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RESUMO 

Existem no Brasil 26 espécies de primatas ameaçadas de extinção: 
10 Criticamente em Perigo (CR), 6 Em Perigo (EN) e 10 Vulneráveis 
(VU). As maiores ameaças para a conservação da maioria dessas 
espécies são a destruição do hábitat e a caça. A captura de primatas para 
manutenção como animais de estimação e o comércio ilegal também 
são sérios problemas em algumas regiões.  A  reintrodução  e a  translo-
cação são técnicas de manejo que podem  ser  usadas  para  salvá-las  da 
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extinção. A reintrodução é definida como a soltura de uma espécie em 
uma área onde ela foi extinta, enquanto a translocação é o movimento 
de animais selvagens de um hábitat natural para outro com o objetivo de 
conservação ou suplementação/revigoramento populacional. Apesar de 
muito difundidas, poucos são os projetos que obtiveram sucesso. Essas 
técnicas são caras, exigem um monitoramento intensivo pré- e pós-
soltura e nem sempre alcançam o sucesso desejado. Além disso, as 
intervenções devem ser específicas e o manejo ideal para uma espécie 
pode não servir para outra. Atualmente, a maioria das solturas de 
animais é feita sem critérios, sem planejamento e sem qualquer 
acompanhamento, e as conseqüências podem ser desastrosas. As 
medidas usadas para avaliar o sucesso de um programa de reintrodução 
e/ou translocação são: sobrevivência da população, sucesso reprodutivo, 
estabilidade social, permanência na área e estabelecimento de 
populações auto-suficientes. O principal fator para o sucesso é a 
qualidade do hábitat, incluindo disponibilidade de recursos alimentares 
e de sítios de reprodução, ausência de predadores, caça e competição. 
Outro fator importante é conhecer a ecologia e o comportamento da 
espécie, o que fornece os requisitos mínimos necessários para o 
estabelecimento de novas populações (por exemplo, o número de 
animais e o tipo de soltura vão depender de características da espécie). 
A decisão de translocar ou reintroduzir primatas, além de levar em 
consideração os conhecimentos sobre ecologia, comportamento e 
hábitat de boa qualidade disponível, deve considerar os recursos 
financeiros, legais e profissionais necessários antes do início do manejo, 
uma avaliação veterinária, análise de risco, plano de contingência etc. 
Neste trabalho são apresentados três exemplos de programas de 
conservação de primatas brasileiros onde o manejo inclui reintroduções 
e/ou translocações: o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), o 
mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus) e o guariba-de-mãos-
ruívas (Alouatta belzebul belzebul).  
 
Palavras-chave: reintrodução, translocação, suplementação, Alouatta, 

Leontopithecus 

 
 

ABSTRACT 

Twenty-six primate species are threatened with extinction in 
Brazil: 10 Critically Endangered (CR), 6 Endangered (EN), and 10 
Vulnerable (VU). Habitat destruction and hunting are major threats for 
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most of these species. Capture for pets and for illegal commerce also is 
a serious problem in some regions. In areas where populations have 
been severely depleted or extirpated reintroduction and translocation are 
fundamental management techniques for their conservation. A 
reintroduction is defined as the release of a species in an area where it 
has been extirpated, whereas a translocation is the transfer of 
individuals from one natural habitat to another for the purpose of 
supplementing or providing new genetic stock to the population. 
Although widely discussed as management options, their use has been 
successful in only a few cases. These techniques are expensive, they 
demand intensive monitoring, both before and after release, and do not 
always achieve the desired results. This kind of intervention must be 
carefully designed in each case: the best method for one species is not 
necessarily appropriate for another. The majority of animal releases are 
carried out without careful consideration of their purpose or 
consequences, and lack adequate planning and the appropriate 
monitoring after release: the results can be disastrous. Measures used to 
assess the success of a reintroduction or translocation program include: 
the survival of the population, reproductive success, social stability, 
permanence in the release area, and self-sufficiency of the population. 
The main factor for success is habitat quality, including aspects such as 
food availability, adequate sites for breeding, the lack of predators and 
hunting, and competition with resident populations. Another important 
issue is the need for a sound understanding of the species’ ecology and 
behavior, most importantly in those aspects that will determine the 
minimum conditions necessary for the establishment of new 
populations (for example, the number of individuals necessary and the 
type of release will be determined by the species’ traits). Besides taking 
into account the ecology, behavior and the quality of the available 
habitat, the decision of translocating or reintroducing primates must 
consider the financial, legal, and professional resources required prior to 
initiating the management regime, as well as the necessary steps pre-
release, which include veterinary studies and assessments, risk analysis 
and plans for contingencies. We discuss three cases of conservation 
management programs for primates in Brazil that have resorted to re-
introduction and translocation: the golden lion tamarin (Leontopithecus 
rosalia), the black lion tamarin (Leontopithecus chrysopygus) and the 
red-handed howler monkey (Alouatta belzebul). 
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INTRODUÇÃO 
 

No Brasil ocorrem 136 formas de primatas distribuídas em 104 
espécies, das quais 76 (56%) são endêmicas. Uma atualização da lista 
publicada por Rylands et al. (1995) mostrou que os primatas brasileiros, 
incluindo espécies e subespécies, estão distribuídos por biomas da 
seguinte forma: 105 na Amazônia (53 endêmicos), 25 na Mata Atlântica 
(13 endêmicos), quatro na Caatinga, cinco no Pantanal, quatro no 
Cerrado e dois na região dos Pampas, não havendo táxons endêmicos a 
esses quatro biomas. 

