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Por possuírem, de uma forma geral, dietas frugívoras, primatas são conhecidos como bons
disseminadores de sementes nas florestas tropicais (Chapman, 1987; Estrada & Coates-Estrada, 1991)
influenciando de forma direta na reprodução das plantas e conseqüentemente na regeneração das florestas
(Garber & Kitron, 1997; Chapman & Onderdenk, 1998). O processo de dispersão de sementes pelos animais
(zoocoria) é um exemplo clássico de mutualismo entre fauna e flora (Pijl, 1982), no qual os animais frugívoros
obtêm nutrientes a partir da ingestão de frutos e as plantas têm aumento na sua taxa reprodutiva (Janzen, 1970;
Howe & Smallwood, 1982).

Trabalhos com ecologia de bugios ( spp.) são amplamente reportados na literatura
principalmente pela facilidade de localização e acompanhamento destes animais (Estrada & Coates-Estrada,
1991; Julliot, 1997; Marques & Rylands, 2002) e à ampla distribuição geográfica do gênero no continente
americano, a qual vai do Sul da Argentina até o México (Gregorin, 2006). Para o Estado de São Paulo são
descritas duas espécies de bugios, e , sendo a primeira restrita às regiões Norte e Nordeste
e a segunda, foco deste estudo, ocorre em florestas Estacionais Semideciduais e Mata Atlântica dos Estados do
Rio de Janeiro ao Paraná (Gregorin, 2006).

Apesar da atual situação de preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da serra da Cantareira
ser bastante preocupante, com diversos empreendimentos no entorno desta Unidade de Conservação de Proteção
Integral, refletindo cada vez mais a necessidade de se recuperar áreas degradadas e conseqüentemente entender
as interações ecológicas entre fauna e flora e da importância na participação desses animais nos processos de
dispersão de sementes das plantas, trabalhos que enfoquem este tipo de relação ainda são escassos.

Com o intuito de preencher esta lacuna é que estamos propondo averiguar a importância dos bugios
nos processos de dispersão, trazendo a luz informações sobre sua contribuição como dispersores de sementes,
uma vez que estes animais são facilmente localizados e acompanhados, no Parque Estadual da Cantareira e
ocorrem em densidades extremamente altas (Port-Carvalho, observações pessoais . Dados acerca da fauna
como dispersora de sementes de determinadas espécies vegetais também podem ser interessantes na
orientação de projetos de recuperação de áreas degradadas, gerando subsídios à diretrizes e recomendações
(Barbosa ., 2003).

Nesta primeira etapa do projeto objetivamos avaliar a dieta de bugios ( ) e sua
efetividade como dispersor de sementes, através da contagem do número de sementes intactas ou danificadas
encontradas nas fezes. Ao ingerir frutos, os bugios danificam as sementes ou as defecam intactas, aptas a
germinar? Qual a proporção de sementes intactas e predadas para cada espécie?
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3  MATERIAL E MÉTODOS

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa está sendo realizada em duas etapas, sendo a primeira coleta de fezes e identificação das
sementes encontradas nas fezes no Parque Estadual da Cantareira, núcleos Águas Claras e Pedra Grande e a
segunda identificação das espécies consumidas e verificação da taxa de predação na Seção de Silvicultura,
no Laboratório de Sementes e no Viveiro Florestal da Divisão de Dasonomia do Instituto Florestal.

O Parque Estadual da Cantareira - PEC está inserido dentro dos limites de 4 municípios paulistas:
São Paulo, Caieiras, Mairiporã e Guarulhos. Abrange uma área total de 7.916 hectares, sendo considerada
uma das maiores florestas urbanas do mundo. A criação do parque aconteceu em 1963 pelo Decreto nº 41.626.
Além da preservação dos mananciais, o PEC abrange manchas significativas de vegetação nativa de Mata
Atlântica e diversas espécies animais ameaçadas de extinção (Auricchio &Auricchio, 2006).

Para a coleta das fezes em campo foram utilizados sacos plásticos de 20 x 12 cm, os quais eram
numerados, identificados com caneta de tinta permanente e lacrados com elástico de acordo com protocolo
pré-estabelecido: número de coleta, data, local, coordenada e espécie animal. A fim de evitar qualquer tipo de
contato com o material, as coletas foram realizadas com o auxílio de luvas cirúrgicas descartáveis e pá de
jardim. Posteriormente, o material foi encaminhado ao viveiro do Instituto Florestal onde foi iniciada a
lavagem em água corrente e separado em três peneiras de aberturas 1º-1,68/2º-0,71/3º-0,5. Após a lavagem as
sementes foram triadas com o auxílio de uma pinça e lupa para posterior identificação no Herbário D. Bento
Pickel. Como livro de referência utilizamos os volumes 1 e 2 de Lorenzi (2002). Para evitar contato direto
com as fezes, as quais podiam conter bactérias e/ou fungos nocivos, todo o trabalho de lavagem e triagem foi
realizado com o uso de luvas e máscara cirúrgica, equipamentos de proteção individual básicos para este tipo
de trabalho.

