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INFLUÊNCIA DA PAISAGEM E DAS CARACTERÍSTICAS LOCAIS NA 

OCORRÊNCIA DO MICO-LEÃO-PRETO (LEONTOPITHECUS CHRYSOPYGUS, 

CALLITRICHIDAE) 

 

RESUMO 

 

O bioma Mata Atlântica possui alta diversidade de primatas e com alto grau de endemismo, 

porém grande parte desses primatas estão ameaçados devido à grande modificação da 

paisagem. O mico-leão-preto (Callitrichidae, Leontopithecus chrysopygus) é uma espécie 

endêmica do Estado de São de Paulo, ameaçada de extinção, que ocorre na Mata Atlântica e 

cuja detecção é difícil por ser de pequeno porte, críptico e ocorrer em baixa densidade. Para 

poder implementar programas de conservação eficazes, é necessário o conhecimento das áreas 

de ocorrência da espécie assim como das características ambientais que favorecem sua 

ocupação. Este trabalho tem como objetivo determinar as características da paisagem e locais 

que influenciam a ocupação e detecção do mico-leão preto. Através do playback, foi realizado 

o levantamento dos micos-leões-pretos em 16 sítios amostrais, com 3 pontos em cada um e 3 

repetições (uma por mês, Maio-Julho de 2016). Coletamos dados sobre as características 

locais (largura dos pontos amostrais, diâmetro à altura do peito das árvores, estratificação e 

presença de gado) e da paisagem (conectividade funcional, quantidade de densidade de borda, 

cobertura vegetal, tipo de matriz e distância à Estação Ecológica de Angatuba) em cada ponto 

amostral. As características foram obtidas através dos programas ArcGis, Grass e Google 

Earth Pro, além da ajuda de um botânico para algumas características locais. O modelo de 

ocupação (verossimilhança), através da análise de padrão-de única estação (standard-single-

season) pelo programa PRESENCE ® versão 11.8, foi utilizado para encontrar as 

características que melhor explicam a ocupação e detecção do mico-leão-preto. A ocupação 

foi de 26% e a detecção de 75%. As características da paisagem foram as que influenciaram 

tanto na ocupação quanto na detecção. A ocupação dos micos-leões-pretos foi associada à 

quantidade de áreas florestais, que obteve uma relação positiva, a mesma também encontrada 

para a detectabilidade. Todavia, a detecção apresentou outra característica (quantidade de 

densidade de borda), que em lugares mais alterados (com efeito de borda) podem apresentar 

uma vantagem em relação à locais mais conservados (mais fechados), auxiliando na 

propagação do som e facilitando a procura do mico no campo. Assim, ao identificar as 

principais características que influenciam a ocupação dos micos-leões-pretos, outros locais 

podem ser estimados e as áreas florestais priorizadas e com as medidas mitigadoras mais 

direcionadas para a preservação e conservação da espécie juntamente com seus hábitats. 

   

 

 

 

Palavras-chave: fragmentação, playback, modelo de ocupação, mico-leão-preto. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFLUENCE OF THE LANDSCAPE AND CHARACTERISTICS OF THE AREA ON THE 

OCCURRENCE OF THE BLACK LION TAMARIN (LEONTOPITHECUS 

CHRYSOPYGUS, CALLITRICHIDAE) 

 

ABSTRACT 

 

The Atlantic Forest biome presents high primate diversity and high degree of endemism, but 

most of these primates are threatened habitat fragmentation. The black lion tamarin 

(Callitrichidae, Leontopithecus chrysopygus) is an endemic species of the State of São Paulo, 

threatened with extinction, occurring in the Atlantic Forest and whose detection is difficult 

because it is small, cryptic and occurs in low density. In order to implement effective 

conservation programs, it is necessary to know the areas of occurrence of the species as well 

as the environmental characteristics that favor their presence. This work aims to determine 

local and landscape characteristics that influence the occupancy and detection of the black 

lion tamarin. We used the playback methodology to find the primates in 16 sites samples with 

3 points in each and 3 replicates (one per month, May-July 2016). It was collect data from  

local (width of sampling points, diameter at breast height, stratification and presence of cattle) 

and landscape characteristics (functional connectivity, amount of border density, vegetation 

cover, type of matrix and distance to the Ecological Station of Angatuba) at each sampling 

point. The characteristics were from ArcGis, Grass and Google Earth Pro software, and also 

from a botanist. The occupation model (likelihood), through standard-single-season (standard-

single-season) using the PRESENCE ® version 11.8 software, helped to find which 

characteristics best explain the occupation and detection of the black lion tamarin . The 

occupation was 26% and the detection was 75%. The characteristics of the landscape were 

those that influenced both (occupation and detection). The occupation of the black lion 

tamarins was associated to the number of forest areas, which obtained a positive relation, the 

same also it was find for detectability. However, the detection presented another characteristic 

(amount of edge density), which shows that in more altered sites (with border effect) can 

present an advantage over the more conserved (more closed) sites, helping the propagation of 

the sound and facilitating the search of the black lion tamarin in the field. Thus, identifying 

the main characteristics that influence the occupation of black lion tamarins, other sites can be 

estimate, forest areas can be prioritized and mitigating measures for the preservation and 

conservation of the species along with their habitats 

 

 

 

 

Keywords: fragmentation, playback, occupancy model, black lion tamarin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A biodiversidade está sendo ameaçada principalmente pela perda e fragmentação dos 

hábitats (ANDRÉN, 1997). A fragmentação ocorre quando uma paisagem contínua é 

subdividida em fragmentos menores da sua área total (WILCOVE et al., 1986), podendo gerar 

isolamento entre eles e a quantidade de borda (VAN DEN BERG et al. 2001; FAHRIG et al., 

2003; BEIER et al., 2002; BENSON et al, 2013). As áreas com grande fragmentação podem 

apresentar perda de biodiversidade (KRAUSS et al., 2010), pouca conectividade 

(SIMBERLOFF & COX, 1987; THEOBALD, CROOKS & NORMAN, 2011), aumento de 

parasitoses (MBORA & MACPEEK, 2009) e posteriormente, o desaparecimento (CROOKS, 

2002) ou a extinção das espécies (MERRIAM & WEGNER, 1992; DÍAZ et al., 2006).  

 A Mata Atlântica é um bom modelo de paisagem antropizada e fragmentada, 

importante por sua alta diversidade de espécies e elevado nível de endemismo (FONSECA, 

1985; GUILIETTI & FORERO 1990). Como consequência do desmatamento, a Mata 

Atlântica foi reduzida à apenas 11.4% da sua área original (RIBEIRO et al., 2009). Dentre 

suas fitofisionomias, a Floresta Estacional Semidecidual também apresenta grande alteração 

da sua área original, com pouca conectividade, que acaba impossibilitando o deslocamento e 

as interações entre as espécies (VIANA & TABANEZ, 1996; RANTA et al., 1998; RIBEIRO 

et al., 2009).  

 O bioma Mata Atlântica possui alta diversidade de primatas, sendo 80% endêmicos e 

62% ameaçados de extinção (CHIARELLO, 2000). Os primatas neotropicais são vulneráveis 

à fragmentação do hábitat (CHAPMAN & PERES, 2001), principalmente por dependerem da 

área florestal para sua sobrevivência (MENDES-PONTES & SOARES, 2005, BUENO et al., 

2013). O hábitat dos primatas está sendo convertido em matrizes (agricultura, pasto, 

silvicultura, zona urbana, rodovias entre outra), podendo afetar a densidade e abundância das 

populações (RYLANDS, 1997; STRIER, 2007), como também exigir adaptações para 

sobrevivência da espécie nesses ambientes alterados (STOUFFER et al., 2009; ARROYO-

RODRIGUEZ et al., 2009). 

