é a caça de uma 

fêmea jovem e uma fêmea adulta. Se há este cenário ou se há captura de um casal de filhotes e 

caça de um casal de adultos, a população é inviável no Parque Estadual Sete Passagens, pois a 

capacidade de suporte do fragmento florestal é pequena para abrigar um número suficiente de 

S. xanthosternos. Este estudo demonstrou que estas áreas protegidas desempenham um papel 

importante na conservação destas populações e sugere que áreas menores que 3.000 ha não 

suportam populações viáveis quando há pressão de caça, principalmente de fêmeas. 

PALAVRAS-CHAVE: análise de viabilidade populacional, caça, captura, Vortex, extinção.  
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ABSTRACT 

  
The relevant history of habitat fragmentation and environmental degradation, as well as the 

need of restoring populations threatened by extinction leads to the creation of population 

viability analysis (PVA) during the 80’s. PVA is based on the species natural history data, 

demography and stochastic effects to simulate population persistence in the long term. The 

yellow-breasted capuchin monkey (Sapajus xanthosternos) is endemic of the Brazilian 

Atlantic Rainforest and occurs in some areas of Caatinga and Cerrado. Nowadays the species 

is classified as critically endangered due to severe habitat fragmentation and hunting. On the 

Northeastern Primates National Action Plan there are some goals related to the maintenance 

of the species viable populations. However, there is still a gap of knowledge whether 

populations in protected areas are viable or not. By using the software Vortex 9.999 I aimed 

to calculate the minimum population size (MPV) of Sapajus xanthosternos, in all the four 

protected areas within the species occurrence area: Una Biological Reserve, Conduru State 

Park and Sete Passagens State Park (Bahia state), as well as Mata Escura Biological Reserve 

(Minas Gerais state). I also aimed to identify the factors that affect extinction probability and 

the population was defined as extinct if extinction probability was higher than 2% in 100 

years. Natural history data were obtained from the literature. The main causes of extinction 

are hunting and capture of for domestication. Thus, in each of the four protected areas I 

simulated the following scenarios: (1) no hunting and no capture of infants, (2) hunting of one 

young male and one adult male, (3) hunting of one young female and one adult female, (4) 

hunting of one adult male, (5) hunting of an adult couple, (6) hunting of one adult female, (7) 

capture of an infant couple, (8)  capture of an infant male, (9) capture of an infant couple and 

hunting of an adult couple. The results suggest that the species to survive even in small 

populations due to the natural history of Sapajus xanthosternos. Hunting an adult female and 

a young female is the worst scenario due to the highest extinction probabilities in comparison 

to the other scenarios. If this scenario occurs in Sete Passagens State Park, or if there is the 

capture of an infant couple and hunting of an adult couple, the population is not viable in this 

area, due to the low carrying capacity of  the park. The study showed that protected areas that 

still harbor the capuchin’s population have important hole on the species conservation and 

suggests that areas smaller than 3,000 ha do not support viable population when there is 

female hunting pressure. 

 

Keywords: population viablility analysis, hunting, capture, Vortex, extinction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente desenvolvimento socioeconômico e tecnológico no Brasil tem 

alterado significativamente grandes áreas naturais, levando a extinção de inúmeras 

espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Os processos de degradação nos dois 

principais biomas de ocorrência natural do Sapajus xanthosternos (Mata Atlântica e 

Caatinga) iniciaram desde o período em que o Brasil era colônia de Portugal. 

Cerca de 567 espécies de animais da Mata Atlântica são endêmicas, o que 

significa que as mesmas são específicas desse bioma, não ocorrendo naturalmente em 

outros ambientes. A Mata Atlântica apresenta o maior número de espécies da flora e da 

fauna ameaçadas de extinção.  

A situação da Caatinga não é diferente, pois é o segundo bioma mais afetado 

pelas atividades humanas. Mais de 80% de sua área já foi alterada pela ação humana, 

perdendo apenas para a Mata Atlântica. Isso acontece porque esses domínios 

morfoclimáticos enfrentam problemas como o desmatamento, exploração de madeiras, 

queimadas, extração da madeira nativa, implantação da monocultura de cana-de-açúcar 

e, principalmente, a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e cidades. 

Por estas características, as instituições acadêmicas e o governo vêm priorizando 

essas áreas para o desenvolvimento de ações e planos, tanto de espécies como de 

hábitats, na busca da recuperação e manutenção da biodiversidade. 

O macaco-prego-do-peito-amarelo (Sapajus xanthosternos) ocorre na Mata 

Atlântica, estando limitado ao Rio São Francisco no bioma caatinga e ao Rio 

Jequitinhonha no estado de Minas Gerais. Este primata está criticamente ameaçado 

principalmente devido a caçadores, provenientes em sua maioria de comunidades rurais 

pobres, que fazem da caça de animais silvestres uma importante fonte de alimentação. 

Contudo, na tentativa de reversão da perda da biodiversidade e na busca da 

viabilidade de populações silvestres, da manutenção de processos ecológicos e 

evolutivos e dos serviços de ecossistemas, os planos de ação de espécies devem 

considerar as condições mínimas para a persistência de uma população em longo prazo 

em um determinado local. 

Neste sentido, a Análise de Viabilidade de Populações é uma técnica útil para se 

atingir tal objetivo, pois ela se baseia em dados de história natural da espécie e em 

parâmetros demográficos, ambientais e genéticos a fim de prever o futuro estado de 

populações silvestres. A AVP de Sapajus xanthosternos vem suprir uma lacuna nos 
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estudos realizados para o gênero, bem como colaborar para um maior conhecimento das 

populações ainda existentes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE POPULACIONAL 

 

O intenso processo de desenvolvimento das cidades e o uso dos recursos naturais 

gera desmatamento para a expansão de terras agrícolas, a extração de minérios, 

queimadas, a caça ilegal e pesca predatória, juntamente com as pressões humanas para a 

crescente urbanização.  Esta destruição de habitats leva à fragmentação dos habitats, o 

que pode isolar as populações de espécies silvestres, sendo este processo um dos 

principais fatores que afeta a diversidade biológica (Matamoros, 2012). 

A fragmentação dos habitats pode causar a interrupção do fluxo gênico, a 

depressão genética por endocruzamento, a perda de recursos alimentares, ocasionando a 

redução das populações (Brito, 2013). 

Estudos realizados com populações de mamíferos expostas a processos de 

fragmentação e diminuição de habitats apontam certas características que são 

encontradas em populações em processos de extinção: são espécies raras em baixa 

densidade populacional, vivendo em locais cujas fontes de alimento estão distribuídas 

em épocas espaciais e temporais que se esgotam com rapidez (Matamoros, 2012). 

Diante deste cenário de extinção de espécies silvestres e da necessidade de 

realizar pesquisas que ajudem na mitigação deste cenário, surge a análise de viabilidade 

populacional (AVP), que é uma ferramenta de modelagem utilizada para prever o 

tamanho de uma população no futuro ou as chances futuras de extinção de uma 

população, de acordo com parâmetros populacionais estimados no presente (Boyce, 

1992).  

A AVP foi utilizada primeiramente por Mark Shaffer em 1978 para avaliar a 

viabilidade da população de Ursus arctos em Yellowstone, nos Estados Unidos 

(Shaffer, 1981). Este autor introduziu o conceito de população mínima viável e o uso de 

modelagens que incorporam alterações ambientais demográficas, genéticas e catástrofes 

naturais. Em 1987 a AVP ganhou um destaque maior, sendo abordada de forma 

multidisciplinar, porém fragmentada em estudos de biologia da conservação para prever 

e evitar grandes extinções. No entanto, foi percebido que seria necessário integrar todos 

os conhecimentos da espécie para se conseguir realizar uma simulação de AVP eficaz, 

com dados de história natural, genéticos e até mesmo simulando-se situações aleatórias 

como catástrofes ambientais (Soulé, 1987).  
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Nos estudos de viabilidade populacional, pode ser utilizado um tamanho 

populacional já estimado com auxílio de alguma metodologia em campo, com o 

objetivo de conhecer se esta população persistirá em uma área em determinado tempo. 

Outro enfoque também pode ser utilizado, onde o pesquisador estima qual é o número 

mínimo de indivíduos necessários para que determinada população persista na área em 

determinado tempo. Este enfoque é denominado “população mínima viável” (PMV) 

(White, 2000). 

A AVP vem sendo aplicada e bastante utilizada em estudos de conservação da 

biodiversidade, uma vez que permite agregar diferentes tipos de dados de história 

natural e simular as imprevisíveis variáveis da natureza (Shirley, 2009).  A criação de 

cenários possibilita analisar quais parâmetros são mais eficazes na persistência da 

população, contribuindo para a aplicação de planos de ação de cada espécie e planos de 

manejo de diferentes áreas (Brook, 2002). 

A AVP basicamente é utilizada para identificar uma tendência populacional, 

demonstrar quais fatores favorecem ou prejudicam a persistência de uma população e 

analisar o que pode ser feito para evitar a extinção (Brito, 2009). O principal objetivo de 

uma AVP é identificar os problemas e as vulnerabilidades populacionais, antes mesmo 

de um trabalho de campo.  