De acordo com o workshop que definiu a lista de espécies 
brasileiras ameaçadas de extinção, três dos primatas que ocorrem na 
Amazônia estão incluídos na categoria Criticamente Em Perigo (CR), 
dois na categoria Em Perigo (EN) e seis na categoria Vulnerável (VU) 
(Brasil, 2003). Esse mesmo workshop listou 15 espécies e subespécies 
da Amazônia na categoria DD (Dados Insuficientes), o que reflete a 
falta de conhecimento sobre os primatas amazônicos e a necessidade de 
mais pesquisas na região (Machado et al., 2005).  

A Mata Atlântica, por sua vez, é o bioma brasileiro mais ameaçado 
de extinção. Originalmente cobria toda a região costeira do Rio Grande 
do Norte até a porção norte do Rio Grande do Sul. Hoje, devido ao 
desmatamento, restam apenas 8% dos 1.360.000 km2 da floresta 
original (Brasil, MMA, 2000). Dos 25 primatas que ocorrem na Mata 
Atlântica, 15 estão ameaçados (60%): sete considerados CR, quatro EN 
e outros quatro VU.  

Além de dois primatas classificados como CR, que ocorrem tanto 
na Caatinga quanto na Mata Atlântica (Alouatta guariba guariba e 
Callicebus barbarabrownae), as outras formas que ocorrem na 
Caatinga, no Cerrado, no Pantanal e na região dos Pampas, não se 
encontram em perigo de extinção de acordo com a lista do IBAMA. 
Esses primatas têm ampla distribuição e não são endêmicos a nenhum 
bioma específico. Cebus libidinosus, por exemplo, pode ser encontrado 
em áreas de Caatinga, Cerrado e Pantanal, e Callithrix jacchus na Mata 
Atlântica e na Caatinga. 
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Na lista dos 25 primatas mais ameaçados do mundo, divulgada 
recentemente pela União Internacional para a Conservação da Natureza 
(IUCN), o Brasil está em terceiro lugar com três espécies, perdendo 
apenas para Madagascar e Vietnã, com quatro espécies ameaçadas cada 
um. Os primatas brasileiros citados na lista são o muriqui-do-norte 
(Brachyteles hypoxanthus), o macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus 
xanthosternos) e o mico-leão-da-cara-preta (Leontopithecus caissara) 
(Mittermeier et al., 2005). 
 
 
PRINCIPAIS AMEAÇAS AOS PRIMATAS BRASILEIROS 
 

Os principais fatores de ameaça aos primatas brasileiros são o 
desmatamento e a caça. As conseqüências diretas do desmatamento são 
a perda de hábitat e a fragmentação/isolamento dos remanescentes 
florestais, processos que afetam distintamente a sobrevivência das 
espécies. A perda de hábitat causa a diminuição das populações e o 
desaparecimento local das espécies, enquanto a fragmentação causa a 
eliminação e/ou redução de recursos na área isolada, causando a 
extinção de espécies que dependiam desses recursos, além do 
isolamento, que impede a migração de indivíduos entre áreas. As 
populações da maioria dos primatas brasileiros sofrem os efeitos tanto 
da perda do hábitat, que já causou a exclusão de espécies em vários 
locais (o mico-leão-dourado, por exemplo, hoje está restrito a uma 
pequena faixa da região costeira do Rio de Janeiro, e no passado 
ocorreu do norte até o sul do estado), quanto do isolamento de poucos 
indivíduos nas matas remanescentes.  

Os principais fatores que afetam as populações pequenas e isoladas 
são: (a) variações ambientais - mudanças imprevisíveis no clima, nos 
recursos alimentares e nas populações de competidores, predadores e 
parasitos; (b) catástrofes - variações extremas que incluem, por 
exemplo, inundações e fogo; (c) estocasticidade demográfica - 
variações aleatórias na mortalidade e reprodução dos indivíduos; e (d) 
variação genética - determinada pelo grau de heterozigozidade, que é 
influenciado pela deriva genética e mutações. A ausência de emigração 
e imigração em populações pequenas e isoladas por várias gerações 
reduz a variabilidade genética e pode causar uma diminuição nas taxas 
reprodutivas e de sobrevivência (uma variabilidade genética maior 
permite mais flexibilidade da população em resposta às variações 
ambientais).  
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Além disso, em populações pequenas ocorre um rápido aumento da 
expressão de genes recessivos deletérios, devido ao aumento da 
homozigose causado pelo número reduzido de indivíduos e/ou pelo 
aumento de casamentos consangüíneos. Esses genes podem se fixar, 
caso não sejam letais, levando a uma diminuição da capacidade de 
adaptação (depressão endogâmica). No outro extremo, há o risco da 
depressão exogâmica, que pode ocorrer quando indivíduos de 
populações pequenas e isoladas entram em contato e se reproduzem, 
gerando filhotes menos aptos (Lynch, 1997). A perda da variabilidade 
genética causada pela consangüinidade ameaça a sobrevivência da 
população no curto prazo, enquanto a deriva causa a perda da variação 
genética essencial para um processo contínuo de adaptação (Shaffer, 
1987). Conseqüentemente, quanto menor é uma população, maiores são 
os efeitos que levam a uma diminuição do seu tamanho e a um aumento 
das chances de extinção (Ballou, 1990; Franklin, 1980; Lacy, 2005; 
Lynch, 1997; Soulé, 1987). 