 As matrizes podem funcionar como barreiras na paisagem (VANDERMEER & 

CARVAJAL, 2001; DRISCOLL et al., 2013), afetando a sobrevivência de algumas espécies 

(VANDERMEER & CARVAJAL, 2001). A agricultura, por exemplo, além de aumentar a 

perda de hábitat, aumenta a invasão de espécies exóticas e impossibilita o deslocamento de 

várias espécies animais para outros fragmentos (VYNNE et al., 2014). A presença da 

pastagem tem sido responsável pela extinção de pequenos mamíferos (DE CASTRO & 
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FERNANDEZ, 2004) juntamente com a construção de estradas que estão inviabilizando o 

fluxo gênico das espécies, mudando os padrões de movimento e causando o isolamento 

ecológico (RICO et al., 2007; RICKETTS, 2001; DEVELEY & STOUFFER, 2001). 

 Em contrapartida, a matriz pode funcionar positivamente para a fauna, dependendo do 

seu grau de permeabilidade (KOELLE & VANDERMEER, 2005; VANDERMEER & 

CARVAJAL, 2001). Os primatas podem se beneficiar com algumas matrizes, como a 

silvicultura (CASTÉLLON & SIEVING, 2005; ASENSIO et al., 2009; TUTIN et al., 1997) 

que pode conectar as manchas florestais, agindo como corredores ecológicos (GHELER-

COSTA et al., 2012) ou mesmo outras plantações que podem servir como fonte de recursos 

(BICCA-MARQUES AND CALEGARO-MARQUES 1994; GASCON et al., 1999 HARRIS 

& CHAPMAN, 2007).  

 A conectividade da paisagem, além de determinar a abundância das espécies nos 

fragmentos (POZO-MONTUY et al., 2011), possibilita a dispersão e a manutenção das 

dinâmicas populacionais (BERGGREN et al., 2001), além de diminuir as chances de 

endocruzamentos (TAYLOR et al, 1993). A conectividade estrutural leva em consideração a 

estrutura da paisagem, já a conectividade funcional, está relacionada com a biologia e o 

comportamento das espécies, ou seja, mesmo em fragmentos distantes, pode haver 

conectividade funcional, pois os animais ainda possuem habilidades de se deslocarem para 

outros fragmentos (SIEVING et al., 1996; TISCHENDORF & FAHRIG, 2000).  

 As características da paisagem, como a conectividade funcional (GOODWIN, 2003), 

tamanho da área florestal (JAE-LEE et al, 2014; HERKERT et al., 2003; WIECZKOWSKI, 

2004; ARROYO-RODRIÍGUEZ, MANDUJANO & BENÍTEZ‐MALVIDO, 2008; BENSON 

et al., 2013; DA SILVA et al., 2015), quantidade de borda (BENSON et al., 2013; WOLF & 

BALTZI, 2004), tipo de matrizes (GASCON et al., 1999), proximidade à áreas protegidas 

(LOVERIDGE et al., 2011; NAGY-REIS et al., 2017a) entre outras, podem ser fatores que 

influenciam diretamente a permanência dos animais em determinados locais. Como também 

as características do fragmento (locais), as estruturas das florestas (VILLARD et al., 1999; 

LINDEMANN et al., 2015; MCLEAN et al., 2016) como a largura, o diâmetro à altura do 

peito das árvores (DAP) (BEIER et al., 2002; GROW et al., 2013), altura do dossel 

(ARROYO-RODRÍGUEZ & MANDUJANO, 2006), presença do gado, que pode provocar a 

mortalidade das plântulas e modificar a composição da comunidade vegetal (STERN, 2002) e 

outras, que podem definir estratégias de a conservação para as áreas. 
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 Os modelos de ocupação, estimam a probabilidade de uma espécie ocupar (psi, Ψ) e 

ser detectada (p) em relação à diversas características, que podem ser em função das 

características da paisagem (LONG et al., 2011) e/ou locais da área (PAVIOLO & DE 

ANGELO, 2006) (MACKENZIE, 2006; KLAR et al., 2008). Através desse modelo, a 

amostragem precisa apresentar repetições e uma não detecção da espécie não exclui a 

possibilidade da espécie estar presente no local, evitando um viés (MACKENZIE et al., 

2002).  

 A utilização dos modelos de ocupação, já foi observado em estudos que relacionaram 

os efeitos da fragmentação nas populações dos primatas (ARROYO-RODRÍGUEZ & 

MANDUJANO, 2009; SALES et al., 2017; NAGY-REIS et.al, 2017b, como também em 

outras espécies (O'CONNELL JR. et al, 2006; RONDININI et al., 2006; MAZEROLLE et 

al., 2007; SARMENTO et al., 2011; LANSTSCHNER et al., 2012; LOUGHMAN et al., 

2012; NAGY-NAGY-REIS et al, 2017a). Com o auxílio dessa metodologia, o custo do 

monitoramento das espécies pode ser reduzido, e outros dados como de colonização, 

viabilidade das populações e extinção podem ser adquiridos, podendo assim, auxiliar o 

manejo e a conservação das espécies (BAILEY et al., 2004; HINES et al. 2010; HARIHAR & 

PANDAV, 2012; NAGY-REIS et al., 2017a).  

 O mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus) é um exemplo de primata ameaçado 

e endêmico do Estado de São Paulo, que devido ao seu pequeno porte, coloração escura, 

rápida locomoção e sua baixa densidade populacional, é considerado críptico (PARANHOS, 

2006; ENDLER, 1982). Estas características dificultam sua detecção no seu hábitat natural, e 

o uso dos modelos de ocupação podem auxiliar nesses problemas de detectabilidade. Assim, 

como para estimar a ocupação da espécie, que apresenta falta de dados e relacionada às 

principais características que a influenciam, planos de manejo para a espécie podem ser 

desenvolvidos adequadamente.  

 Este trabalho tem como objetivo determinar as características locais e da paisagem em 

uma paisagem alterada que influenciam na ocupação do mico-leão preto.  Recentemente, foi 

registrado a ocorrência do mico-leão-preto nas matas ciliares e fragmentos das Florestas 

Estacionais Semidecíduas do município de Guareí (CULOT et al., 2015). A paisagem de 

Guareí é constituída por manchas florestais alteradas (estreitos, dossel mais baixo, pisoteio de 

gado, pouca estratificação, entre outros fatores) circundados por matrizes agrícolas 

(principalmente por cana-de-açúcar, milho, pastagem e silvicultura). Porém, não há dados 
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sobre os locais em que esta espécie ocorre e quais as características (paisagem ou locais) que 

estão influenciando a persistência dessa espécie. Estes dados são de grande importância pois 

através dessas características que influenciam a espécie, podemos compreendê-la melhor e 

desenvolver medidas mitigatórias que auxiliem na conservação e manutenção da espécie.   

 Mais especificamente, pretendemos: (1) determinar os locais em que a espécie é 

encontrada, (2) determinar as características da paisagem (tipo de matriz, conectividade 

funcional, densidade de borda, proximidade à Estação Ecológica de Angatuba e cobertura 

vegetal) e as locais (largura do ponto amostral, diâmetro à altura do peito das árvores, altura 

do dossel, presença de estratificação e pisoteio do gado) que influenciam na ocorrência da 

espécie e (3) as características da paisagem (densidade de borda) e locais (largura do ponto 

amostral, diâmetro à altura do peito das árvores, altura do dossel e pisoteio do gado) que 

influenciam na detecção da espécie.  

Temos as seguintes hipóteses: 

1) Em relação à ocupação (psi), tanto características locais quanto da paisagem influenciariam 

na ocupação do mico-leão-preto. 

a) Tipo de matriz: a silvicultura poderia ser a mais ocupada pelos micos em relação à 

agricultura e pasto (silvicultura>agricultura>pasto), já que é o tipo de matriz mais semelhante, 

estruturalmente, ao habitat da espécie e que os micos já foram observados utilizando esse tipo 

de matriz (obs. pessoal, MAMEDE-COSTA & GOBBI, 1998). Portanto, matrizes de 

silvicultura estariam positivamente relacionadas com a ocupação, proporcionando maiores 

chances de dispersão para espécie e funcionando como corredores ecológicos (GHELER-

COSTA et al., 2012; PFLÜGER & BALKENHOL, 2014).  

b) Conectividade funcional: estaria mantendo as populações, mesmo com a alta 

fragmentação, e permitindo o deslocamento, o fluxo gênico e as dinâmicas populacionais 

desta espécie (BERGGREN et al., 2001). Assim, quanto maior a conectividade funcional 

entre os sítios amostrais, maior será a ocupação dos micos.  

c) Densidade de borda: quanto maior o valor, maior os efeitos de borda e menor a ocupação. 