Com o uso da AVP também e possível avaliar o risco de extinção de uma 

população, comparar riscos relativos de duas ou mais populações, identificar estratégias 

chaves de manejo ou estágios de vida que teriam o maior impacto na viabilidade 

populacional, sendo possível ainda determinar a eficiência de áreas protegidas e quantos 

indivíduos são necessários para estabelecer uma nova população (Shirley, 2009). 

Na maioria das simulações feitas na AVP, uma população é considerada viável 

em determinada área se apresenta uma probabilidade mínima de 95% a 98% de chance 

de permanência da população numa área em 100 anos, que é o mesmo que considerar 

um limiar de 2 a 5% de probabilidade de extinção (Paglia, 2003). Esse valor varia caso a 

caso, de acordo com os objetivos estabelecidos pelo programa de conservação em 

questão e o grau de segurança desejado para a população considerada (Paglia, 2003). 

 O “risco de quase extinção” é um termo usado para definir quando a população 

ultrapassa o limiar critico de permanência (Schneider & Yodzis, 1994), que alguns 

autores consideram ser quando uma população chega a um número abaixo de 20 fêmeas 

no grupo (White, 2000). Há um efeito-dominó quando os aspectos-chave da dinâmica 

de uma população começam a deteriorar-se, de forma a aproximar da extinção, tendo 
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declínios populacionais sempre suscetíveis a gerar novas quedas e interagindo com os 

fatores estocásticos que assumem importância crescente no pequeno tamanho da 

população (Fagan, 2006). 

Com base no conhecimento sobre vórtice de extinção, foi dado o nome de 

Vortex a um programa gratuito de AVP, desenvolvido pela sociedade zoológica de 

Chicago. É um programa simulador do tipo Monte Carlo, considerado muito eficiente 

para análises de risco (Lacy, 2005). Monte Carlo é um método estático com diversas 

aplicações em simulações estocásticas, que podem apresentar grande variação de 

distribuições (Ferrenberg, 1989). Outros softwares também são utilizados para realizar a 

AVP, como o GAAPS, o INMAT e o RAMAS Metapop (Paglia, 2003).  

O programa Vortex modela processos populacionais como eventos sequenciais e 

com resultados probabilísticos, de acordo com os dados inseridos pelo usuário, que 

devem ser fundamentados na biologia da espécie em estudo. São calculadas a cada ano 

as taxas de mortalidade especificadas para cada classe reprodutiva e faixa etária, bem 

como a fecundidade dos indivíduos que adquirem a maturidade sexual. A depressão por 

consanguinidade é expressa pelo programa como uma diminuição da viabilidade em 

animais recém-nascidos (Lacy, 2005). 

O Vortex simula uma população, considerando uma série de eventos que 

descrevem o ciclo de vida típico de espécies que se reproduzem sexualmente. O 

programa foi elaborado originalmente para modelar mamíferos e populações de aves, 

mas as suas capacidades melhoraram de modo que agora pode ser usado para a 

modelagem de alguns répteis e anfíbios, além de peixes e invertebrados (Lacy, 2005). 

Vários componentes essenciais são utilizados em uma simulação gerada pela 

AVP: variação demográfica, que constitui o tamanho do grupo nas populações 

estudadas; variação temporal, que inclui probabilidade de ocorrência de catástrofes, 

sendo então relacionada com dados de sobrevivência dos indivíduos; variação espacial, 

que é a variação em toda a paisagem, que é associado com o número de populações em 

diferentes manchas da paisagem. Por exemplo, o programa assume que a população 

tende a ter uma maior persistência se as taxas de imigração e emigração são elevadas 

em toda a paisagem (Fuller, 2000).  

Outro fator que interfere nos modelos de avaliação populacional são os eventos 

estocásticos, pois as populações não crescem numa dinâmica linear (Dennis et al., 

1991). Assim, as catástrofes são um parâmetro difícil de serem incorporados nos 
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modelos, pois a incerteza destes processos leva à instabilidade da população (Lacy, 

2000).  

Apesar da AVP apresentar diversas vantagens, alguns autores trazem aspectos 

negativos, como a possibilidade de usar apenas uma espécie nas simulações dos 

cenários. Isso pode ocasionar erros, uma vez que o plano de ação de uma espécie 

provavelmente não servirá para outras (Shirley, 2009). Assim, em 2013 foi 

desenvolvida uma metodologia baseada na abordagem de meta-modelo. Esta abordagem 

integra o uso de modelos independentes de diferentes espécies, como por exemplo, uma 

análise que combine o modelo de uma espécie com um modelo epidemiológico de 

doenças infecciosas, ou que combine o modelo de uma espécie predadora com um 

modelo de sua presa (Lacy, 2013). 

Há autores que dizem que os modelos de análise populacional são simplificados, 

pois omitem dados de idade, estrutura e período de reprodução, o que se opõe à 

realidade. Geralmente isso acontece por falta de informação sobre as espécies, o que 

não justifica a utilização de modelos simplificados, a menos que a população seja 

inerentemente simples (Fuller, 2000).  

No Brasil, o uso da AVP vem aumentando nos últimos anos principalmente na 

classe dos mamíferos, apesar desses estudos ainda não terem sido publicados, estando 

em sua maioria como teses e dissertações (Tabela 1). A maioria das AVPs de mamíferos 

é de espécies da Mata Atlântica.  
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Tabela 1. Espécies de mamíferos brasileiros que já foram alvo de estudos com análise de viabilidade de populações. 

Ordem Nome científico Nome popular Referência bibliográfica 

Primates Leontopithecus caissara Mico-leão-de-cara-preta Seal et al. (1990), Ballou et al. (1998), Holst et al. (2006) 

Primates Leontopithecus chrysopygus Mico-leão preto 
Seal et al. (1990), Ballou et al. (1998), Paglia (2003), Holst 

et al. (2006) 

Primates Leontopithecus rosalia Mico-leão-dourado 
Seal et al. (1990), Kierulff (1993), Ballou et al. (1998), 

Holst et al. (2006) 

Primates Leontophitecus chrysomelas Mico-leão-de-cara-dourada Paglia (2003) 

Primates Brachyteles arachnoides Muriqui-do-sul Rylands et al. (1998) 

Primates Sapajus xanthosternos 
Macaco-prego-do-peito-

amarelo 
Paglia (2003), Kierulff et al (2005) 

Primates Brachyteles hypoxanthus Muriqui 
Strier (1993/1994, 2000); Rylands et al. (1998), Brito & 

Grelle (2006), Coutinho (2007), Brito et al. (in press) 

Cervidae Blastocerus dichotomus Cervo do Pantanal Tiepolo et al. (2004) 

Didelphimorphia Micoureus paraguayanus Cuíca 
Brito & Fernandez (2000b, 2002), Brito (2002, 2005), Brito 

& Grelle (2004), Brito & Fonseca (2006, 2007) 

Perissodactyla Tapirus terrestris Anta Gatti (2005), Medici et al. (2007) 

Rodentia Cavia intermedia Prea Oliveira (2006) 

Carnivora Chrysocyon brachyurus Lobo-guará Paula et al. (2007) 

Rodentia Trinomys eliasi Rato-de- espinho Brito & Figueiredo (2003) 

Didelphimorphia Micoreus demerarae Catitas Brito (2002), Fernandez (2000b, 2002a) 

Didelphimorphia Micoreus travassosi Catitas Brito & Grelle (2004) 

Pilosa Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira Miranda (2004) 
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Dos 26 primatas ameaçados de extinção no Brasil (Tabela 2, IBAMA, 2008), 

apenas sete possuem AVP realizada (Tabela 1). São 10 primatas criticamente 

ameaçados, 6 ameaçados e 10 vulneráveis à extinção (Tabela 2). Todos os que se 

encontram criticamente ameaçados já possuem AVP realizada. Em outros países foram 

encontrados estudos de AVP envolvendo duas espécies de primatas (Allouatta palliata e 

Cebus capucinus, Costa Rica) (Matamoros, 2012). 

As AVPs realizadas para Sapajus xanthosternos anteriormente (Paglia, 2003, 

Kierulff et al., 2005) utilizaram dados pouco precisos de história natural (principalmente 

a biologia reprodutiva, Paglia, 2003), uma vez que ainda não havia dados obtidos por 

telemetria e acompanhamento intensivo de grupos (obtidos por Canale, 2010). Estes 

estudos demonstraram a importância de proteger as populações da caça, principalmente 

as fêmeas (Kierulff et al., 2005) e a importância de conservar áreas maiores que 5.000 

ha para manter populações viáveis da espécie (Paglia, 2003).   

 



PPGGBC

21 
 

 

Tabela 2. Primatas ameaçados de extinção no Brasil (categorias: CR= criticamente ameaçado, EN= ameaçado, VU= vulnerável. Para a definição 

de cada critério, ver http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria/2001-categories-criteria).  