Além dos problemas do desmatamento, a caça de subsistência é 
uma das formas mais difundidas de extração de recursos não-
madeireiros das florestas tropicais. Esta prática tem profundas 
conseqüências na biomassa animal local, na diversidade de espécies e 
no tamanho e estrutura das comunidades remanescentes (Peres, 2001). 
Os efeitos da caça se agravam devido à fragmentação das matas, a qual 
facilita o acesso de caçadores e impede ou dificulta a recolonização por 
animais vindos de áreas não caçadas (Peres, 2001). Segundo Robinson 
(1996), os fragmentos de florestas tropicais isolados são mais afetados 
no curto prazo pela pressão de caça do que por fatores biológicos 
intrínsecos. Na Bahia, por exemplo, a caça foi a provável causa da 
extinção de muriquis e guaribas em várias regiões, e é apontada como 
uma das principais ameaças à sobrevivência de C. xanthosternos 
(Kierulff et al. 2004; Lima, 1990).  

A captura de primatas para manutenção como animais de 
estimação também é um sério problema em algumas regiões. Moradores 
de áreas próximas a florestas geralmente matam os animais adultos e 
capturam os filhotes (M. C. M. Kierulff, dados não publicados). De 
acordo com dados do IBAMA apresentados pela Coordenação Geral de 
Fauna (CGFAU), as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil 
são as principais áreas de captura de animais, embora detenham 
mercados pequenos a médios. A região Sul é considerada como 
intermediária no tráfico, enquanto a região Sudeste é a principal 
consumidora e fornecedora de animais silvestres para o mercado 
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internacional. A dificuldade no combate ao comércio ilegal é uma 
realidade e uma análise da legislação permite sugerir que normas mais 
severas seriam necessárias para coibir o tráfico. 

A compilação dos relatórios produzidos pelos Centros de Triagem 
de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA mostrou que 74463 animais 
foram resgatados do tráfico ilegal ou devolvidos pela população apenas 
em 2002 e 2003. Destes, 5,8% eram mamíferos (4317) e 2% eram 
primatas (86). Os micos do gênero Callithrix representaram 46% (40 
indivíduos) do total de primatas recebidos, seguidos pelas espécies de 
Cebus (28,8% ou 24 indivíduos), Saimiri (4,6% ou 4 indivíduos) e 
Alouatta (4,2% ou 3 indivíduos). Também foram relatados 
aparecimentos esporádicos de exemplares de Ateles, Callicebus, 
Pithecia, Cebuella, Callimico, Saguinus, Leontopithecus, Chiropotes e 
Aotus. Analisando as apreensões de primatas por região, segundo a 
CGFAU, foi observado ainda que o gênero Cebus destacou-se na região 
Norte, enquanto que o gênero Callithrix prevaleceu nas demais regiões. 
Analisando o histórico dos animais recebidos pelos CETAS observa-se 
que as aves, em geral, provêm de apreensões, enquanto os primatas 
originam-se, em sua maioria, de entregas voluntárias decorrentes da 
desistência das pessoas em manter os animais em suas residências 
quando atingem a idade adulta.  

A legislação federal atual (Lei no 9605/98 e Decreto-Lei no 
3179/99) estabelece que os animais apreendidos devem ser (a) liberados 
no hábitat natural após verificação da sua adaptação às condições de 
vida silvestre, (b) encaminhados a zoológicos, fundações ambientalistas 
ou entidades assemelhadas, desde que sob a responsabilidade de 
técnicos habilitados ou (c) na impossibilidade de atendimento imediato 
das condições acima, confiados a um fiel depositário que se 
responsabilizará pelo animal até que se encontre a destinação mais 
adequada.  

Pelos relatórios dos CETAS, 78% dos animais apreendidos são 
soltos, mas observa-se uma maior cautela com relação aos primatas. A 
maioria dos primatas apreendidos está incluída nos 5% de animais 
considerados "sem destino", em especial as espécies mais freqüentes 
(Cebus spp. e Callithrix spp.). Com o objetivo de definir critérios mais 
adequados à destinação dos animais apreendidos, o IBAMA promoveu 
dois workshops em 2004 para discutir protocolos específicos para a 
avaliação de animais com potencial para soltura. Foram abordados 
temas como comportamento, clínica, variabilidade genética e áreas de 
soltura. As maiores dificuldades citadas para o estabelecimento dos 
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procedimentos corretos foram a falta de estruturas adequadas para 
submeter os animais aos exames clínicos, genéticos e comportamentais 
necessários, e a obtenção de uma identificação segura de algumas 
espécies. 