Sendo assim, os pontos amostrais com maiores valores de densidade de borda, apresentariam 

uma mudança na sua estrutura e na composição vegetal, com menores disponibilidades de 

recursos devido aos efeitos de borda (ARROYO-RODRÍGUEZ & MANDUJANO, 2006). 
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Portanto, a ocupação seria maior em locais com menor densidade de borda, pois 

apresentariam melhores condições de sobrevivência para a espécie.  

d) Distância à Estação Ecológica de Angatuba: pelo fato da Estação Ecológica de 

Angatuba ser uma área protegida, proporcionar condições de sobrevivência para o mico-leão-

preto e já ter sido registrado populações da espécie (MEDICI, 2003), uma relação entre a 

distância e os pontos amostrais foram estabelecidos. Sendo assim, quanto menor a distância 

dos pontos amostrais, maiores serão as chances dos micos ocuparem as áreas. A Estação 

Ecológica de Angatuba também poderia estar ajudando as populações a se manterem viáveis 

geneticamente pois agiria como população fonte para as populações.  

e) Cobertura vegetal: está relacionado com a paisagem e a quantidade de área florestal. 

Além da importância estrutural para os primatas arborícolas, também pode estar relacionada 

com a disponibilidade de recursos, aumentando as chances do mico-leão-preto ocupar os 

locais (ARROYO-RODRIÍGUEZ et al., 2008; STEVESON et al., 2001). Quanto maior a 

quantidade de cobertura vegetal, maior será a ocupação pela espécie.  

f) Diâmetro à altura do peito das árvores (DAP): pode ser um indicador de disponibilidade 

de recursos (CHAPMAN et al., 1992), assim áreas com maiores DAP’s, apresentariam 

maiores chances dos micos ocuparem. Além das árvores maiores proporcionarem locais para 

dormir, deslocamento e de uma maneira geral, melhores condições para a sua sobrevivência 

(CRISTOBAL-AZKARATE et al., 2005; ARROYO-RODRÍGUEZ & MANDUJANO, 2006; 

ARROYO-RODRÍGUEZ et al., 2007; GROW et al., 2013).   

g) Pisoteio do gado: seria um fator relacionado com a propagação das espécies vegetais, ou 

seja, lugares em que ocorressem o pisoteio do gado, apresentariam menores chances das 

espécies vegetais se desenvolvessem. O pisoteio provoca compactação do solo, reduzindo a 

porosidade do solo e dificultando a regeneração das espécies arbóreas (VZZOTTO et al., 

2000). Tendo em vista que os primatas arbóreos precisam das espécies vegetais para sua 

sobrevivência, quanto maior a presença do gado, menor seria a ocupação da espécie nesses 

locais. 

2) Em relação à detectabilidade, tanto características locais quanto da paisagem 

influenciariam na detecção do mico-leão-preto. 

a) Densidade de borda: está relacionada com o efeito de borda, que quanto maior o valor, 

maior o efeito de borda. Sendo assim, os pontos amostrais com maiores valores de densidade 

de borda, apresentariam uma mudança na sua estrutura e na composição vegetal devido 
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principalmente aos efeitos de borda (ARROYO-RODRÍGUEZ & MANDUJANO, 2006), que 

podem ser desde gradientes físicos até mudanças nos processos ecológicos (DIDHAM, 1997; 

LAURENCE et al., 2002). Locais com maior quantidade de borda, apresentariam uma menor 

detectabilidade. Os micos são considerados territoriais (RUIZ-MIRANDA et al., 2006) e 

assim responderiam mais aos estímulos em áreas com menores graus de perturbação no 

ambiente, ou seja, áreas com menores densidades de borda.  

b) Largura do ponto amostral: está relacionada positivamente com a detecção, sendo que 

em locais mais estreitos, a probabilidade dos micos estarem perto do ponto amostral seria 

menor do que em fragmentos mais largos onde eles apresentariam áreas de vida mais 

arredondada, e portanto, mais centradas ao redor de um ponto. Considerando um movimento 

aleatório dentro de uma área de vida de mesmo tamanho, porém de forma diferente (redonda 

versus alongada e estreita), a distância entre os micos e um ponto aleatório será, em média, 

maior em fragmentos estreitos do que em fragmentos largos.  

c) Diâmetro à altura do peito das árvores (DAP): pode indicar a idade das florestas 

(STOKES & SMILEY, 1996), sendo quanto mais antiga a floresta, menores são as chances de 

perturbações naturais (alta incidência de luz, vento, escassez de sementes, presença de lianas 

entre outras), proporcionando ambientes preservados e com maior visibilidade. Portanto, 

quanto maior os diâmetros das árvores, maior a visibilidade do mico e sendo assim, sua 

detectabilidade.  

d) Cobertura vegetal: quantidade de área florestal. Está relacionada também com a ocupação 

e a densidade. Onde há ocupação, as densidades são maiores e isto favorecerá a detecção, 

aumentando das chances de detectar o mico-leão-preto. Está característica está positivamente 

relacionada com a detecção.   

e) Presença da estratificação: está relacionado com a quantidade de estratos vegetais 

presentes em cada ponto amostral. Esta característica também é um indicativo de 

complexidade ambiental (LEWINSOHN et al, 2005), sendo importante para o deslocamento, 

porém também associado a disponibilidade de recursos, especialmente de insetos (BASSET et 

al., 2003), item consumido em grande escala pelos micos em épocas de escassez de frutos 

(PASSOS, 1999). Quanto maior a estratificação, maiores seriam as chances da espécie ser 

detectada nesses locais.   
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Área do estudo 

 

 O estudo foi realizado em áreas particulares do município de Guareí (23º22'22" S, 

48º11'03" W), Estado de São Paulo, como objeto de caso para a análise da ocupação do mico-

leão-preto. O município compreende em uma área de 68,810 ha de área, com altitude média 

de 635m e 17,213 habitantes (IBGE, 2016). O clima é tropical, quente e temperado, com uma 

pluviosidade significativa ao longo do ano, sendo julho o mês considerado mais seco, com 

27mm de precipitação e janeiro o de maior precipitação, 203mm (CLIMA-DATA.ORG, 

2017). A média da temperatura do ar é de 20.9°C no ano, com máxima de 29.5 °C e mínima 

de 10.1 °C (CEPAGRI, 2017).   

 O município é composto pelo bioma Mata Atlântica que sofre constantemente 

alterações devido às atividades de agropecuárias. A vegetação é principalmente constituída 

por matas ciliares estreitas, com mata reflorestada e capoeira, composta pela Floresta 

Estacional Semidecidual, constituindo 23,6% da área do município (Figura 1). A maior parte 

do município apresenta áreas rurais, com atividades de pecuária (bovino, equino e aves), 

agricultura (melancia, milho, cana-de-açúcar, soja, trigo), extração da celulose (Eucalipto) e 

resina (Pinus sp). Ao redor dos fragmentos de florestas, a matriz é constituída principalmente 

por pastagem de vacas e cavalos (44,6%) e posteriormente por silvicultura (16,4%) e 

plantações (15,2%), principalmente de milho e cana. Estas matrizes não estão distribuídas de 

maneira homogênea no município, sendo as áreas de silvicultura concentrada   ao oeste do 

município, mais próximo da Estação Ecológica de Angatuba (Figura 1).  
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Figura 1. Mapa do município de Guareí, São Paulo, com as porcentagens das principais matrizes, fragmentos de 

floresta, localização da Estação Ecológica de Angatuba com os sítios amostrais (Crédito: Camila Genaro 

Estevam). 