Nome científico Nome popular 
Categoria de ameaça e critérios 

(IUCN 2013) 

Alouatta belzebul  Guariba-de-mãos- ruivas  CR – C1 + 2a(i) 

Alouatta guariba guariba  Bugio, barbado  CR – B2ab(i, ii, iii); C2a(i); D 

Ateles belzebuth Macaco-aranha VU – A3cd 

Ateles marginatus  Coatá  EN – A4cd 

Brachyteles arachnoides Muriqui-do-sul, EN – C2a(i) 

Brachyteles hypoxanthus  Muriqui-do-norte  CR – B1ab(i, v) + 2ab(i, v); E 

Callithrix aurita Sagüi-da-serra-escuro  VU – C2a(i) 

Callithrix flaviceps Sagüi-da-serra EN – C2a(i) 

Leontopithecus caissara  Mico-leão-de-cara-preta  CR – C2a(i); E 

Leontopithecus chrysomelas  Mico-leão-da-cara-dourada  EN – B2ab(i, v); C2a(i); E 

Leontopithecus chrysopygus  Mico-leão preto  CR – C2a(ii); E 

Leontopithecus rosalia  Mico-leão-dourado EN – C2a(i); E 

Saguinus bicolor  Sagüi-de-duas-cores CR – A2acde 

Cebus kaapori  Macaco-caiarara CR – A2cd 

Sapajus robustus  Macaco-prego VU – B2ab(i, v); C2a(i) 

Sapajus xanthosternos  Macaco-prego-do-peito-amarelo CR – A2cd; C2a(i) 

Saimiri vanzolinii  Macaco-de-cheiro VU – A3c; B1ab(i, ii, v) 

Cacajao calvus calvus Uacari-branco VU – B1ab(iii); C1 

Cacajao calvus novaesi  Uacari-de-Novaes VU – B1ab(iii); C1 

Cacajao calvus rubicundus  Uacari-vermelho VU – B1ab(iii); C1 

Callicebus barbarabrownae  Guigó CR – B2ab(i, ii, iii); C2a(i); D 

Callicebus coimbrai  Guigó-de-coimbra-filho CR – B1ab(i, ii, iii); C2a(i); D 

Callicebus melanochir  Guigó VU – A3c; B1ab(i, V); C2a(i); D1 

Callicebus personatus Sauá, guigó VU – A3c; B1ab(i, V); C2a(i); D1 

Chiropotes satanas  Cuxiú-preto EN – A2cd; B2ab(i, ii, iii); C2a(i) 

Chiropotes utahicki  Cuxiú VU – A3cd 
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2.2 POPULAÇÃO MÍNIMA VIÁVEL 

 

A população mínima viável (PMV) pode ser definida como o menor tamanho 

necessário para uma população ter uma determinada probabilidade de persistência em 

um certo período de tempo (Shaffer, 1981). No entanto, atualmente há o consenso de 

que não é possível estimar um valor único para todas as espécies sem considerar as 

peculiaridades de cada uma. Cada espécie possui populações vivendo em áreas com 

diferentes características, que propicia a persistência destas em diferentes quantidades 

de indivíduos. Para cada população os objetivos de conservação e as condições 

ambientais iniciais do cenário podem ser diferentes. 

Porém, na década de 1980 não havia esta noção de especificidade, tendo sido 

proposta a regra dos 50/500 (Franklin, 1980). Foi assim chamada, pois 50 indivíduos 

constituiriam o número mínimo de uma população para que a depressão endogâmica 

fosse prevenida em curto prazo, e um número mínimo de 500 caso fosse determinar os 

planos de conservação para longo prazo (Franklin, 1980). No entanto, estudos recentes 

contestam as generalizações impostas pelos estudos de PMV, argumentando que não há 

número mágico ou limiar universal de uma população em que se pode planejar um 

plano de gestão único de espécies ameaçadas (Reed et al., 2003).  

É também difícil afirmar que milhares de indivíduos em uma população 

assegurariam a persistência da mesma por longos anos, mas considerar um número 

elevado de indivíduos e uma área mais ampla é realista e cientificamente defensável 

para a biologia da conservação (Reed et al,, 2003).  Contudo, não se deve generalizar 

um número fixo de indivíduos sem considerar as reais ameaças à espécie (Brook et al., 

2011). 

A importância de se calcular PMV deriva da necessidade de proteger áreas e 

populações saudáveis para manutenção da biodiversidade (Allen et al., 2001). Assim, é 

preciso conhecer os principais fatores que podem ocasionar a subdivisão e a redução das 

populações. 

Existem diversos elementos que podem ameaçar a viabilidade populacional, 

dentre eles podemos citar a exploração exacerbada, a introdução de espécies exóticas, a 

perda e fragmentação de habitats (Brito, 2009). Vários outros fatores podem afetar 

pequenas populações, como a estocasticidade demográfica, ambiental e genética, a 

perda da flexibilidade evolutiva, a instabilidade metapopulacional e a ruptura da 
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estrutura social (Brito, 2009). Na avaliação conjunta destes fatores a população é levada 

a deterioração, diminuindo o tamanho e se aproximando da extinção (Brito, 2009).  

Como por exemplo, uma população pode sofrer um processo de redução a um 

tamanho muito pequeno, por um ou mais processos descritos acima, e isso pode levar a 

um aumento da freqüência de acasalamentos entre parentes e a expressão de alelos 

recessivos deletérios na prole. Isso leva à redução de sobrevivência e fecundidade, 

fazendo com que a população se torne menor ainda, chegando assim ao chamado vórtice 

de extinção (Frankham et al., 2008). O vórtice de extinção afeta de forma mais intensa 

as populações pequenas expostas a eventos estocásticos (Soulé, 1987). 

A estocasticidade pode ser definida como um processo aleatório, onde a 

probabilidade de ocorrência é independente das condições iniciais (Lande, 1993). A 

estocasticidade demográfica é conhecida como as flutuações nas taxas de crescimento 

de uma população ao longo do tempo (Brito & Fernandez, 2000a), sendo a variação 

aleatória nos números de nascimentos, mortes, estrutura etária e razão sexual (Shaffer, 

1981 & Lacy, 2000). A estocasticidade demográfica influencia a taxa de crescimento 

intrínseco da população, que é a diferença entre o número de nascimentos em duas 

gerações consecutivas. A taxa é positiva quando o número de nascimentos de uma 

geração posterior é maior que o da geração anterior (Begon, 2006). Uma taxa negativa 

interfere na viabilidade populacional, indicando-se que a população não persistirá no 

local em longo prazo, a não ser que alguma medida de manejo seja realizada. A 

população pequena de um primata da Costa Rica foi influenciada por estocasticidade 

demográfica ambiental, uma vez que houve o aumento no número de predadores e o 

aparecimento de enfermidades (Matamoros, 2012).   

A estocasticidade ambiental (i.e. catástrofes naturais) é representada por eventos 

que afetam a sobrevivência, o sexo e idade dos individuos, podendo causar diferenças 

temporais nos nascimentos e mortes, o que pode aumentar a incerteza e a variabilidade 

no tamanho populacional, resultando em uma população menor (Shaffer, 1981; & Lacy, 

2000). A estocasticidade ambiental resulta de variações na qualidade do habitat ao 

longo do tempo (Brito, 2009), ou seja, é a variação nas taxas demográficas resultantes 

da variabilidade ambiental (Lacy, 2000). 

Outro fator que afeta a viabilidade populacional é a variabilidade ambiental, que 

pode ser exemplificada como a disponibilidade irregular de recursos, clima variável e 

catástrofes naturais (e.g. secas, enchentes, incêndios, epidemia) (Brito & Fernandez, 

2000a). Em populações pequenas, os efeitos de uma catástrofe podem ser devastadores, 
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como por exemplo, a população do roedor Peromyscus polionotus (família Cricetidae), 

que ocorre em alguns lugares da Florida, nos Estados Unidos (Oli et al., 2001). Com o 

auxílio da AVP, foi concluído que as populações desta espécie tornariam-se extintas 

devido às ocorrências frequentes de furacões típicos da região e a perda do habitat (Oli 

et al. 2001).  

Os fatores genéticos também podem influenciar no tamanho e na viabilidade da 

população, tais como: a deriva genética e a endogamia (acúmulo de mutações deletérias 

resultantes da reprodução de indivíduos com parentesco próximo). Esses fatores pode 

levar a perda de variação genética nas populações (Palstra, 2008). 

A deriva genética é um processo estocástico que modifica aleatoriamente as 

frequências alélicas ao longo do tempo, sem prever a direção da mudança na frequência 

dos alelos (Frankham. et al., 2008).  Esse mecanismo resulta em perda de variação 

genética e na fixação de alelos em diferentes loci. Os alelos fixados pela deriva podem 

ser neutros, deletérios ou vantajosos. O efeito da deriva é maior quanto menor o 

tamanho da população, podendo aparecer em diferentes momentos da história evolutiva 

da população (Frankham et al., 2008).  

Com a perda da variabilidade genética sofrida nos eventos aleatórios, a 

população pode vir a diminuir sua adaptabilidade, que seria sua capacidade de 

sobreviver a mudanças ambientais futuras (Soulé, 1987). Com a redução no número de 

indivíduos nas populações, pode haver a ruptura da estrutura social, uma vez que pode 

haver baixa probabilidade dos poucos indivíduos numa população encontrarem-se para 

o acasalamento, ocasionando uma possível extinção local (Menges, 2000). A 

instabilidade metapopulacional é um fator determinante na permanência da população 

(Brito, 2009). A metapopulação pode ser definida como uma rede formada por 

populações cujos indivíduos se reproduzem localmente e migram entre as populações, o 

que influencia positivamente a dinâmica local, aumentando a possibilidade de uma 

população se restabelecer após uma extinção (Hanski & Simberloff, 1997). Se há 

instabilidade da metapopulação, as taxas de imigração são comprometidas, havendo o 

declínio de dispersão de indivíduos e, consequentemente, diminuição da variabilidade 

genética e diminuição da probabilidade de persistência em longo prazo (Brito, 2009).  