Entre as estratégias que estão sendo planejadas pelo IBAMA para 
melhorar o combate ao tráfico e o manejo dos animais apreendidos, 
destacam-se a intensificação e qualificação da fiscalização, a ampliação 
e qualificação do quadro técnico, a elaboração de programas 
informatizados de controle de plantel nos CETAS, a revisão de normas 
e protocolos para destinação de animais apreendidos, atividades mais 
específicas na área de educação ambiental, o estabelecimento de ações 
compartilhadas de fiscalização e a implementação do Projeto CETAS, 
que visa ampliar e recuperar os diversos centros de triagem espalhados 
pelo país, assim como a construção de novos centros em locais 
estratégicos. 
 
 

MANEJO 
 

Para a conservação de uma espécie é essencial que, em primeiro 
lugar, sejam identificados os principais fatores que podem causar sua 
extinção e, a partir daí, sejam propostas estratégias para garantir sua 
sobrevivência. Um manejo deve ter como objetivo reverter o processo 
de declínio e garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo. A partir 
da necessidade crescente de estimativas quantitativas e cientificamente 
confiáveis sobre a sobrevivência de populações isoladas e ameaçadas, 
surgiu a Análise de Viabilidade Populacional e de Hábitat (PHVA – 
Population and Habitat Viability Analysis). Seu objetivo é quantificar o 
risco de extinção de uma dada população e, a partir de dados de campo 
detalhados sobre a sua biologia, estimar uma população mínima viável 
(MVP – Minimum Viable Population Size). Este é um conceito 
probabilístico definido como o tamanho populacional mínimo que 
garante que a população tenha uma dada probabilidade (em geral 95%) 
de sobreviver durante um intervalo de tempo definido (em geral 100 
anos), mantendo uma certa variabilidade genética (geralmente 95%). O 
processo do PHVA consiste em simulações usando modelos 
alimentados com informações sobre uma série de variáveis biológicas e 
ambientais que afetam as probabilidades de extinção, tais como 
mortalidade e reprodução (Ballou, 1990; Eisenberg, 1980; Franklin, 
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1980; Gilpin & Soulé, 1986; Goodman, 1987; Soulé, 1987; Thompson, 
1991). 

A partir dos resultados do MVP é possível propor um manejo para 
a espécie em questão. Por exemplo, se a densidade populacional 
(número de indivíduos por unidade de área) é conhecida, a MVP pode 
ser facilmente traduzida para uma estimativa do tamanho mínimo do 
fragmento necessário para manter uma população viável. Porém, estas 
análises devem ser alimentadas com informações oriundas de pesquisas 
sobre a biologia e o hábitat dos primatas, e de um monitoramento de 
longo prazo das populações para determinar suas MVP. A partir daí é 
possível indicar prioridades e melhores estratégias de manejo para a sua 
conservação. 

De um modo geral, os tipos de manejo para a conservação de uma 
espécie na natureza podem ser divididos entre os que interferem de 
forma indireta e os que atuam diretamente na espécie, por meio da 
captura e/ou manuseio de indivíduos. O manejo que atua de forma 
indireta visa a proteção do hábitat e de populações da espécie. Tal 
objetivo é atingido através da criação e implementação de unidades de 
conservação e do aumento e/ou melhoria do hábitat disponível para a 
espécie, através de recuperação de áreas degradadas, enriquecimento do 
hábitat e/ou plantio de corredores para conectar populações isoladas. O 
manejo direto visa o aumento e a manutenção da variabilidade genética 
da espécie através da liberação de animais em populações estabelecidas 
(suplementação ou re-stocking) e o aumento do número de indivíduos 
na natureza em programas de reintrodução e/ou translocação. A 
reintrodução é definida como a soltura de animais de qualquer origem 
em uma área onde a espécie foi extinta, enquanto a translocação é a 
transferência deliberada de indivíduos selvagens de uma área onde a 
espécie ocorre naturalmente para outra dentro de sua região de 
distribuição (Baker, 2002). No entanto, o termo reintrodução tem sido 
comumente usado em referência ao retorno de animais cativos para a 
natureza e a translocação como a movimentação de animais selvagens, 
independente do objetivo ser o repovoamento de áreas onde a espécie 
foi extinta ou a suplementação (e.g., Caldecott & Kavanagh, 1988; 
Chivers, 1991; Kierulff, 2000; Kierulff et al., 2002; Kleiman, 1989; 
Konstant & Mittermeier, 1982; Stanley-Price, 1991; Strum & 
Southwick, 1986). 

Os procedimentos indicados para reintroduções e translocações de 
primatas estão descritos na página da IUCN na internet 
(www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/reinte.htm). Muitos destes pro-
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cedimentos são mais relevantes para indivíduos nascidos em cativeiro 
(reintroduzidos) do que para animais selvagens (translocados), enquanto 
outros são especialmente importantes para espécies ameaçadas que 
possuem um número limitado de fundadores. A necessidade de cada 
reintrodução e/ou translocação deve ser rigorosamente analisada e 
avaliada, considerando que são processos demorados, complexos e 
caros. 