 

 

 

2.2 Espécie Estudada 

 

 

 O Mico-leão-preto, (Primates, Callitrichidae: Leontopithecus chrysopygus) (MIKAN, 

1823) (Figura 2) é uma espécie endêmica do Estado de São Paulo (RYLANDS et al., 2008) 

ameaçada de extinção (IUCN, 2016), declarado Patrimônio Ambiental do Estado de São 

Paulo (Decreto n°60.519, 05 de junho de 2014). Sua ameaça está diretamente associada à 

fragmentação da Mata Atlântica (CULLEN JR. et al. 2001). Sua distribuição é extremamente 

fragmentada entre o rio Tietê (ao norte), Paranapanema (ao sul) e Paraná (ao oeste) 

(VALLADARES-PADUA et al., 2002; RYLANDS et al., 2008; RYLANDS & 

MITTERMEIER, 2013).  
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 Após sua descoberta em 1822, a espécie foi considerada extinta por 65 anos sendo 

redescoberta por Coimbra-Filho em 1970 na Floresta Estadual do Morro do Diabo e em mais 

quatro fragmentos que atualmente fazem parte da Estação Ecológica do mico-leão-preto 

(COIMBRA-FILHO, 1970). Populações do mico-leão-preto foram registradas em 13 

municípios do Estado de São Paulo (Tabela 1). O mais recente registro do mico-leão-preto foi 

em Guareí, Taquarivaí e Borebi (CULOT et al., 2015) (Figura 3 e Tabela 1). 

 Os micos-leões-pretos apresentam porte pequeno, pesando aproximadamente 600g, 

com o comprimento do corpo de 32 cm e com cerca de 35cm de cauda (KLEIMAN et al., 

1988; VALLADARES-PADUA, 1993). O grupo é em média, constituído por quatro a sete 

indivíduos, porém pode chegar até onze indivíduos, geralmente por um ou duas fêmeas 

adultas (apenas uma se reproduz) e um ou dois machos adultos (apenas um se reproduz) e 

filhotes de diferentes faixas etárias (BAKER et al., 2002). A área de vida do grupo pode 

variar entre 40 a 276.5 ha (COSTA, 1997; ALBERNAZ, 1997; VALLADARES-PÁDUA, 

1993; PASSOS, 1997; OLIVEIRA et al., 2011) e seus percursos diários de 1.027 a 1.904 m 

em média (PASSOS, 1997). Os dormitórios dos micos são principalmente compostos por 

ocos de árvores e também por lianas, bromélias, palmeiras e cupinzeiros (PROCÓPIO DE 

OLIVEIRA, 2002; NASCIMENTO, 2008; OLIVEIRA et al., 2011). 

 

                               Figura 2. Mico-leão-preto. Foto: Neli Fidêncio Rodrigues. 
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Tabela 1. Populações presentes do mico-leão-preto. (Tabela adaptada de GARBINO, REZENDE & 

VALLADARES-PADUA, 2016).  

 

Município Local Ano de descoberta Referências 

Teodoro Sampaio Parque Estadual Morro 

do Diabo 

1970 COIMBRA-FILHO, 1970 

Gália Estação Ecológica de 

Caetetus  

1976 COIMBRA-FILHO, 1976 

Presidente Epitácio Fazenda Santa Mônica 1997 MEDICI et al., 2003 

 

Euclides da Cunha 

Paulista 

Fazenda Ponte Branca 1990 VALLADARES-

PÁDUA, 1993 

 

Lençóis Paulista Fazenda Rio Claro 1991 VALLADARES-PÁDUA 

& CULLEN JR, 1994 

 

Angatuba Estação Ecológica de 

Angatuba 

2001 MEDICI et al., 2003 

Pilar do Sul Fazenda João XXIII/ 

Fazenda Vitória 

2002 ROHE et al., 2003 

Buri Fazenda Vale do Apiaí 2003 LIMA et al., 2003 

Itapeva Santa Maria 2003 MLP Projeto (2006) 

 

Taquarivaí Matas Ciliares do Rio 

Apiaí-Guaçu 

2003 CULOT et al., 2015 

São Miguel Arcanjo Parque Estadual Carlos 

Botelho 

2013 RODRIGUES et al., 

2016 

 

Borebi Fazenda Turvinho 2014 CULOT et al., 2015 

 

Guareí Matas Ciliares dos Rios 

Guareí e Areia Branca 

2014 CULOT et al., 2015 
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Figura 3. Mapa de distribuição do mico-leão-preto no Estado de São Paulo (Crédito: Camila Genaro Estevam). 

 

 Os micos-leões-preto são principalmente insetívoros e frugívoros (COIMBRA-FILHO 

& MITTERMEIER, 1977; COIMBRA-FILHO, 1981; KIERULFF et al., 2012, LAPENTA et 

al., 2003), se alimentando desde invertebrados até pequenos vertebrados (anuros e ovos de 

aves) (PASSOS & KEUROGHLIAN, 1999), frutos, néctar, flores, exsudatos de plantas 

(MILLER & DIETZ, 2005). A ingestão das presas é mais frequente no período mais seco 

devido à redução da disponibilidade de frutos (KEUROGHLIAN & PASSOS, 2001), recurso 
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mais explorado na dieta alimentar (MAMEDE-COSTA & GODOI, 1998; PASSOS, 1999). 

Devido ao grande consumo de frutos (Figura 4), os micos-leões, em geral, desempenham um 

grande serviço ao ecossistema pelo fato de serem importantes dispersores de sementes 

(LAPENTA et al., 2003). 

  O mico-leão-preto utiliza diferentes tipos de florestas e são considerados flexíveis às 

condições ambientais (PASSOS, 1999). Em Guareí, foram avistados grupos de micos-leões-

preto atravessando estradas, ao redor de plantações e pastagem (SANTOS, 2016). Há relatos 

da presença da espécie em diferentes locais do município, porém não há informações das 

áreas em que eles ocorrem e as características importantes da sua ocupação e detecção.  

 

 

Figura 4.  Mico-leão-preto se alimentando do fruto jerivá (Syagrus romanzoffiana) no município de Guareí. 

Foto: Neli Fidêncio Rodrigues. 
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2. 3 Teste de alcance 

 O objetivo principal foi identificar a distância em que os micos mais respondiam e se 

eles reconheciam o playback (aparelho amplificador com a vocalização do mico-leão-preto), 

para então realizar a coleta dos dados de ocupação e detecção. 

 Devido à falta de grupos habituados no seu ambiente natural, foram realizados testes 

de alcance com os micos de cativeiro, do Parque Ecológico de São Carlos (Anexo 1). Esses 

testes também foram testados in situ (Guareí), em que os resultados foram comparados 

(Anexo 2). A distância encontrada foi de 90m, em que os micos mais responderam e que o 

ouvido humano conseguiu perceber a vocalização.  

 

2.4 Seleção das áreas amostrais 

 Os sítios amostrais foram selecionados através dos critérios de tipo de matriz, 

disponibilidade de vegetação nativa, entrevistas com a população e acessibilidade dos locais. 

Os tipos de matrizes e a disponibilidade da vegetação nativa foram identificadas com o 

auxílio do Google Earth Pro®. Os tipos de matrizes foram classificados em três categorias: 

cana, pasto (criação de gados e cavalos) e silvicultura (Pinus sp e Eucalyptus sp) e 

posteriormente, confirmados nas visitas aos sítios. Já as entrevistas com a população, 

identificaram os locais que apresentariam grandes chances da presença ou ausência do mico-

leão-preto. A autorização para a permanência nas áreas até o término da coleta também foi 

solicitada para cada proprietário. 

 As áreas amostradas totalizaram em 16 sítios amostrais, com 3 pontos em cada (48 

pontos amostrais) e espaçamento de acordo com o alcance em que o mico mais respondeu ao 

playback (raio de 90m).  Entre cada sítio amostral, há uma distância ≥ 40ha, que equivale à 

área de vida do mico-leão preto em uma paisagem semelhante à região estudada (COSTA, 

1997). De acordo com o 90m de raio do playback a área amostrada foi de 7.63 ha ((π x90²) x 

3= 76340.7m²) em cada um dos 16 sítios amostrais.  