Estes fatores citados acima são agravantes quando a população é pequena, pois 

frequentemente atuam em sinergia (Fagan, 2006). O termo “sinergia” descreve a ação 

simultânea de processos separados (ameaças extrínsecas ou características biológicas 

intrínsecas), que tem um maior efeito com a soma dos processos totais do que os efeitos 
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por si só (Brook, et al., 2008). Estudos mostram que a interação de fatores pode 

funcionar como um auto-reforço, onde um fator atua sobre o outro, tornando mais grave 

o risco de extinção. Assim, os planos de ação que consideram uma única ameaça não 

serviriam para combater o declínio populacional (Fagan, 2006). 

Reconhecer os processos sinergéticos implica numa mudança de estratégia de 

conservação, e muitas vezes as medidas de conservação destinadas para conter apenas 

um processo ameaçador primário não deve ser eficaz na prevenção da extinção (Brook, 

et.al., 2008). Por exemplo, em um contexto experimental em cativeiro, a fragmentação 

do habitat e sobrexploração combinados com o aquecimento ambiental em rotíferos 

(Brachionus plicatilis) resultou em populações com declínio até 50 vezes mais rápido 

quando combinados os fatores em comparação aos fatores isoladamente (Mora et al., 

2007). 

Modelos de análises populacionais realizados com alguns grupos de animais 

silvestres demonstram como a sinergia das ameaças à extinção interfere na permanência 

populacional em determinados fragmentos florestais, com ênfase principalmente na 

variação ambiental e demográfica (Matamoros, 2012). Em uma AVP de Alouatta 

palliata na Costa Rica, a sobrevivência de populações pequenas em muitos dos casos 

foi rara, principalmente se os níveis de dispersão do grupo aumentavam. 

Consequentemente, a probabilidade de persistência e a taxa intrínseca de crescimento 

diminuíram drasticamente, o que pode ocasionar a extinção da espécie. No entanto, essa 

proporção não se mantem para populações maiores (Matamoros, 2012). 

Neste mesmo estudo foi identificado em populações de grandes mamíferos 

(Panthera onca, Tapirus bairdii) e (Myrmecophaga tridactyla) que o tamanho do 

fragmento florestal é determinante na presença ou ausência dos indivíduos. Foi possível 

observar que a população era considerada extinta em fragmentos abaixo de 47 ha, sendo 

que nas áreas de 257 ha foram registrados poucos indivíduos, e em fragmentos acima de 

400 ha eram considerados ocorrentes na área (Matamoros, 2012). 

 

2.3 Sapajus xanthosternos 

 

A primeira lista vermelha de espécies ameaçadas foi publicada em 1966, pela 

IUCN- União Internacional para Conservação da Natureza- com a missão de encorajar, 

influenciar e auxiliar países de todo o mundo para conservação da integridade e 

diversidade da natureza e para garantir que o uso dos recursos naturais seja 
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ecologicamente sustentado, levando-se em consideração as gerações atuais e as futuras 

(MMA, 2008). 

Em 1968, o Brasil publicou sua primeira lista de espécies ameaçadas de extinção, 

com 45 espécies de animais e 18 de plantas (Carvalho, 2004). Em 2008 foi publicado o 

“Livro brasileiro da fauna e flora ameaçados de extinção” pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2008). A edição atual 

(2008) contém 69 espécies de mamíferos ameaçados, o que divergiu da Lista Vermelha 

da IUCN (2014), que inclui 85 espécies de mamíferos brasileiros ameaçados (categoria 

vulnerável, ameaçado e criticamente ameaçado). Para os primatas foram consideradas 

26 espécies pela lista brasileira (2008), em oposição a 40 espécies de primatas 

brasileiros ameaçados de extinção pela IUCN em 2014 (Tabela 3). Essa divergência 

pode ser explicada, pois o que é considerado ameaçado vulnerável ou em risco 

globalmente, não necessariamente é considerado ameaçado regionalmente, e vice-versa 

(Gardenfors, 2001).  

 

Tabela 3. Números de mamíferos e primatas brasileiros ameaçados de extinção, 

segundo o Livro vermelho da fauna (2008) e IUCN (2014).  

Ordem 
Nº. de espécies 

no Brasil 

Nº. de espécies 

ameaçadas no Brasil-

livro vermelho 2008 

Nº. de espécies 

ameaçadas no Brasil 

- IUCN 2014 

Carnivora 29 10 2 

Cetartiodactyla  51 9 8 

Chiroptera  164 5 2 

Cingulata 11 2 2 

Didelphimorphia  55 1 3 

Lagomorpha 1 0 0 

Perissodactyla  1 0 1 

Pilosa  8 2 2 

Primates  98 26 40 

Rodentia  232 12 23 

Sirenia 2 2 2 

TOTAL 652 69 85 

 

O Brasil é o país com a maior riqueza de espécies de primatas em todo o mundo, 

com 133 espécies e subespécies vivendo em território brasileiro, o que representa 21% 

de todos os táxons que ocorrem no planeta (IBAMA, 2008). A maioria ocorre na 

Amazônia, mas as espécies mais ameaçadas são encontradas principalmente na Mata 

Atlântica (15 espécies, Tabela 4) (Costa, 2005). 
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Tabela 4. Primatas ameaçados da Mata Atlântica (segundo IUCN 2014 e Livro Vermelho 2008). 

Nome Científico Nome Popular 
Grau de ameaça 

global 

Grau de ameaça 

Nacional 

Alouatta guariba guariba (Humboldt, 1812).  
Bugio-marrom-do-norte; Guariba-marrom-

do-norte 
Não ameaçado Criticamente em perigo 

Alouatta belzebul Elliot, 1912). Guariba (CE, PI, MA); Capelão (CE, PI) Vulnerável  Criticamente em perigo 

Brachyteles arachnoides (Geoffroy, 1806). 
Mono-carvoeiro (SP, PR); Muriqui (RJ); 

Muriqui-do-sul 
Em perigo Em perigo 

Brachyteles hypoxanthus (Kuhl, 1820). 
Muriqui; Muriqui-do-norte; Mono-

carvoeiro; Mono; Miriqui 
Criticamente em perigo Criticamente em perigo 

Callithrix aurita (Geoffroy in Humboldt, 1812). Sagüi-da-serra-escuro Vulnerável Em perigo 

Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820). Mico-leão-da-cara-dourada Em perigo Criticamente em perigo 

Leontopithecus caissara (Lorini & Persson, 

1990). 
Mico-leão-da-cara-preta; Sagüizinho Criticamente em perigo Criticamente em perigo 

Leontopithecus chrysopygus (Mikan, 1823). Mico-leão-preto Em perigo Criticamente em perigo 

Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766). Mico-leão-dourado Em perigo Em perigo 

Callithrix flaviceps (Thomas, 1903). Sagüi-da-serra; Sagüi-taquara Em perigo Em perigo 

Callicebus coimbrai (Kobayashi & Langguth, 

1999). 
Guigó (SE, BA) Em perigo Criticamente em perigo 

Callicebus melanochir (Wied-Neuwied, 1820). Sauá (MG, ES); Guigó (BA Vulnerável Vulnerável 

Callicebus personatus (Geoffroy, 1812). Sauá; Guigó Vulnerável Vulnerável 

Sapajus robustus (Kuhl, 1820). Macaco-prego-de-crista Em perigo Vulnerável 

Sapajus xanthosternos (Wied-Neuwied, 1826). 

Macaco-de-bando; Coité, Piticau; Macaco-

preto; Macaco-mirim; Macaco-verdadeiro; 

Macaco-prego-do-peito-amarelo 

Criticamente em perigo Criticamente em perigo 
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Na tentativa de manutenção das populações de primatas, o ICMBio (Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) vem desenvolvendo Planos de Ação 

Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio 

Espeleológico (PAN). Como exemplo há o Plano Nacional para a Conservação de 

Primatas do Nordeste, que foi elaborado buscando agregar ações de conservação para 

cinco espécies de primatas que ocorrem no nordeste Brasileiro (Alouatta belzebul, 

Callicebus barbarabrownae, Callicebus coimbrai, Cebus flavius e Sapajuss 

xanthosternos). Além desses, também já existem planos para outras espécies, tais como: 

o sagui-de-duas-cores (Saguinus bicolor), os micos-leões (Leontopithecus) e os 

muriquis (Brachyteles) (Baker & Kierulff, 2002).  