Uma análise de 34 artigos sobre translocações, incluindo cinco que 
descrevem aspectos gerais sobre o método e 29 sobre translocações de 
diferentes espécies, mostrou que esta técnica foi usada para: (a) 
repovoar áreas com espécies ameaçadas ou cinegéticas localmente 
extintas ou com baixas densidades, (b) resgatar populações ameaçadas, 
(c) evitar conflitos entre os animais e os seres humanos, (d) pesquisas 
científicas e (e) estabelecer programas de pesquisa médica (Kierulff, 
2000). 

Segundo Griffith et al. (1989), a translocação é um sucesso quando 
resulta numa população auto-suficiente em longo prazo, enquanto para 
Saltz & Rubenstein (1995), o sucesso reflete na reprodução e 
sobrevivência da população translocada. Em outras translocações o 
sucesso foi avaliado considerando a permanência dos animais na área de 
soltura e a estabilidade social. Em qualquer caso, uma translocação bem 
sucedida depende da qualidade do hábitat, incluindo a disponibilidade 
de recursos alimentares, sítios de reprodução, presença de predadores, 
caçadores e competidores na área entre outros. Outro fator importante é 
o conhecimento sobre a ecologia e o comportamento da espécie, a fim 
de possibilitar que os requisitos mínimos necessários para o 
estabelecimento de uma nova população estejam presentes. O número 
de animais e o tipo de soltura dependem das características da espécie – 
se territorial, com grupos sociais, etc., havendo a necessidade de seguir 
protocolos específicos. Por exemplo, se uma espécie vive em grupos 
familiares, famílias inteiras devem ser translocadas. 

Uma tendência geralmente observada após uma translocação é um 
deslocamento anormal dos animais no novo ambiente, como 
conseqüência da desorientação causada pela soltura repentina numa área 
não familiar. Algumas vezes é necessário fazer uma soltura amparada 
(soft-release), para melhorar a qualidade do hábitat e fixar a espécie na 
nova área (Kierulff, 2000). Ações típicas de soft-release são distribuir 
abrigos artificiais e/ou oferecer suplementos alimentares (diferente do 
hard-release, onde os animais são soltos sem nenhuma suplementação). 
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Para Kleiman (1989), uma espécie de primata está apta e deve ser 
reintroduzida e/ou translocada quando cumprir os seguintes pré-
requisitos: (a) população cativa de tamanho viável e auto-sustentável 
com animais "disponíveis”, (b) hábitat disponível, (c) eliminação dos 
fatores que ameaçam a espécie no local de soltura, (d) estudos de 
viabilidade (equipe, logística, métodos, licenças, etc.), (e) escolha de 
uma área de soltura dentro da área de distribuição da espécie, mas 
afastada das populações selvagens nativas, (f) monitoramento de longa 
duração, (g) apoio das comunidades locais e (h) existência ou 
estabelecimento de um programa de educação ambiental. 

Para alguns primatas brasileiros ameaçados de extinção, como 
Alouatta belzebul no Nordeste, Leontopithecus rosalia e L. 
chrysopygus, o manejo para a conservação incluiu a reintrodução e a 
translocação de grupos e/ou indivíduos. No caso de Cebus 
xanthosternos, por outro lado, a reintrodução ou a translocação para a 
formação de novas populações não são as melhores estratégias de 
conservação porque não existem animais cativos suficientes e são 
poucos os conhecimentos sobre a sua biologia e as suas necessidades de 
hábitat. Assim, o manejo atualmente recomendado para a conservação 
desta espécie inclui: (a) a eliminação da caça e do desmatamento, (b) a 
criação de mais áreas protegidas, (c) o desenvolvimento de pesquisas 
sobre ecologia, comportamento e genética, (d) o aumento da população 
em cativeiro e (e) a implantação de um programa de educação 
ambiental em sua área de ocorrência. 
 
 
EXEMPLOS DE MANEJO PARA A CONSERVAÇÃO DE 

PRIMATAS NO BRASIL 
 
Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) 

Maria Cecília Martins Kierulff e Paula Procópio-de-Oliveira 
 
Reintrodução 

O mico-leão-dourado já foi considerado um dos primatas 
brasileiros mais ameaçados de extinção. Em 1969, Coimbra-Filho 
estimou uma população total de 600 indivíduos na natureza. 
Posteriormente, segundo Coimbra-Filho & Mittermeier (1977) e 
Magnanini (1978), a população selvagem de micos-leões-dourados era 
de apenas 100 a 200 indivíduos. A destruição das matas e a caça 
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visando o comércio foram as principais responsáveis por essas drásticas 
reduções.  

Com o objetivo de aumentar o número de indivíduos na natureza, 
teve início um programa de reintrodução de micos-leões-dourados em 
1984. De 1984 a 2000, 153 exemplares nascidos em cativeiro foram 
reintroduzidos em matas de propriedades particulares localizadas nos 
municípios de Silva Jardim e Rio Bonito. Os grupos receberam 
suplementação alimentar e água após a soltura (soft-release) e, 
inicialmente, um abrigo para dormir (Beck et al., 1986, 1991, 2002; 
Beck & Castro, 1994; Kierulff et al., 2002; Kleiman, 1989; Kleiman et 
al., 1991, 1994). Alguns meses após a reintrodução os suprimentos 
foram sendo gradualmente suprimidos e, apesar de variar o tempo 
necessário para que os grupos se tornassem completamente 
independentes, todos os indivíduos liberados na natureza sobreviveram 
sem qualquer suprimento após cinco anos (Kierulff et al., 2002). 