 

2. 5 Coleta dos dados 

 A coleta de dados ocorreu durante três meses (Maio-Julho de 2016), com três 

repetições (uma por mês), ao longo dos 16 sítios amostrais. O método de Playback utilizado 

foi o mesmo realizado nos testes de alcance do Parque Ecológico de São Carlos (Anexo 1) e 

somente no período da manhã (7:00min-12:00hmin), já que os primatas são vocalmente ativos 

de manhã (PERES, 2000) e como mostrou os testes ex situ (Anexo 1).  
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2.5.1 Levantamento via playback 

  Através do playback (Frequência: 100-15000 Hz, output power: 30W, Maximum SPL: 

109 db; Anchor® Minivox Lite Portable; Anchor Audio Inc., Carlsbad CA) foi emitido uma 

gravação de longo alcance (long call) do mico-leão-preto em cativeiro da Fundação Parque 

Ecológico de São Paulo. Em cada sítio amostral foi tocado o playback seis vezes pois em cada 

ponto amostral (3 em cada sítio) foram repetidos os playbacks.  

 A direção do playback foi alternada a cada 15 segundos para os quatro pontos cardeais 

(N, S, L, O). A posição no transecto foi registrada com o GPS (Global Positioning System, 

GPSMAP® 64, Garmin. O tempo de latência (resposta após o playback), também foi 

registrado, para saber o tempo em que os micos demorariam para responder aos estímulos. 

Como também a quantidade de indivíduos presentes (número mínimo de indivíduos por sítio 

amostral), estimados para a região. 

2.5.2 Variáveis da Paisagem  

 Para identificar as variáveis que estão influenciando a ocupação do mico-leão-preto 

em uma paisagem alterada, foram analisadas algumas características da paisagem para os 48 

pontos amostrais; conectividade funcional, cobertura vegetal (proporção de área florestal), 

quantidade de densidade de borda, tipo de matriz e distância à Estação Ecológica de Angatuba 

(Tabela 2). As métricas foram calculadas com o software ArcGIS 10.5 ®, GRASS 7.0.0 ® 

(Geographic Resources Analysis Support System) e com o Google Earth Pro ®. 

 Em relação à conectividade, foi usada uma curva de decaimento estabelecida por 

SANTOS (2016) no mesmo local de estudo, com o objetivo de determinar as probabilidades 

de travessia dos micos nas matrizes (Figura 6). Foi encontrado 4 probabilidades, em que a de 

90m, correspondente por 20% de chance de travessia dos micos. Baseando-nos neste dado, 

geramos então mapas de conectividade funcional considerando uma distância de 90m entre os 

fragmentos funcionalmente conectados. 

 A métrica da conectividade foi gerada através do LS metrics (RIBEIRO et al., 2017) 

no software GRASS 7.0.0 ® (Geographic Resources Analysis Support System) e no software 

ArcGIS 10.5 ®, que gerou os valores de conectividade à 90m para cada sítio amostral.  
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  A porcentagem de cobertura vegetal foi extraída de um mapa de vegetação produzido 

pela Mata Atlântica/INPE em uma escala de 1:50.000 no formato de vetor no GRASS ® 

(Geographic Resources Analysis Support System), sendo convertido para um raster no 

ArcGIS ©, com uma resolução espacial de 30m. A cobertura vegetal foi calculada a partir de 

um raio de 400m, ao redor de cada ponto amostral, o que corresponde a uma área de 50ha, 

equivalente a um pouco a mais da área de vida de um grupo de mico-leão-preto presente em 

mata ciliar (40 ha; COSTA, 1997).  A proporção de área florestal foi identificada dentro dos 

400m pelo ArcGIS 10.5 ®, para cada ponto amostral. Devido à falta de trabalhos sobre o 

efeito de borda nos primatas da Mata Atlântica e em especial para os micos-leões-pretos, foi 

estipulado o valor de 30m que mostra que os primeiros 30m, a intensidade de luz, ventos, 

temperatura, aparecimento de lianas, alterações do dossel entre outras características que estão 

mais presentes em uma área afetada pelos efeitos de borda (DIDHAM, 1997; FERREIRA & 

LAURANCE, 1997; LAURENCE et al., 2002) A obtenção dos dados foi através do mesmo 

mapa utilizado para a cobertura vegetal, porém com a análise de Moving Window pelo 

ArcGIS 10.5 ®,  em que dentro da proporção de área florestal, 30m para cada ponto amostral 

foi considerado “borda” (m² de borda por m² de área). 

   

 Já o tipo de matriz foi determinado como sendo a matriz predominante (mais de 50%) 

em um buffer de 400m ao redor de cada ponto amostral. As matrizes foram classificadas 

através do Google Earth Pro ® e confirmadas in situ e através de entrevistas com os 

proprietários (caso a matriz tivesse mudado recentemente). As matrizes encontradas foram de 

cana-de-açúcar, pasto e de silvicultura (Pinus e Eucaliptos).  

 A distância à Estação Ecológica de Angatuba (E.E.A.), foi obtida através do Google 

Earth Pro® pelo qual, de acordo com um ponto central (estipulado) da área da Estação, foi 

calculada a distância até cada ponto amostral. Está medida foi considerada importante devido 

ao fato de ser uma área protegida, proporcionar boas condições de sobrevivência e que já 

foram identificadas populações de micos-leões-pretos (MEDICI, 2003).  
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Tabela 2. Relação das variáveis da paisagem, com a descrição e as hipóteses que foram relacionadas com a 

ocupação e detectabilidade do mico-leão-preto no município de Guareí, São Paulo.  

 

 

Descrição Hipóteses 

 

 

Con_90 

 

 

Conectividade funcional de 90m encontrada 

 no estudo de Santos (2016), utilizando LS 

metrics para os sítios amostrais. 

 

Quanto maior a conectividade, maior a 

ocupação. 

 

Densi_bor 

 

 

Densidade de borda do   sítio amostral 

considerando a borda de 30m, em um buffer  

de 400m ao redor de cada ponto amostral 

 (m² de borda por m² de área). 

Quanto maior a densidade de borda, 

menor a ocupação e a detectabilidade. 

 

Cobert_veg 

 

 

Proporção vegetal em uma área ao redor de 

cada ponto amostrado, dentro de um raio de 

400m. 

Quanto maior a cobertura vegetal, maior 

a ocupação e a detecção. 

 

Tipo_matrix 

 

 

 

Os tipos de matrizes predominantes ao redor  

de cada sítio: cana-de-açúcar, pasto e  

silvicultura (Pinus e Eucaliptos). 

A matriz de silvicultura seria a que mais 

influenciaria na ocupação. 

 

   

Dist_ eea 

 

Distância de um ponto central da Estação 

Ecológica de Angatuba à cada ponto amostral. 

 

Locais mais próximos da Estação 

Ecológica de Angatuba, apresentariam 

maior ocupação do mico-leão-preto. 

 

 
Figura 5. Curva da permeabilidade da matriz, probabilidade dos mico-leões-pretos de atravessarem uma 

determinada distância na matriz. Os valores variam entre 0 e 230 metros e foram obtidos a partir da função y=-

0.176ln(x) +0.9851. Fonte: SANTOS, 2016. 

 

2.5.3 Variáveis locais 

  

 As características locais identificadas para relacionar com a ocupação e detecção dos 

micos foram; diâmetro à altura do peito das árvores (DAP), presença de estratificação pisoteio 
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do gado e largura do ponto amostral (Tabela 3). Para analisar as características do DAP 

(diâmetro à altura do peito) e estratificação, foram realizadas parcelas de 10x10m em cada 

ponto amostral, analisando 10 árvores mais próximas (sorteadas), presentes nos quadrantes, 

com o auxílio de um botânico.  