Os PANs são diagnósticos, diretrizes e ações definidas para determinada espécie - 

alvo, elaborados por profissionais que identificam e orientam as ações prioritárias para 

combater as ameaças que põem em risco populações de espécies e os ambientes naturais 

(ICMBio, 2010). O primeiro plano de ação para a conservação de uma espécie 

ameaçada de extinção no Brasil foi publicado em 2004 (PAN para a Conservação do 

Mutum-do-sudeste, ICMBio, 2010). O primeiro plano elaborado para primatas foi 

publicado em 2010 e visa a conservação de muriquis (Brachyteles hypoxanthus e 

Brachyteles arachnoides). Este PAN tem como objetivo aumentar o conhecimento e a 

proteção das populações de muriquis para reduzir sua categoria de ameaça de extinção 

até 2020.  

A espécie de macaco-prego (Figura 1) objeto do presente estudo é atualmente 

designada como Sapajus xanthosthernos (Alfaro et al., 2012), embora o gênero Sapajus 

anteriormente fosse tratado como Cebus (Groves, & Silk, 2002). Uma análise de 

variáveis morfológicas, genéticas e ecológicas foi realizada, resultando na revisão 

taxonômica do grupo (Silva Jr, 2005). As formas sem tufo permaneceram classificadas 

como Cebus, enquanto as formas com tufos foram classificadas no gênero Sapajus 

(Silva Jr, 2005). 

É um dos mais ameaçados de extinção, classificado como criticamente ameaçado, 

com o critério de A2cd; C2a(i) (IUCN, 2014). 
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Figura 1.  Sapajus xanthosternos 

Fonte: ICMbio: http://www.icmbio.gov.br/portal/images. 

 

O critério “A2” significa uma redução no tamanho da população que foi 

observada, estimada, inferida ou suspeita de ≥80% durante os próximos 10 anos ou três 

gerações, onde as causas da redução podem não ter cessado ou podem não ser 

entendidas ou podem não ser reversíveis (IUCN, 2014). As letras minúsculas “cd” 

significam que a redução populacional foi definida com relação a (c) um declínio na 

área de ocupação, na extensão de ocorrência e/ou na qualidade do habitat; d) níveis reais 

ou potenciais de exploração.  Já o critério C2a (i) significa que o tamanho da população 

é estimado em menos de 250 indivíduos maduros, que foi um declínio contínuo, 

observado, projetado ou inferido de indivíduos maduros e estima-se que nenhuma 

subpopulação contém mais de 50 indivíduos maduros (IUCN, 2014). 

 Suas principais ameaças são a destruição e alteração do hábitat, uma vez que sua 

área de ocorrência abrange os biomas da Mata Atlântica e Caatinga, que nas últimas 

décadas passaram por processos intensificados de desmatamento e substituição da 

cobertura vegetal (Machado et al., 2008). Outro fator relevante de ameaça é a caça e 

captura dos indivíduos para domesticação.  

S. xanthosternos ocorre originalmente apenas no Brasil (Figura 1), abrangendo 

os estados de Sergipe, Bahia e Minas Gerais, uma parte da Mata Atlântica no sul da 

Bahia e a mata ciliar do Rio São Francisco. Nos limites da sua distribuição estão o Rio 
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São Francisco ao norte e oeste, o Rio Jequitinhonha ao sul e o Oceano Atlântico ao 

leste. Este primata habita áreas de floresta ombrófila, floresta mesófila, floresta 

estacional semidecidual e manguezais (Oliver & Santos, 1991). Populações de macaco- 

prego-do-peito-amarelo foram encontradas também em remanescentes de Caatinga, 

caracterizando-se como matas secundárias, com presença de espécies típicas de 

ambientes xéricos (Kierulff et al., 2005).    

As principais áreas de ocorrência atuais de S. xanthosternos são as reservas 

particulares do patrimônio natural- RPPN (MMA, 2003) chegando a 82.700 ha totais 

(Kierulff et al., 2005).  Nas outras áreas protegidas (RPPNs) inseridas na área de 

ocorrência da espécie, é somada uma área de cerca de 375.000.000 ha (ICMBio, 2014). 

Atualmente o ICMBIO registra ocorrência do S. xanthosternos em quatro 

unidades de conservação públicas de proteção integral: Reserva Biológica de Una (BA), 

Reserva Biológica Mata Escura (MG), Parque Estadual da Serra do Conduru (BA) e 

Parque Estadual Sete Passagens (BA) (Machado et al., 2008). 

S. xanthosternos é um primata principalmente frugívoro-insetívoro (Fedigan, 

2004), mas também se alimenta de sementes, folhas (bromélias), néctar, ovos de 

vertebrados e animais (incluindo aves, répteis e pequenos mamíferos) (Fragaszy, et al., 

2008). Os macacos-prego são capazes de se alimentar de uma grande variedade de 

recursos alimentares, não só devido às suas características morfológicas e anatômicas, 

mas também por causa de suas grandes habilidades manipulativas e cognitivas (Moura 

& Lee 2004; Canale et al., 2009).  

O gênero Sapajus forma grupos com média de 18 indivíduos, geralmente não 

execedendo 30, mas é possivel encontrar grupos com apenas 2 e grupos acima de 50 

(Izar, 2004, Vogel & Janson, 2007). Três populações de S. xanthosternos estudados na 

Bahia tiveram grupos que variaram de 9 a 26 indivíduos (Canale, 2010). 

A área de uso de Sapajus é bastante variável, dependendo da espécie 

considerada, tamanho de grupo e disponibilidade de recursos alimentares, da pressão de 

caça e grau de fragmentação das áreas (Montenegro, 2011). O tamanho da área de S. 

xanthosternos monitorados com telemetria entre os anos de outubro de 2007 a agosto de 

2008 foi de 979 ha a 671 ha (Canale, 2010). 

Os grupos de macacos-prego são considerados polígamos com um sistema de 

acasalamento multi/macho e multi/fêmea, em que as fêmeas copulam com mais de um 

macho de grupos diferentes e os machos dominam várias femeas do mesmo grupo 

(Fedigan, 1993). Se comparados em termos reprodutivos com outras espécies de mesmo 
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tamanho, eles atigem a maturidade sexual e primeira cria tardiamente, entre 4 e 8 anos 

(Franklin, et al., 1980) e com intervalos de até dois anos entre partos (Fedigan, 1993). 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar a população mínima viável de macaco-prego-do-peito-amarelo (S. 

xanthosternos) em quatro áreas de proteção integral na Bahia e Minas Gerais. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Identificar a população mínima viável para cada área protegida onde a espécie ocorre 

através do uso do programa computacional Vortex;  

 Determinar os principais fatores que interferem na viabilidade populacional, através 

da comparação de cenários com diferentes pressões de caça e captura de filhotes para 

a domesticação.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

As áreas protegidas onde há a presença de S. xanthosternos (MMA, 2008) foram 

selecionadas para analisar o tamanho mínimo das populações, supondo-se que estas 

abrigam as populações com melhores situações de conservação. Assim, foram utilizadas 

como áreas de estudo a Reserva Biológica de Una (18500 ha), o Parque Estadual da 

Serra do Conduru (9200 ha) e o Parque Estadual de Sete Passagens (3000 ha) localizado 

no estado da Bahia, além da Reserva Biológica da Mata Escura (50890 ha), localizada 

em Minas Gerais ( 

Figura 2).  

Todas estas áreas estão inseridas no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, como áreas de proteção integral de domínio público, ou seja, são áreas 

que visam manter os ecossistemas livres de alterações causadas por interferência 

humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais (SNUC, 2000). A 

área protegida criada mais recentemente é a Reserva Biológica de Mata Escura (decreto 

s/nº de 5 junho de 2003). A área protegida mais antiga é a área da Reserva Biológica de 

Una (decreto nº 85.463 de 10 de dezembro de 1980). As duas outras áreas (Serra do 

Conduru e Sete Passagens) foram criadas em 1997 e 2000, respectivamente (decretos nº 

6.227 e 7.808). 

Destas quatro unidades de conservação, todas estão localizadas em áreas de 

Mata Atlântica, com características de floresta ombrófila densa, com exceção do Parque 

Estadual de Sete Passagens, que está localizado no Bioma Caatinga, possuindo uma 

flora com campos de altitude, campos rupestres e floresta estacional semi-descidual, 

com alguns fragmentos de remanescentes de Mata Atlântica (Renato, 2013). 
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Figura 2. Localização das quatro áreas de estudo utilizadas na análise de viabilidade 

populacional de macaco-prego-do-peito-amarelo (Sapajus xanthosternos), 

considerando-se a área de distribuição original da espécie. 

 

4.1.1 Reserva Biológica de Una 

 

A Reserva Biológica de Una localiza-se ao sul do estado da Bahia, distante cerca 

de 500 km de Salvador, 58 km de Ilhéus e 13 km da sede do município de Una. 

Apresenta um relevo dos mais movimentados, sendo caracterizada predominantemente 

pelos tipos Montanhosos e Forte Ondulado a Ondulado, havendo predominância do 
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último. Este relevo tem seu ponto máximo na serra do Jauí, com cerca de 700 m de 

altitude. Os relevos Plano e Suave Ondulado são encontrados no litoral e nas 

imediações da sede o município de Una, bem como o tipo Escarpado a Montanhoso nas 

regiões Norte e Noroeste deste município (Rocha, 1976). 