Para a contagem das sementes encontradas nas fezes utilizamos uma lupa (Stemi DRC, 1,6-4x),
quando necessário. Devido ao fato dos dados ainda serem preliminares, não foram realizados testes estatísticos
para verificar a existência de uma correlação com o tamanho das sementes e a rigidez do tegumento com o
número de sementes destruídas e viáveis. Portanto, optamos nesta etapa em deixar apenas sob forma de
percentagem por espécie.

Entre os meses de dezembro de 2006 a março de 2007 foram coletadas aproximadamente 60 amostras
de fezes. Identificamos 19 espécies pertencentes a 11 famílias, dentre as quais 06 são pioneiras, 05 não pioneiras
e 01 liana, o restante identificado apenas em nível de gênero, não pode ser classificado quanto ao estágio
sucessional (TABELA1).

Embora ainda preliminar, a análise dos dados revela que para a maioria das espécies de plantas que
fazem parte da dieta dos bugios no PEC, o número de sementes intactas foi maior que o de sementes
danificadas, exceto para o gênero , onde encontramos 71,58% das sementes predadas, apesar do
reduzido tamanho e alta rigidez. Aparentemente não existe correlação entre o tamanho das sementes, rigidez
e a taxa de predação.

Para 95% das espécies, a taxa de sementes intactas foi maior que as predadas, resultado este que parece
atribuir os bugios a um status de bons dispersores, corroborando com dados de outros trabalhos amplamente
citados na literatura (Chapman, 1987; Julliot, 1997). Levando-se em conta que os grupos de podem ter
áreas de vida que pode chegar a 30 ha (Chiarello, 1993), que possuem dieta frugívora-folívora e ocorrem em
altas densidades populacionais no PEC, podemos considerar como uma espécie
importante na síndrome de dispersão das espécies consumidas por eles ao longo do ano, principalmente
àquelas das famílias Arecaceae, Myrtaceae e Sapindaceae as quais foram encontradas em maior quantidade
até o momento.
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TABELA 1 – Espécies encontradas nas fezes de , número de sementes por espécie, estado,
tamanho e rigidez do tegumento.

Alouatta clamitans

FAMÍLIA/ESPÉCIE NÚMERO DE SEMENTES
TAMANHO

(cm)

RIGIDEZ DO
TEGUMENTO

Total Intactas Predadas
EUPHORBIACEAE

Alchornea triplinervia 112 109 3 0,5 Duro

LAURACEAE

sp. 1 0 0,5-1,0 Duro

Ocotea sp. 79 0 1,0-1,5 Duro

MORACEAE

Ficus sp. 45 13 < 0,5 Duro

MYRTACEAE

Campomanesia sp. 25 6 0,5-1,0 Mole

Gomidesia sp. 6 0 1,0-1,5 Mole

Myrcia rostrata 126 113 13 0,5 Mole

Psidium sp. 292 83 209 0,5 Duro

PALMAE (ARECACEAE)

Euterpe edulis 3 0 1,0-1,5 Duro

Syagrus romanzoffiana 46 0 > 2,0 Duro

ROSACEAE

Prunus myrtifolia 1 1 1,0-1,5 Mole

RUBIACEAE

sp 6 1 0,5-1,0 Mole

RUTACEAE

Zanthoxylum sp. 68 0 < 0,5 Duro

SAPINDACEAE

Allophylus edulis 29 6 0,5-1,0 Duro

Cupania oblongifolia 19 4 1,0-1,5 Duro

Paullinia seminuda 160 131 29 1,0 Duro
SOLANACEAE

Solanum pseudoquina 170 128 42 > 0,5 Mole

VERBENACEAE

Cytarexyllum myriantum 1 1 0 1,0 Duro

Vitex sp. 14 14 0 1,0-1,5 Duro
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5  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6 AGRADECIMENTOS

Aparentemente, bugios são efetivamente bons dispersores de sementes das espécies coletadas até o
momento no PEC, porém há necessidade de continuidade do estudo por um período maior, fato que certamente
elevará o número de espécies e possibilitará uma análise estatística mais apurada dos dados. Trabalhos com
ecologia dos bugios devem ser encorajados no PEC para elucidar melhor o seu papel com dispersor de sementes e
contribuir com informações que orientem diretrizes para a conservação da espécie símbolo da Cantareira. Outro
fator interessante a ser estudado é a fenologia das espécies vegetais consumidas por , a fim de se
acompanhar variações sazonais na dieta destes animais. Este trabalho faz parte de um projeto que também visa
realizar testes de germinação com as sementes e estará em curso ao longo de 2007.
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