 O DAP (diâmetro à altura do peito) foi medido através de uma fita métrica, avaliando 

o diâmetro das árvores (10), resultando na média dos seus valores. Outra variável que obteve 

ajuda de um especialista botânico foi a estratificação, que através do número de estratos, foi 

denominado uma classificação, sendo os locais sem estratificação (sem variação vertical), 

foram considerados ausentes (0), já com pouca estratificação, foram os que obtiveram até uma 

variação no estrato (1), as com até 2 variações no estrato, como média (2) e as que 

apresentaram 3 ou mais variações, foram consideradas altas (3).  

A presença do gado nas trilhas foi registrada através da visualização direta ou indireta 

(presença de fezes) dos animais, que provocam uma compactação do solo, reduz a porosidade, 

danificam as árvores na sua passagem, dificultam a regeneração das espécies e acabam 

tornando os ambientes mais abertos. Classificamos cada ponto amostral com ausência (0) ou 

presença (1) de gado, pois em algumas áreas, há presença do gado em apenas alguns locais, 

devido a cercas (dentro da área) que delimitam sua passagem. Já a largura de cada ponto 

amostral foi medida através Google Earth Pro ®.   
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Tabela 3. Relação das variáveis locais, com a descrição e as hipóteses que foram relacionadas com a ocupação. 

 

Descrição 

 

 

Hipóteses 

 

   

DAP 

 

 

 

Média do diâmetro à altura do peito de  

10 árvores em cada ponto.  

 

 

Maior ocupação e detecção nos 

locais com maiores diâmetros.  

 

 

Estrat 

 

 

 

 

Níveis de presença de estratificação  

de 10 árvores em cada ponto,  

com classes de presença. 

 

 

 

 

Locais mais estratificados 

apresentariam maiores chances 

de detecção.  

 

 

 

 

Piso_Gado 

 

 

 

Presença do pisoteio do gado,  

com classes de presença 

 

 

 

Quanto maior a presença do gado 

nos pontos amostrais, menor será 

a ocupação. 

 

 

Largura 

 
Largura de cada ponto amostral.  

 

Quanto maior a largura dos 

pontos amostrais, maior a 

detecção. 

 

 

 

 

2.6 Análise dos dados 

 

2.6.1 Correlação das variáveis locais e da paisagem 

 Através do Programa PAST®, versão 2.17c, foi analisado a correlação entre as 

variáveis, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson. As variáveis foram consideradas 

como correlacionadas quando o coeficiente de correlação estava acima de 0.60 (ZUUR et al. 

2010).  

 As variáveis largura do ponto amostral e tipo de matriz foram excluídas, pois 

apresentaram correlação maior que 0.6 (Tabela 4). Assim, restaram 7 variáveis, sendo 4 

características da paisagem (conectividade funcional, cobertura vegetal, distância à Estação 

Ecológica de Angatuba e densidade de borda) e 3 locais (DAP, pisoteio do gado e 

estratificação).  
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Tabela 4. Correlação de Pearson, realizada com as variáveis da paisagem e locais, sendo uma seleção os 

modelos de ocupação. A correlação foi identificada em valores superiores de 0.65. Dist_EEA: distância em 

km dos pontos amostrais até a Estação Ecológica de Angatuba/ Con_90: conectividade funcional à 90m/ 

Densi_borda: densidade de borda/Cobert_veg: proporção de área florestal/ Matriz: principais tipos de 

matrizes encontradas no município/Larg: largura de cada ponto amostral/DAP: média do diâmetro à altura 

do peito das árvores (10) / Piso_gado: presença do gado nos pontos amostrais/ Estrat: presença da 

estratificação nos pontos amostrais. 

 

 

     

2.6.2 Modelos de Ocupação 

 

 As variáveis selecionadas para a ocupação foram: distância à Estação Ecológica de 

Angatuba, conectividade à 90m, densidade de borda, cobertura vegetal, DAP e pisoteio do 

gado. Já para a detecção fora; cobertura vegetal, densidade de borda, DAP, estratificação e 

pisoteio do gado.  

 O modelo de ocupação usado foi o de standard single-season (MACKENZIE et al., 

2002; HINES et al., 2010), que é uma regressão logística que relacionou as variáveis (locais 

ou da paisagem) com a ocupação e a detectabilidade do mico-leão-preto através dos modelos 

de verossimilhança (likelihood-based), pelo programa PRESENCE 11.8 ® (HINES, 2006). 

Devido ao critério do modelo de ocupação ter a necessidade de um distanciamento entre os 

pontos de no mínimo a área de vida no animal em estudo para então serem independentes, o 

modelo utilizou os 16 sítios amostrais (Figura 1).   

 Os sítios amostrais apresentou um distanciamento ≥ 40 ha, suas características da 

paisagem quanto locais foram selecionadas aleatoriamente entre as 3 presentes em cada sítio 

amostral. Esses 48 pontos amostrais não foram independentes pois apresentaram um raio de 
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90m entre eles, sendo possível o estudo de uso da área, mas não de ocupação (true 

occupancy).  

 Primeiramente os dados foram normatizados no programa PRESENCE 11.8 ®, e 

depois, foram construídos os modelos de acordo com as variáveis de ocupação (psi) e 

detecção (p). Antes da seleção dos modelos, foram realizadas 2 fases fundamentais; (1) onde 

o psi foi modelado com as as variáveis possíveis de p, ficando com o seu modelo “global” e 

(2) quando o melhor modelo de psi foi selecionado e modelado com p, onde desta vez, psi 

manteve suas variáveis (global) e o p foi testado com as diferentes combinações de variáveis.  

 O psi foi modelado com até duas variáveis (efeitos aditivos) por modelo pois com 

mais varáveis, os modelos começaram a apresentar problemas. Para a segunda fase, também 

foi relacionada até duas variáveis e os modelos que não convergiram, foram excluídos.  

 Os modelos apresentaram critérios de seleção de acordo com o ranqueamento (rank) 

do AIC (Akaike Information Criterion), Delta AIC (ΔAIC < 2) (BURNHAM & ANDERSON, 

2002; MACKENZIE, 2002), peso dos modelos (somas das variáveis em cada modelo) (AIC 

wgt), estimativas de betas e erro padrão (relação da sobreposição do 0 ou não). Através do 

model-averaged-estimate (modelo médio estimado) foram encontrados os valores de p e psi 

de cada sítio amostral, totais (de todos os sítios amostrais) juntamente com o desvio padrão e 

erro padrão.  

 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Levantamento dos micos-leões-pretos 

 Dentre os 16 sítios amostrais no município de Guareí, os micos foram detectados em 4 

sítios amostrais (Camargo, Reservado, Poço da areia e Ponte Balneário) apresentaram os 

micos-leões-pretos, com total de 17 indivíduos, em 122.08 ha amostrados (Figura 6).  

Obtivemos 39 respostas, das 432 vezes que tocamos o playback, apresentando uma média de 

resposta de 0.0385 ± 0.0148 per hectare. Todas as vezes em que os micos foram encontrados, 

foram apenas após o uso do playback, sendo nenhuma através do encontro ocasional dos 

micos ou mesmo de suas vocalizações.  

 A latência, ou seja, o tempo em que os micos demoram para responderem após o 

playback, foi caracterizada pela L1 que foi após o primeiro playback e a L2, após o segundo 

playback (intervalo de 6 minutos). A mediana da latência L1 foi de 3.01 minutos (intervalo: 0-

5 minutos/ N=9 vocalizações ao longo dos 3 pontos amostrais). A mediana de latência L2 foi 

de 2.56 minutos (intervalo: 0-5 minutos/ N=9 vocalizações ao longo dos pontos amostrais). A 
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estimativa do playback para os mico-leões-preto seria de aproximadamente 4 minutos para 

que eles respondessem, ou seja, 1 minuto para tocar o playback e 3 minutos de espera para 

que eles respondessem. Dentre as 39 respostas, 17 foram de L1 e 22 de L2, mostrando que 

com a repetição do segundo playback, aumentaria as chances de resposta.  

 

 

 

 

Figura 6. Mapa com a localização dos sítios amostrais e com a detecção dos micos-leões-pretos no município de 

Guareí, São Paulo. (Crédito: Camila Genaro Estevam).  