A região apresenta o clima do tipo Af na classificação de Köpen (1936), 

caracterizado por não apresentar período seco definido e com precipitação anual 

superior a 1.300 mm. Na região de Una as precipitações anuais podem chegar a 1.600 e 

1.800 mm em anos chuvosos e as chuvas tendem a ser bem distribuídas durante o ano, 

embora secas ocasionais possam ocorrer nos meses entre outubro a abril. 

A Reserva Biológica de Una está inserida na formação fitogeográfica brasileira: 

Floresta Ombrófila Densa, sendo constituída por fanerófitas ombrófilas sem resistência 

à seca, geralmente apresentando as gemas foliares desprotegidas. Sua folhagem é 

sempre verde, podendo apresentar no dossel superior árvores sem folhas durante alguns 

dias. Esta formação ocupa áreas mais próximas do litoral, onde ocorre um curto período 

de seca (de até dois meses) durante o ano, apresentando temperaturas acima de 25 ºC 

(ICMBio, 1997). 

 

4.1.2 Parque Estadual da Serra do Conduru 

 

O Parque Estadual da Serra do Conduru está inserido na Região Sul da Bahia, na 

chamada Costa do Cacau, e abrange área dos municípios de Uruçuca, Itacaré e Ilhéus.  

A rede hidrográfica da região do Parque Estadual da Serra do Conduru é 

composta por afluentes do rio Almada, do rio de Contas e outros rios de médio e 

pequeno porte que formam pequenas bacias hidrográficas que deságuam diretamente no 

mar. É uma região com alta densidade de drenagem, devido aos altos índices 

pluviométricos e a movimentação do relevo que favorece o aparecimento de inúmeras 

nascentes, córregos, riachos e rios. 

A vegetação do Parque é caracterizada pela Floresta Ombrófila Densa e possui 

um alto potencial para conservação da biodiversidade e altíssima diversidade biológica, 

com cerca de 458 espécies diferentes de árvores por hectare. Este é um dos índices mais 

elevados do mundo com altos níveis de endemismo. Representa um dos mais 

importantes blocos de remanescentes florestais de mata Atlântica da Costa Nordestina. 

ha (INEMA, 2010). A temperatura média anual é de 23ºC com clima tropical super-

úmido. 
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4.1.3 Reserva Biológica Mata Escura 

 

A Unidade de Conservação está localizada nos municípios de Jequitinhonha e de 

Almenara, na margem esquerda do Rio Jequitinhonha, MG. A reserva apresenta os 

últimos remanescentes de Floresta Atlântica do nordeste mineiro. Possui alta incidência 

de mamíferos raros, inclusive de espécies ameaçadas de extinção como o mico-leão-da-

cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas) e macaco-prego-do-peito-amarelo (Sapajus 

xanthosternos) (ICMBio, 2003) Foi encontrado, três espécies de primatas criticamente 

em perigo de extinção no Brasil nessa área protegida como o macaco-prego-do-peito-

amarelo (Sapajus xanthosternos), o bugio-ruivo (Alouatta guariba guariba) e o 

muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) (Mittermeier et al., 2005). Além das três 

espécies serem consideradas mundialmente ameaçadas (IUCN, 2004), duas delas se 

encontram listadas entre as 26 espécies de primatas mais ameaçadas do planeta 

(Mittermeier et al., 2005) realizaram estudos sobre a densidade populacional de 

primatas na região do Jequitinhonha e os dados apontam para populações pequenas, 

isoladas e suscetíveis à caça. 

Neste trecho, são registradas formações vegetais adaptadas a baixos índices 

pluviométricos e altas temperaturas, destacando-se a caatinga de porte arbustivo, 

indicando intervenção antrópica (ICMBio, 2003). 

A floresta estacional semidecidual e decidual, especialmente de terras baixas, de 

porte mais desenvolvido, intercala-se à caatinga, que desaparece progressivamente 

enquanto se avança para leste, em direção do litoral. 

O clima predominante é o Tropical (semi-úmido - 04 a 05 meses secos). Esse 

clima é caracterizado pelas temperaturas elevadas, e com uma amplitude que não 

ultrapassa os 10ºC. Os verões são quentes e úmidos, com temperaturas acima dos 30ºC 

(podendo atingir até 40°C) e os invernos secos e frios, com temperaturas menores 

(média de 20º C) e queda no índice de precipitação (IBGE, 2008). 

 

4.1.4 Parque Estadual Sete Passagens 

 

O Parque Estadual das Sete Passagens está localizado no município de Miguel 

Calmon, região da Chapada Norte, BA. Fica a 367 km da capital baiana, Salvador. É 

berço de algumas bacias hidrográficas, como a do Rio Paraguaçu e do Rio Salitre, pois 



PPGGBC

37 
 

 

abrange as nascentes destes rios. Assim, o Parque Estadual das Sete Passagens abriga 

potencial hídrico de grande importância local, por estar situado no polígono das secas.  

Segundo a classificação de Köppen, o clima é definido como do tipo, semi-árido, 

chuvoso no verão e seco no inverno. Apresenta as seguintes características: período 

chuvoso que vai de outubro a abril, correspondendo aos maiores índices pluviométricos; 

período menos chuvoso estendendo-se de maio a setembro. A precipitação média anual 

calculada para 40 anos, de 1943 a 1983, é de 566,0 mm, sendo sua temperatura média, 

também para o mesmo período, de 23,3º C.  

O Parque Estadual de Sete Passagens apresenta uma vegetação do tipo caatinga 

com diversos tipos fisionômicos, área de transição entre caatinga/cerrado, mata 

estacional semidecídua sendo que a maioria encontra-se antropizada principalmente 

com pastagem, e algumas culturas de subsistência (INEMA, 2008).          

 

4.2 METODOLOGIA 

 

A população mínima viável de macaco-prego-do-peito-amarelo nos quatros 

fragmentos florestais foi calculada pelo software Vortex versão 9.999 

(http://www.vortex10.org/), que é um programa computacional de simulação baseado 

em cada indivíduo para a AVP. Utiliza dados ambientais, genéticos, demográficos e 

catástrofes, que ocorrem de acordo com probabilidades definidas. O modelo é calculado 

muitas vezes para revelar a distribuição de probabilidade dos diferentes destinos que a 

população pode experimentar sob um dado conjunto de condições em um determinado 

período de tempo. 

A AVP foi realizada considerando-se 1000 repetições num período de 100 anos. 

Cada ano considerado no Vortex correspondeu a 730 dias, simulando-se que cada fêmea 

se reproduz a cada dois anos (Canale, 2010). A extinção foi definida quando apenas um 

sexo sobrevive. Uma população foi considerada viável em 100 anos se apresentou uma 

probabilidade de extinção menor ou igual a 2%, ou seja, quando há 98% de chance da 

população persistir na área. 

Os valores de depressão por endocruzamento (3,14) e a porcentagem do efeito 

de endocruzamento devido a alelos recessivos letais (0,46%) foram sugeridos pelo 

Vortex. 

A depressão endogâmica seria a redução da aptidão comummente observado 

quando os indivíduos são produzidos por acasalamentos entre parentes genéticos. 
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Depressão endogâmica parece afetar a maioria (talvez até todas) espécies de 

organismos que se reproduzem sexualmente, e pode causar redução na sobrevivência 

(de infantes, jovens e adultos), companheiro de aquisição, fertilidade, fecundidade, 

número de descendentes por ninhada ou ninhada, e uma variedade de medidas 

fisiológicas relacionadas à aptidão, como taxa de crescimento, resistência a doenças, 

resistência a tensões, eficiência metabólica, acuidade sensorial, e dominância 

comportamental (Lacy 2000). 

O Vortex utiliza este conceito de equivalentes letais para quantificar a gravidade 

da depressão de sobrevivência no primeiro ano, devido à consanguinidade. Assim, o 

usuário deve especificar quantos equivalentes letais caracteriza a população em estudo. 

No entanto, apenas um pequeno número de espécies, tem o número de equivalentes 

letais medidos em estudos de reprodução. Entre as espécies que ja foram estudados, o 

número de equivalentes letais por diplóide (2b) varia de 0 a mais de 30, mas 

normalmente está na faixa de 1 a 5. Geralmente quando não se sabe o valor específico 

para a espécie, usa se os valores padrão de 3,14 equivalentes letais com 0,46% para 

alelos letais, sugerido pelo estudo de (Ralls et al 1988, in apud manual do Vortex). 

 Por se tratar de fragmentos florestais isolados entre si, não foi considerada a 

dispersão de indivíduos entre populações. Além disso, os cenários simulados foram 

otimistas, pois não foram consideradas a reprodução dependente da densidade 

populacional ou catástrofes. Os parâmetros biológicos do S. xanthosternos utilizados 

para a AVP teve como base os dados encontrados em Paglia (2003) e Canale (2010) 

(Tabela a). 