Atualmente, a população reintroduzida ultrapassa os 500 
indivíduos, os quais encontram-se distribuídos em mais de 70 grupos 
que ocupam cerca de 4500 ha de mata nas 26 propriedades que fazem 
parte do programa (Kierulff et al., 2002; Martins & Beck, 2004). Esses 
indivíduos representam mais de um terço dos cerca de 1200 exemplares 
que hoje vivem livremente nos fragmentos florestais de Mata Atlântica 
da baixada costeira do Estado do Rio de Janeiro (Martins & Beck, 
2004). 

 
Translocação 

O mico-leão-dourado ocorria em boa parte da Mata Atlântica da 
região costeira do Rio de Janeiro. A sua possível presença no litoral sul 
do Espírito Santo (Coimbra-Filho, 1969) nunca foi comprovada. O 
último levantamento da espécie, realizado em 1991-1992, mostrou que 
a distribuição de L. rosalia estava restrita a quatro municípios do Estado 
do Rio de Janeiro: Silva Jardim, Cabo Frio, Saquarema e Araruama 
(Kierulff, 1993). Um total de 562 indivíduos (109 grupos) foi 
encontrado sobrevivendo em quatro subpopulações: 361 indivíduos (70 
grupos) na Reserva Biológica de Poço das Antas e nas matas vizinhas, 
74 indivíduos (13 grupos) na encosta da Serra do Mar, 38 indivíduos 
(seis grupos) na Base Naval da Marinha Brasileira em Cabo Frio e 29 
indivíduos (oito grupos) no Centro Hípico de Cabo Frio (atual Parque 
Municipal do Mico-Leão-Dourado). Além desses, foram encontrados 60 
indivíduos (12 grupos) isolados em pequenos fragmentos de Mata 
Atlântica com tamanho variando de 20 a 250 ha (Kierulff, 1993). 
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Devido ao estado precário de conservação, ao tamanho pequeno e ao 
isolamento dessas áreas e às ameaças à sobrevivência dos indivíduos 
(como o desmatamento e a caça), o resgate desses grupos isolados e a 
sua translocação para uma área de mata maior e em melhor estado de 
conservação foram considerados prioritários para a conservação do 
mico-leão-dourado (Kierulff & Oliveira, 1996; Kierulff & Rylands, 
2003). 

A área escolhida para essa translocação foi a fazenda União, que 
apesar de ser localizada dentro da região original de distribuição de L. 
rosalia, não contou com registros da espécie durante o levantamento 
(Kierulff, 1993). A área possui 2400 ha de mata e fica entre os 
municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Antes de ser 
transformada em Reserva Biológica (em 1998), a fazenda União 
pertencia à Rede Ferroviária Federal S.A.. A proposta inicial era 
monitorar os grupos de micos-leões-dourados em suas áreas originais 
antes da translocação. O primeiro grupo, formado por um casal, estava 
num fragmento com cerca de 25 ha e, após 15 dias atravessando áreas 
de pastagens e usando dois fragmentos menores, o macho foi predado 
por um cão doméstico e a fêmea desapareceu. Em função desse 
imprevisto e do risco de desaparecimento de outros indivíduos, todos os 
outros grupos foram capturados e imediatamente translocados para a 
fazenda União (Kierulff, 2000; Kierulff & Oliveira, 1994, 1996). 

De 1994 a 1997, seis grupos (43 indivíduos) oriundos daqueles 
fragmentos isolados foram soltos na fazenda União. Os grupos de L. 
rosalia foram capturados completos, à noite, dentro dos ocos de árvore, 
após se recolherem para dormir. Todos os animais foram anestesiados, 
medidos e tatuados, e dois ou três indivíduos de cada grupo receberam 
rádios-transmissores. Na manhã seguinte, os micos-leões-dourados 
foram colocados num pedaço de tronco simulando um oco natural 
usado pela espécie e transportados para a mata. Durante a soltura, os 
pesquisadores permaneceram escondidos e a porta do oco artificial foi 
aberta à distância através de uma corda fina. Os animais não receberam 
alimentação suplementar e foram diariamente monitorados por rádio-
telemetria. Nenhum indivíduo morreu em conseqüência da captura ou 
da translocação. Inicialmente, para não interferir no comportamento dos 
grupos, as suas localizações eram feitas por triangulação, sendo a 
composição dos mesmos conferida pela manhã quando os indivíduos 
deixavam o local de dormida. Após a estabilização das áreas de vida, os 
micos-leões-dourados foram habituados aos observadores, permitindo a 
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aproximação para a coleta de dados (Kierulff, 2000; Kierulff & Oliveira 
1994, 1996; Procópio-de-Oliveira, 2002). 