 

3.2 Modelos de ocupação  

 De acordo com os critérios de seleção dos modelos, 7 modelos foram selecionados 

como igualmente plausíveis para os valores de psi (Tabela 5). A cobertura vegetal, foi a 

variável que de acordo com o ranqueamento (rank) do AIC (Akaike Information Criterion), 

Delta AIC (ΔAIC < 2) e o peso dos modelos, mais influenciou na ocupação dos micos-leões-
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pretos.  (Tabela 5 e Figura 7). A cobertura vegetal está positivamente associada com a 

ocupação, quanto maior a quantidade de áreas florestais, maior a ocupação do mico-leão-

preto, confirmando as hipóteses do estudo (Tabela 6). 

  A média da ocupação dos sítios amostrais foi de 0.2601 (26%) ± DP 0.2751 e cada 

sítio apresentou uma probabilidade de ser ocupado pelos micos-leões-pretos, de acordo com a 

cobertura vegetal (Figura 8). 

 

 

 

Tabela 5. Seleção dos modelos para a ocupação (ψ) com as diferentes combinações das variáveis da paisagem e 

locais. Densi_bor: densidade de borda/Cobert_veg: proporção de área florestal/ Piso_gado: presença do gado nos 

pontos amostrais/ DAP (Diâmetro à altura do peito) / (global*): DAP, variável que modelou psi/ ΔAIC: valores 

de delta AIC (Akaike Information Criterion) / β: estimativas de beta do psi / E.P: erro padrão do psi / Peso: peso 

dos valores de AIC. 
 

Modelos ΔAIC Peso AIC Β E.P 

Ψ (Cobert_veg), p (global*) 

 

0 0.2022 

 

-1.043248 0.901969 

Ψ (Piso_gado), p (global*) 

 

0.72 

 

0.1411 -0.742582 0.836911 

Ψ (Cobert_veg, Piso_gado), p (global*) 

 

0.75 0.139 

 

 

-0.939511 0.919077 

Ψ (Densi_bor, Cobert_veg), p (global*) 

 

0.9 0.129 

 

 

-0.495437 1.038614 

Ψ (Densi_bor, Piso_gado), p (global*)  

 

1.2 

 

 

0.111 -0.544037 0.898503 

Ψ (Densi_bor), p (global*) 

 

1.78 

 

0.0831 -0.491983   0.772247 

Ψ (Cobert_veg, DAP), p (global*) 

 

1.98 

 

0.0752 -0.861634 1.982698 
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 Figura 7. Peso do AIC das variáveis em relação à ocupação (psi) dos micos-leões-pretos. 

Cobert_veg: proporção de área florestal/ Piso_gado: presença do gado nos pontos amostrais/ 

Densi_bor: densidade de borda/ DAP: média do diâmetro à altura do peito das árvores (10). 
 

 
 

 

 
Tabela 6.  Seleção dos modelos para a ocupação (ψ) com as diferentes combinações das variáveis da paisagem e 

locais, mostrando as estimativas de beta, erro padrão e peso de cada variável nos modelos. Densi_bor: densidade 

de borda/Cobert_veg: proporção de área florestal/ Piso_gado: presença do gado nos pontos amostrais / DAP: 

média do diâmetro à altura do peito das árvores (10) /(global*) : DAP, modelando psi / V1: primeira variável/ 

β1: estimativas de beta da primeira variável/ E.P1: erro padrão da primeira variável / Peso 1: peso do AIC da 

primeira variável/ V2: segunda variável/ β1: estimativas de beta da segunda variável/ E.P1: erro padrão da 

segunda variável / Peso 2: peso do AIC da segunda variável. 
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Figura 8. Probabilidade de ocupação do mico-leão-preto em cada sítio amostral, onde é 

identificado a estimativas (ocupação) e os erros padrões.  

 

 
 
 
  

 Em relação à detecção, 5 modelos apresentaram ΔAIC < 2 (Tabela h), porém de 

acordo com o ranqueamento (rank) do AIC (Akaike Information Criterion), Delta AIC (ΔAIC 

< 2) e o peso dos modelos, as variáveis da cobertura vegetal e densidade de borda, foram as 

que influenciam na detecção dos micos-leões-pretos (Tabela 7 e Figura 9). A cobertura 

vegetal apresentou o maior peso, e influenciou a detecção positivamente, como era esperado 

(hipóteses). Já a densidade de borda apresentou relação positiva com a detecção (Tabela 8), 

sendo oposta das sugeridas nas hipóteses. A média das detecções (3 repetições) foi de 0.5258 

(52%) ± DP 0.2999, mostrando uma grande chance de ter micos mesmo onde eles não foram 

registrados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

%
 O

cu
p

a
çã

o

Sítios amostrais

Probabilidade de ocupação do mico-leão-preto em cada 

sítio amostral

estimativa erro padrão



 

 

39 

 

 

 

 

Tabela 7. Seleção dos modelos de detecção (p) com as diferentes combinações das variáveis da paisagem e 

locais para a ocorrência do mico-leão-preto no município de Guareí. Densi_bor: densidade de borda/Cobert_veg: 

proporção de área florestal / DAP: média do diâmetro à altura do peito das árvores (10) / (Cobert_veg *): 

característica de importância para a ocupação / ΔAIC: valores de delta AIC (Akaike Information Criterion) / β: 

estimativas de beta/ E.P: erro padrão/ Peso AIC: peso dos valores de AIC. 
 

 

 

 

 

  
Figura 9. Peso do AIC das variáveis em relação à detecção (p) dos micos-leões-pretos. Cobert_veg: proporção de 

área florestal/ Densi_bor: densidade de borda/ DAP: altura máxima das árvores (10).  
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Modelos ΔAIC β E.P Peso AIC 

Ψ (Cobert_veg*), p (Cobert_veg) 

 

 

0 

 

 

0.198260 0.930948 0.2608 

 

Ψ (Cobert_veg Cobert_veg*), p (Dens_bor) 

  

0.34 

 

 

1.817379 

 

1.034839 

 

0.22 

 

     

Ψ (Cobert_veg*), p (Dens_bor, Cobert_veg) 

 

0.76 

 

 

 

1.952345 

 

 

1.759868 0.1784 

 

Ψ (Cobert_veg*), p (Cobert_veg, DAP) 1 

 

2.854556 2.109944 0.1582 

 

Ψ (Cobert_veg*), p (Dens_bor, DAP) 

 1.61 

 

0.949594 1.435291 0.1166 

 

 

Ψ (Cobert_veg*), p (. DAP) 
4.4 

0.915743 1.371034 0.0289 
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Tabela 8.  Seleção dos modelos para a detecção, com as diferentes combinações das variáveis da paisagem e 

locais, mostrando as estimativas de beta, erro padrão e peso de cada variável nos modelos. Densi_bor: densidade 

de borda/Cobert_veg: proporção de área florestal/ DAP: altura máxima das árvores (10). (Cobert_veg *): 

cobertura vegetal, variável selecionada para ocupação / V1: primeira variável/ β1: estimativas de beta da 

primeira variável/ E.P1: erro padrão da primeira variável / Peso 1: peso do AIC da primeira variável/ V2: 

segunda variável/ β1: estimativas de beta da segunda variável/ E.P1: erro padrão da segunda variável / Peso 1: 

peso do AIC da segunda variável. 

. 

 

 

  

 

4 DISCUSSÃO 

  

 A ocupação não foi alta (26%), porém pode estar associada com as baixas densidades 

populacionais do mico-leão-preto que está principalmente relacionada com a alta 

fragmentação dos seus hábitats (CULLEN JR. et al. 2001). A principal característica que 

influenciou a ocupação do mico-leão-preto foi a quantidade de área florestal (cobertura 

vegetal), que ressaltou ainda mais a necessidade da conservação desses hábitats pois 

influencia a ocupação do mico-leão-preto. De acordo com o aumento das áreas florestais, há 

maiores chances dessas áreas serem ocupadas pelos micos. A razão seria principalmente pela 

grande necessidade dos primatas arbóreos dependerem das florestas para sua alimentação, 

refúgio, locais para dormir, deslocamento e reprodução (ARROYO-RODRIÍGUEZ et al., 

2008; STEVESON et al., 2001; BUENO et al., 2013), levando em consideração que as 

espécies desse gênero (Leontopithecus) apresentam as maiores áreas de vida dentre os 

primatas da Família, podendo chegar até 300ha (RYLANDS, 1993). Além disso, maiores 

proporções de áreas florestais, beneficiaria a conectividade entre as áreas e consequentemente, 

o fluxo gênico das espécies. 