Para o cálculo da taxa de mortalidade foram considerados os dados de telemetria 

de um grupo desta espécie monitorado na Reserva Biológica de Una (Canale, 2010): 

25% de juvenis (i.e. indivíduos de 1 a 3 anos de idade) desapareceram em cinco anos 

após a fissão do grupo monitorado. Foi considerado então 10% de juvenis mortos em 

dois anos (período atribuído como “anual” pelo Vortex, como já citado antes). Já a taxa 

de mortalidade de adultos (i.e. indivíduos > 5 anos de idade) considerada foi calculada 

com base no valor de desaparecimento de cerca de 15% dos indivíduos adultos após a 

fissão do mesmo grupo (Canale, 2010), obtendo-se então uma taxa de mortalidade de 

6% em dois anos (Tabela 5). Os valores para infantes, juvenis, sub-adultos e adultos 

foram baseados de um grupo de 25 indivíduos acompanhados com telemetria na 

Reserva Biológica de Una (Canale, 2010).  
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Tabela 5. Parâmetros usados no Vortex para estimar a população mínima viável das 

populações de macaco-prego-do-peito-amarelo em quatro áreas protegidas (DP= desvio 

padrão). 

Parâmetros Valores Referências 

Número de repetições 1000 - 

Número de populações em cada 

simulação 

1 - 

Sistema de acasalamento Poliginia (Canale, 2010), 

Idade da primeira reprodução (♀ e 

♂)  

5 (Paglia, 2003) 

Idade máxima de reprodução 20 (Paglia, 2003) 

Número máximo de crias  1 (Canale, 2010), 

Número máximo de progênies por 

cria 

2 (Canale, 2010), 

% de machos no nascimento 50% (Canale, 2010), 

% de fêmeas adultas reprodutivas 46% (DP=2) (Canale, 2010), 

% de machos no grupo reprodutivo 100% (Paglia, 2003) 

% de machos bem sucedidos na 

produção de prole 

36,9 % Calculado pelo 

Vortex 

% de taxa de mortalidade anual de 

♀ e ♂ (DP) 

0 a 1 ano (infante)= 20 (2) 

1 a 3 anos (juvenil)= 10 (2) 

3 a 5 anos (sub-adulto)= 8 (2) 

>5 anos (adulto) = 6 (2)  

Paglia 2003 

Canale 2010 

Paglia 2003 

Canale 2010 

 

A capacidade suporte (K) foi um parâmetro que variou entre as áreas de estudo, 

já que cada fragmento florestal tem um tamanho diferente (T). O valor de K foi 

calculado considerando-se que a área de vida de um grupo de 25 indivíduos é de 1030 

ha (Canale, 2010). Assim, K= (T/1030) *25 (Tabela 6). 
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Tabela 6. Capacidade suporte (K, em número de indivíduos) usada no Vortex para 

estimar a viabilidade das populações de macaco-prego-do-peito-amarelo (Sapajus 

xanthosternos) em quatro áreas protegidas. 

Fragmento Tamanho (ha) K (ind) 

Reserva Biológica de Una 18.500  450  

Reserva Biologica Mata Escura 50.890  1225 

Parque Estadual Serra do Conduru 9.200  225 

Parque Estadual Sete Passagens 3.000 75 

 

Foram simulados 10 cenários no Vortex para estimar o tamanho mínimo viável das 

populações de S. xanthosternos em cada uma das quatro áreas protegidas: 1) cenário sem 

caça e sem remoção de infantes (i.e. sem captura de filhotes para a domesticação), 2) 

cenário com remoção de uma infante fêmea, 3) cenário com remoção de um infante 

macho, 4) cenário com remoção de um casal de infantes, 5) cenário com remoção de um 

casal de infantes e caça de um casal de adultos, 6) cenário com caça de um macho 

jovem e um macho adulto, 7) cenário com caça de uma fêmea jovem e uma fêmea 

adulta, 8) caça de um macho adulto, 9) caça de uma fêmea adulta, 10) caça de um casal 

adulto.    
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5 RESULTADOS  

 

Observando-se os resultados relativos ao cenário sem caça e sem captura de 

infantes, percebe-se que a espécie pode persistir em 100 anos com populações 

naturalmente pequenas, entre nove e dez indivíduos, nas quatro áreas de estudo (Tabela 

7, cenário a). Em qualquer um dos cenários, pode-se observar que as taxas de 

crescimento determinístico são positivas e próximas a zero (Tabela 7). Pode-se também 

observar que as taxas de crescimento estocástico foram semelhantes às de crescimento 

determinístico na maioria dos cenários simulados (Tabela 7). No entanto, há cenários 

que apresentaram o valor de r estocástico menor que o r determinístico (destacado em 

negrito na Tabela 7). O PESP foi a área com o maior número de cenários enquadrados 

neste último caso (Tabela 7).  

Dentre os cenários que simulam a captura de infantes (cenários b,c,d,e), a 

situação menos prejudicial é a captura de um infante macho. Caso esta pressão antrópica 

ocorra, é necessário no mínimo 12 indivíduos para que a população seja viável em cada 

uma destas quatro áreas estudadas. A captura de uma fêmea infante ou de um casal 

requer uma população mínima duas vezes maior (de 24 a 26 indivíduos) em comparação 

ao cenário de ausência desta ameaça, para que as populações sejam viáveis nas quatro 

áreas protegidas. 

A pior situação encontrada nos cenários criados foi a simulação da caça de uma 

fêmea jovem e uma fêmea adulta (Tabela 7, cenário g) Esta situação é muito pior até 

mesmo em comparação ao cenário onde há dois tipos de pressão antrópica (caça e 

captura de infantes, cenário e). 

A caça de apenas uma fêmea adulta (Tabela 7, cenário j) é tão impactante quanto 

a caça de um casal adulto (Tabela 7, cenário i).  

O crescimento determinístico da população, sem considerar a ocorrência de 

depressão por endogamia e os efeitos estocásticos (Albuquerque, 2012), manteve-se 

estável para todos os cenários, com um valor próximo de 100%, ou seja, a população ira 

cresce até atingir seu valor de suporte, em um estado ótimo. 
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Tabela 7. Tamanho das populações mínimas viáveis (PMV) de macaco-prego-do-peito-amarelo (em número de indivíduos) em quatro áreas 

(RU= Reserva Biológica de Una, RME= Reserva Biológica da Mata Escura, PESC= Parque Estadual Serra do Conduru, PESP= Parque Estadual 

Sete Passagens) , considerando-se que a população é viável se apresentou uma probabilidade de extinção menor ou igual a 2%. NV= população 

não viável, stoc-r= taxa de crescimento estocástico da população, det-r=taxa de crescimento determinístico da população. Valores em negrito: 

populações  mais sujeitas à flutuações no número de indivíduos (ver texto para explicação). 

Nome do cenário 
RU RME PESC PESP 

PMV stoc-r det-r PMV stoc-r det-r PMV stoc-r det-r PMV stoc -r det -r 

a) Sem caça e sem captura de infantes 9  0,074 0,094 10 0,078 0,094 10 0,077 0,094 10 0,074 0,094 

b) Com captura de um casal de 

infantes  
25 0,073 0,094 26 0,075 0,094 25 0,072 0,094 24 0,059 0,094 

c) Com captura de um infante macho  12 0,077 0,094 12 0,08 0,094 12 0,079 0,094 12 0,076 0,094 

d) Com captura de uma infante fêmea  25 0,074 0,094 25 0,075 0,094 24 0,077 0,094 26 0,059 0,094 

e) Com captura de um casal de 

infantes e caça de um casal de adultos 
59 0,073 0,094 59 0,075 0,094 59 0,066 0,094 NV* 0,031 0,094 

 f) Com caça de um macho jovem e 

um macho adulto 
29 0,085 0,094 29 0,085 0,094 29 0,083 0,094 29 0,077 0,094 

g) Com caça de uma fêmea jovem e 

uma fêmea adulta 
68 0,073 0,094 65   0,076 0,094 65 0,065 0,094 NV** 0,005 0,094 

h) Caça de um macho adulto 21 0,083 0,094 21 0,086 0,094 22 0,082 0,094 22 0,078 0,094 

i) Caça de um casal adulto  43 0,075 0,094 42 0,076 0,094 42 0,071 0,094 44 0,049 0,094 

j) Caça de uma fêmea adulta  41 0,075   0,094 44  0,077  0,094 44  0,071 0,094  77  0,050  0,094 

*A população não é viável considerando a probabilidade de extinção de até 2% em 100 anos. Como nesta área há capacidade suporte de no máximo 75 

indivíduos, o programa simulou que um máximo de 75 indivíduos tem a probabilidade de extinção de 12%. 

** A população não é viável considerando a probabilidade de extinção de até 2% em 100 anos. Como nesta área há capacidade suporte de no máximo 75 

indivíduos, o programa simulou que um máximo de 70 indivíduos tem a probabilidade de extinção de 81%. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Macaco-prego-do-peito-amarelo está criticamente ameaçado de extinção e uma 

das maiores preocupações é conhecer se as populações que ainda persistem em áreas 

protegidas são viáveis ou não em longo prazo. Os resultados sugerem que mesmo 

populações pequenas são viáveis, mas vulneráveis, uma vez que não há crescimento 

populacional (r determinístico próximo a zero). Além disso, os resultados sugerem que 

na maioria dos cenários modelados não há flutuações populacionais inerentes às 

pequenas populações (Reed et al, 2003). 

Algumas variáveis não foram incorporadas nestes cenários-ótimos, como por 

exemplo, a presença de catástrofes. A exclusão de catástrofes no modelo foi feita para 

que o efeito de pressão antrópica (e.g. caça e captura de filhotes) fosse compreendido 

isoladamente.  