Dez anos após a primeira translocação de micos-leões-dourados, a 
população da Reserva Biológica União é de aproximadamente 200 
indivíduos distribuídos em cerca de 30 grupos; dos 43 indivíduos 
originais, nove ainda sobrevivem na população atual (Procópio-de-
Oliveira et al., 2005). Através da coleta e identificação dos vegetais 
consumidos pelos micos-leões-dourados foi organizada uma lista 
composta por mais de 150 espécies utilizadas na Reserva Biológica 
União (Procópio-de-Oliveira, 2002). As pesquisas com a população 
translocada têm gerado informações sobre ecologia alimentar, 
comportamento, delimitação de área de uso e preferência de hábitat, 
distribuição espacial e temporal de recursos alimentares utilizados, 
qualidade do hábitat na Reserva União e dispersão de sementes 
(Kierulff, 2000; Kierulff et al., 2002, Lapenta, 2002; Lapenta et al., 
2003; Procópio-de-Oliveira, 2002; Procópio-de-Oliveira et al., 2003).  

Logo após as solturas, novos grupos foram formados a partir de 
indivíduos que dispersaram dos grupos translocados, os quais ocuparam 
as áreas disponíveis na fazenda União. Inicialmente, as áreas de vida 
dos grupos foram maiores do que o normalmente observado para a 
espécie, mas foram diminuindo com o crescimento gradual da 
população. A população formada pela translocação apresenta 
comportamento, taxas de sobrevivência e taxas de reprodução similares 
aos encontrados na população nativa da Reserva Biológica de Poço das 
Antas (Kierulff, 2000), demonstrando que, nesse caso, o manejo foi 
bem sucedido. 

Portanto, o uso destas técnicas de manejo contribuiu para o 
aumento da população e para o retorno do mico-leão-dourado para 
algumas regiões onde a espécie já estava extinta. Dos 1200 micos-leões-
dourados hoje encontrados na natureza, aproximadamente 60% são 
provenientes de exemplares reintroduzidos ou translocados e de seus 
descendentes. Graças ao manejo, L. rosalia, antes incluído como CR 
pelas categorias da IUCN, hoje é considerado como EN (Brasil, 
IBAMA, 2003; IUCN, 2004). 
 
Mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus) 

Cristiana Saddy Martins e Cláudio B. Valladares-Padua 
 

O mico-leão-preto, primata endêmico da Mata Atlântica do interior 
do Estado de São Paulo, foi considerado extinto do início do século XX 
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até a década de 1970, quando Adelmar Coimbra-Filho anunciou sua 
redescoberta na natureza na Reserva do Morro do Diabo (atualmente 
Parque Estadual), localizada no município de Teodoro Sampaio 
(Coimbra-Filho, 1976; Coimbra-Filho & Mittermeier, 1973). Logo 
depois foram iniciados os primeiros estudos com a espécie (Carvalho & 
Carvalho, 1989). A partir de 1991, Cláudio Valladares-Padua, liderando 
uma equipe do IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) na região, 
desenvolveu um extenso programa de conservação para o mico-leão-
preto (Forman et al., 1987; Pádua, 1991; Valladares-Padua, 1987). Os 
resultados dos primeiros estudos confirmaram o estado de conservação 
da espécie como CR, principalmente devido à destruição de seu hábitat, 
a qual cria um cenário de populações pequenas e isoladas com baixa 
variabilidade genética (Rylands et al., 2002; Valladares-Padua, 1993). 

Um programa integrado para a conservação do mico-leão-preto foi 
elaborado, incluindo ações tanto na natureza quanto no cativeiro, com o 
objetivo de resolver os problemas enfrentados pela espécie através do 
manejo da metapopulação (Ballou et al., 1998; Ballou & Valladares-
Padua, 1997). Neste contexto, todas as populações conhecidas são 
genética e demograficamente manejadas como uma só metapopulação, 
através de reintroduções e translocações e o estabelecimento de 
conexões por corredores florestais. 

O conhecimento gerado até 1997 foi compilado em um PHVA que 
resultou em três conclusões principais que referendaram os passos 
propostos para a conservação do mico-leão-preto: (a) necessidade de 
manejar as populações como uma metapopulação de modo a assegurar 
sua sobrevivência a longo-prazo, (b) necessidade de expandir e criar 
novas unidades de conservação nas áreas de ocorrência da  espécie  e 
(c) necessidade de estabelecer programas com as comunidades locais, 
visando o desenvolvimento sustentável e uma melhoria na sua 
qualidade de vida. Assim, de 1995 a 2000 foram realizadas duas 
translocações, duas reintroduções de grupos mistos e uma dispersão 
manejada de micos-leões-pretos (Martins, 2004; Médici et al., 2003; 
Valladares-Padua et al., 2002). 

 
Translocação 

Os micos-leões-pretos translocados foram capturados na fazenda 
Rio Claro de propriedade da Duratex S.A.. A fazenda, localizada no 
município de Lençóis Paulista, possui 12000 ha, dos quais 1324 ha são 
cobertos por floresta. A população de micos-leões-pretos na área foi 
estimada em 44 indivíduos (Valladares-Padua & Cullen Jr., 1994).  
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Entre 1995 e 1998, dois grupos foram translocados para a fazenda 
Mosquito, localizada no município de Narandiba e que pertence ao 
Grupo Brascan do Brasil. A fazenda Mosquito possui 1344 ha de 
floresta em sua área de 14000 ha. O local não possuía a espécie até a 
vinda dos grupos translocados, apesar de estar na sua região de 
ocorrência original. A primeira translocação envolveu um grupo 
composto por um macho e uma fêmea adultos, um macho juvenil e uma 
fêmea filhote. O segundo grupo era composto por uma fêmea e dois 
machos adultos, um macho e uma fêmea sub-adultos e um macho 
filhote. Nas duas translocações os animais foram capturados para a 
coleta de material para exames sanitários e parasitológicos e 
posteriormente soltos. Após os resultados sanitários, os exemplares 
foram recapturados, transferidos para a fazenda Mosquito e 
monitorados mensalmente através de rádio-telemetria para a coleta de 
dados de ecologia e comportamento (Martins, 2004; Médici et al., 
2003). 