Modelos V1 β 1 E. P 1 Peso 1 V2 β 2 E.P 2 Peso 2 

psi(Cobert_veg*),p( Cobert_veg) 

 

psi( Cobert_veg*),p ( Densi_bor) 

Cobert_veg 

 

Densi_bor 

0.441683  

   

0.453907     

0.657332 

 

1.222302 

0.2608 

 

0.22 

 

    - - - 

         

psi( Cobert_veg*),p( Densi_bor,  

Cobert_veg) 

 

Densi_bor 1.005837     0.856086 0.22 Cobert_veg 

 

1.005837     0.856086 0.2608 

 

psi( Cobert_veg*),p( Cobert_veg, 

DAP) 

 

Cobert_veg 

 

 

2.419453     2.584819 0.2608 DAP           5.484529     5.890528 0.0289 

psi( Cobert_veg*),p( Densi_bor, 

DAP) 

 

Densi_bor 0.848336     1.525763 0.22 DAP -.876379     1.745490 0.0289 
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 Em relação à detecção, foi relacionada com a quantidade de área florestal e a 

quantidade de borda. A quantidade de floresta além de estar relacionada com a ocupação, 

pode mostrar uma relação com a densidade populacional, mostrando que os animais 

apresentam maiores chances de serem detectados nesses locais. Os Leontopithecus de uma 

maneira geral, apresentam um comportamento territorial (PERES, 1989; DIETZ et al., 1996; 

RUIZ-MIRANDA et al., 2006), que geralmente está associado com a defesa de recursos 

alimentares (PERES, 2000). Sendo assim, quanto maior a quantidade de áreas florestais, mais 

locais para a manutenção da espécie, apresentando condições favoráveis para sua 

sobrevivência (alimentação, árvores de dormir, dispersão entre outros), diminuindo 

competições ou mesmo comportamentos agonísticos (brigas).  

 Em contrapartida, a densidade de borda indicou uma influência positiva associada à 

quantidade de borda. O efeito de borda pode provocar o aumento na mortalidade das árvores, 

alterações no dossel, aumento da intensidade de luz, ventos, temperatura, aparecimento de 

lianas entre outros fatores (ARROYO-RODRÍGUEZ & MANDUJANO, 2006; SAUNDERS 

et al., 1991, DIDHAM, 1997; FERREIRA & LAURANCE, 1997; LAURENCE et al., 2002), 

que poderia beneficiar a propagação do som nas áreas florestais. Assim, ao comparar os 

ambientes mais conservados, sem grande influência dos efeitos de borda, a detecção pode ser 

diferente pois esses ambientes são caracterizados por serem mais fechados, além da 

propagação do som ficar reduzida e os micos como são considerados crípticos (PARANHOS, 

2006; ENDLER, 1982), podem ser menos visíveis nesses locais.  

 A metodologia do uso de playback foi eficiente, como também encontrado em outros 

trabalhos (DACIER et al., 2011; DA SILVA et al., 2015; GESTICH et al., 2017; VAN 

KUIJK et al., 2016). Esta metodologia, associada aos modelos de ocupação foram 

fundamentais para a detecção da espécie, podendo ser utilizada para outros animais que 

apresentam a mesma dificuldade de detecção (crípticos). Outro fator importante, é que o 

registro da espécie, ocorreu somente após o playback, sem obter registros ocasionais.  

 Através desse estudo, foi possível realizar um levantamento breve na área, 

relacionando a ocupação do mico com as características da paisagem e as locais. Sendo assim, 

sabemos que em 122.08 ha amostrados, foram encontrados 17 indivíduos em 4 sítios 

amostrais. Além disso, esses resultados, serão essenciais para a validação do modelo em áreas 

ainda não estudadas, tanto em Guareí quanto em outros locais que ocorrem o mico-leão-preto, 

para gerar as probabilidades de ocupação da espécie.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 As características da paisagem foram as que influenciaram tanto na ocupação quanto 

na detecção. Os resultados da ocupação dos micos, mostraram que principalmente está 

associada à quantidade de áreas florestais, quanto maior a proporção de áreas vegetais maior a 

ocupação do mico-leão-preto. A detectabilidade também mostrou a importância da quantidade 

de áreas florestais para a detecção do mico, como também lugares mais alterados (com efeito 

de borda) podem apresentar uma vantagem em relação à locais mais conservados (mais 

fechados), que acabam auxiliando na propagação do som e facilitam a procura do mico no 

campo.  

 Assim, ao identificar as principais características que influenciam a ocupação dos 

micos-leões-pretos, outros locais podem ser estimados e as áreas florestais priorizadas e com 

as medidas mitigadoras mais direcionadas para a preservação e conservação da espécie 

juntamente com seus hábitats. 

 

5.1 Perspectivas para a Conservação 

 

 Os modelos preditivos de distribuição de espécies, podem auxiliar nos possíveis locais 

de ocorrência do mico, utilizando os presentes dados e mapeando as características da 

paisagem das outras localidades. Tal modelagem poderá então estimar as probabilidades do 

mico em cada pixel do mapa gerado de acordo com as características físicas do local.  

 Além de enfatizar a importância ecológica dos micos-leões-pretos, é necessário 

mostrar para toda população de Guareí e região, a importância de preservar e conservar os 

seus hábitats, já que todas as áreas estão situadas em propriedades particulares. O incentivo 

aos proprietários em preservar suas áreas é primordial, um dos aspectos que podem ser 

mencionados é o cercamento das propriedades, para não deixarem o gado impactar as áreas 

florestais, ajuda técnica, evitando problemas com a fauna nativa, como matar ou caçar, plantio 

de árvores nativas entre outros. Outra proposta, seria a elaboração de projetos de educação 

ambiental nas escolas da região, como também palestras para o aprimoramento dos 

professores ou mesmo da população.  
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1. Teste de alcance dos micos-leões-pretos no Parque Ecológico de São Carlos 

(ex situ). A) Os playbacks foram iniciadas à 120 m, seguindo a metodologia usada com outra 

espécie do mesmo gênero (L. rosalia, MORAIS-JR et. al., 2014) e posteriormente à 90 m. 

Para cada distância, foi repetido duas vezes as vocalizações (duração de 1 minuto), com 

intervalo de 5 minutos entre elas, e um intervalo de 30 minutos entre as distâncias testadas. 

Testes foram realizados no período da manhã e da tarde (7:00-18:00h), durante dois dias 

consecutivos. Os micos responderam mais à distância de 90m (56.25 %) que 120m (37.5 %) e 

no período da manhã (71.43%) que em comparação com a tarde (27.78%). B) Teste 

comparativo entre a distância em que os micos respondem à vocalização (distância máxima de 

120m) e a percepção humana no Parque Ecológico. O pesquisador se deslocou até o momento 
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em que não era possível escutar a gravação, anotando a distância máxima, repetindo duas 

vezes para confirmar o teste. Os dois testes apresentaram 90m de distância máxima em que a 

percepção humana pode ouvir, sendo esta, a mesma em que os micos responderam com maior 

frequência. Assim, não há necessidade de testar distâncias maiores, mesmo que o mico não 

reagisse, pois, o ouvido humano não conseguiria identificar a resposta (vocalização). 

 

 

 

ANEXO 2. Comparação dos testes de alcance da percepção humana no Parque 

Ecológico de São Carlos (ex situ) e na área de estudo (Guareí, in situ). Após os testes ex 

situ, foram testados a percepção humana in situ, seguindo a mesma metodologia utilizada nos 

outros testes. Os resultados foram os mesmos encontrado nos testes anteriores (90m).  

 