Ao considerar um cenário sem estas pressões antrópicas, pode ser percebido que 

a espécie se mantem com um grupo de 9 a 10 indivíduos compondo a menor população 

viável nas quatro áreas protegidas em longo prazo (Tabela 7, cenário a). Isso não difere 

muito de estudos populacionais realizados com o gênero Sapajus, cujas médias 

populacionais foram em torno de 5 a 50 indivíduos (Costa, 2012).  

A persistência da espécie com poucos indivíduos pode ser respaldada pelo fato 

da espécie tolerar ambientes com certo grau de alteração pela ação humana e por ter 

flexibilidade comportamental: macaco-prego-do-peito-amarelo é encontrado com 

frequência em áreas de mata secundária com a presença de árvores exóticas (e.g. dendê 

Elaeis guineensis), cujos frutos são incluídos em sua dieta (Canale et al., 2010). Além 

disso, em áreas de caatinga, em épocas de escassez de alimento, há registros de que S. 

xanthosternos tem o comportamento de quebrar castanhas e/ ou amendoeiras com o uso 

de ferramentas (i.e. pedaços de rochas) para facilitar a alimentação (Canale, et al 2009). 

Resultado parecido também foi encontrado para indivíduos de A. palliata e C. 

capucinus em uma AVP realizada em um refúgio de vida silvestre, na Costa Rica 

(Matamoros, 2012). A possibilidade de sobrevivência destas espécies em fragmentos 

florestais isolados pode ser atribuída à flexibilidade e adaptabilidade da espécie, uma 

vez que sua dieta é onívora (Matamoros, 2012). Os primatas em geral têm uma série de 

adaptações morfológicas, sistemas sociais flexíveis e características comportamentais 

que lhes permitem ocupar vários tipos de habitats em vários graus de degradação 

(Fragaszy et al., 2004). Alterações na qualidade do habitat afetam o seu uso do espaço, 
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mas existem algumas espécies que são capazes até de viver em áreas de bordas de 

florestas (Robinson & Redford, 1986.). Há espécies com alto grau de ameaça que 

utilizam agroecossistemas sombreados como o café, cacau e cercas vivas para se 

locomoverem entre os fragmentos de florestas intercalados por estes sistemas 

agrossivis.(Estrada, 2012).  A plasticidade comportamental também foi registrada em 

Sapajus robustus em Belo Horizonte-MG onde um grupo explorou os ambientes de 

várias maneiras, aumentando ou diminuindo sua área de vida e até mesmo mudando de 

locais de dormida e sítios de alimentação ao longo do estudo (Martins, 2000). 

Quando as pressões antrópicas (caça e/ou captura de infantes) foram 

incorporadas no modelo, observou-se que é preciso um maior número de indivíduos na 

população para que esta seja viável em longo prazo. Isto pode também ter sido 

potencializado pela dificuldade de haver imigração entre os fragmentos florestais 

estudados, uma vez que são isolados uns dos outros. Esta característica de isolamento 

entre as áreas foi incorporada nos modelos. Um cenário de metapopulação em que 

exista um intercâmbio de indivíduos entre os fragmentos florestais seria o mais 

preferível, pois aumentaria a probabilidade de persistência e a diversidade genética 

(Matamoros, 2012). 

A caça de uma fêmea jovem e uma fêmea adulta (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.g) é a situação mais prejudicial à viabilidade das populações de 

macaco-prego-do-peito- amarelo, em qualquer uma das áreas protegidas estudadas. 

Algumas características de historia natural da espécie contribuem para este fato, 

principalmente porque cada fêmea se reproduz a cada dois anos, podendo gerar até dois 

filhotes (Canale 2010). Além disso, apenas 46% das fêmeas adultas são reprodutivas em 

contraste a 100% de machos adultos reprodutivos. O impacto tão intenso da remoção de 

fêmeas adultas pode ser explicado também, pois, em primatas, principalmente no gênero 

estudado, as fêmeas são alopátricas enquanto os machos se dispersam com mais 

facilidade do grupo (Fragaszy,et al, 2004).  

O impacto negativo para uma população de S. xanthosternos, quando se simula a 

caça de fêmeas, também foi observado por Kierulff et al. (2005). Esse parâmetro torna-

se um fator significativamente prejudicial na manutenção das populações, uma vez que 

a caça é uma das principais ameaças sofrida pelo S. xanthosternos, principalmente 

quando os fragmentos estão próximos a agregados humanos (Canale, 2012). No entanto, 

o presente estudo difere das AVPs realizada anteriormente, uma vez que foi estimado o 

tamanho mínimo viável da população nas únicas áreas protegidas onde ainda há a 
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presença da espécie, além de atualmente haver dados obtidos através do 

acompanhamento de grupos com radiotransmissor de 2006 a 2008 nas áreas da Reserva 

Biológica de Una e RPPN Capitão. Assim, com base nos dados obtidos sobre área de 

vida, nascimento, reprodução e mortalidade, foi possível realizar a entrada de dados 

mais precisos no Vortex e, assim, obter resultados mais refinados na AVP. 

Além da caça, a captura de filhotes para domesticação é outra ameaça à espécie. 

Quando analisamos o impacto da captura de infantes na população de macaco-prego-do-

peito-amarelo pode-se observar que o cenário mais prejudicial é a captura de uma 

infante fêmea ou de um casal ao mesmo tempo (Tabela 7, cenário b, cenário d). A 

remoção de infantes machos apresentou-se menos prejudicial, isso pode ser explicado 

uma vez que os machos só entram na idade adulta reprodutiva aos 5 anos, e geralmente 

a dispersão dos machos do grupo é comum para sociedades de primatas (Fragaszy,et al, 

2004). 

Na AVP realizada por Paglia (2003), foi analisada uma população hipotética 

variando entre 10 e 700 indivíduos, a fim de calcular o tamanho mínimo viável e 

estimar a área mínima de um fragmento florestal capaz de manter a PMV estimada. O 

autor obteve PMV que variou de 170 a 300 indivíduos, que foi um valor bem acima do 

obtido nos cenários do presente estudo (Tabela 7).  

O autor calculou que um fragmento florestal tem que ter uma área mínima de 

5.000 ha para que mantenha população viável em longo prazo.  Este valor condiz com 

os resultados obtidos no presente estudo, pois no Parque Estadual de Sete Passagens 

(3.000 ha) pode-se observar que a capacidade suporte foi tão baixa (k= 75 indivíduos) 

que não foi possível calcular uma população mínima viável de macaco-prego-do-peito-

amarelo para esta área no cenário de pressão de caça de uma fêmea jovem e adulta, 

além do cenário de captura de um casal de infantes e caça de um casal de adultos. 

Assim, os dados sugerem que a espécie não persiste em fragmentos florestais em torno 

de 3000 ha ou menores que isso, corroborando com o conhecimento sobre a perda de 

habitat ser uma das ameaças à espécie (critério “c” da IUCN 2014, que um declínio na 

área de ocupação, na extensão de ocorrência e/ou na qualidade do habitat).  

Pode ser que a população ainda persiste no PESP porque não deu tempo de se 

extinguir, caso estas pressões antrópicas ocorram no parque. Esta população pode estar 

passando por um processo o qual chamamos de débito de extinção, onde as espécies 

estão presentes na área, no entanto estão predestinadas a extinção, não resistindo ao 

tempo necessário para o reestabelecimento da população (Lira, 2011). Os valores de 
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crescimento estocástico da maioria dos cenários simulados para o PESP apresentaram-

se menores que do crescimento determinístico (Tabela 7), o que indica que estas 

populações são mais sujeitas às flutuações populacionais, devido a variação ambiental, 

catástrofes ou às instabilidades genéticas e demográficas inerentes a pequenas 

populações (Reed et al, 2003). Os corredores ecológicos representam uma das 

estratégias para o planejamento regional eficaz de conservação e preservação de flora e 

fauna e recomenda-se que estudos relacionados à implementação de corredores sejam 

feitos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo foi simulado quais são as populações mínimas viáveis de S. 

xanthosternos nas únicas áreas de proteção onde a espécie ainda ocorre. 

 

  AVP realizada no presente estudo utilizou dados mais acurados do que 

AVPs da espécie realizadas anteriormente; 

 O presente estudo confirmou os resultados obtidos em AVPs anteriores 

da espécie (situação prejudicial quando há caça de fêmeas e área mínima 

para a persistência da espécie; 

 Os resultados demonstram que é possível a espécie ocorrer com pequeno 

número de indivíduos, no entanto com taxas de crescimento intrínseco 

baixas, indicando grande vulnerabilidade a processos estocásticos; 

 Recomenda-se estudos relacionados ao planejamento e implantação de 

corredores a fim de conectar as Unidades de Conservação onde a espécie 

ainda persiste, além de aumentar a área do PESP;  

 É necessário que os órgãos públicos aumentem a fiscalização para coibir 

a caça de indivíduos da espécie, pois ainda é praticada 

significativamente, sendo uma das principais ameaças ao macaco-prego-

do-peito-amarelo, principalmente na Bahia. 
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