Depois de um ano do manejo, 80% dos micos-leões-pretos 
translocados sobreviveram e ambos grupos reproduziram com sucesso. 
Observou-se a dispersão de um macho adulto do segundo grupo 
translocado para o primeiro, onde o mesmo reproduziu. Os dados de 
ecologia e comportamento demonstraram que, em geral, os animais 
translocados despenderam significativamente menos tempo em 
alimentação, forrageio e deslocamento e mais tempo ao comportamento 
social quando comparados com um grupo selvagem não translocado. 
Por outro lado, os grupos translocados apresentaram o mesmo sucesso 
na captura de presas que os grupos não manejados. A avaliação dos 
parâmetros comportamentais e ecológicos para os micos-leões-pretos 
após a translocação sugere que os grupos tiveram sucesso na adaptação 
ao novo ambiente. As diferenças observadas foram devidas, 
provavelmente, a diferenças na qualidade dos hábitats antes e depois do 
manejo e a variações intra-específicas. 

 
Reintrodução de grupos mistos 

O segundo tipo de manejo utilizado foi a reintrodução de grupos 
mistos, formados pelo pareamento de animais selvagens e animais 
vindos do cativeiro. Duas reintroduções (em 1999 e 2000) envolveram a 
formação de grupos mistos. O primeiro grupo reintroduzido era 
formado por duas fêmeas selvagens da população do P. E. Morro do 
Diabo e um macho adulto vindo do Zoológico de Jersey. O segundo 
grupo era formado por dois machos (um subadulto e um adulto) do 
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Centro de Primatologia do Rio de Janeiro e uma fêmea selvagem do P. 
E. Morro do Diabo. Os grupos formados ficaram por um período médio 
de 20 dias no cativeiro antes da soltura no P. E. Morro do Diabo. O 
parque possui 37000 ha de área e uma população de L. chrysopygus 
estimada em 820 indivíduos (Valladares-Padua & Cullen Jr., 1994). 
Após a soltura, os animais foram monitorados diariamente com coleta 
de dados de ecologia e comportamento. 

As duas reintroduções utilizaram machos com históricos distintos 
de criação, mas o pareamento com as fêmeas selvagens foi bem 
sucedido nos dois casos. Houve cópula no segundo par manejado, 
embora sem resultar em gravidez. O macho da primeira reintrodução, 
com quatro anos e meio de idade, sobreviveu por três meses e meio e 
foi predado, possivelmente por uma jaguatirica. No segundo manejo, o 
macho de dois anos e meio de idade sobreviveu por cinco meses e foi 
predado, e o outro, com um ano e meio de idade, sobreviveu sete meses 
em vida livre e morreu de causa desconhecida. Os animais 
reintroduzidos despenderam menos tempo em alimentação, forrageio e 
deslocamento e mais tempo descansando em comparação com os 
grupos selvagens e o seu sucesso de captura de presas foi menor. 
Embora os animais reintroduzidos não tenham sobrevivido, em menos 
de sete meses foi observado um aumento gradual no tempo dedicado ao 
forrageio e no deslocamento dos indivíduos do segundo grupo. Esta 
observação sugere aprendizado social (Galef, 1996), ou seja, a aquisição 
de determinado comportamento influenciado pela interação com os 
pares selvagens. 

 
Dispersão manejada 

A terceira técnica utilizada foi a dispersão manejada de um par de 
machos de mico-leão-preto. Neste manejo, realizado em 1999 no P. E. 
Morro do Diabo, dois sub-adultos foram capturados e soltos na mesma 
população, mas em território distante do original, sendo monitorados 
semanalmente através de rádio-telemetria. Logo após serem soltos, os 
dois machos se juntaram a outro que estava dispersando naturalmente. 
Não foi possível coletar dados sistemáticos de ecologia e 
comportamento e os dois animais manejados morreram após três e oito 
meses, respectivamente, possivelmente por estresse. O macho selvagem 
que se juntou ao grupo também veio a óbito. Observações não-
sistemáticas demonstram uma mortalidade naturalmente alta para 
machos dispersando (C. B. Valladares-Padua, dados não publicados). 
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Como técnica de manejo para o mico-leão-preto, a dispersão manejada 
não foi bem sucedida. 

 
Conclusão 

Os três tipos de manejo realizados neste estudo objetivaram 
verificar qual o mais viável para ser utilizado no programa de manejo de 
metapopulação do mico-leão-preto. Cada uma das técnicas apresentou 
potencialidades e desafios, mas ficou evidente a importância de 
pesquisas em ecologia e comportamento da espécie para a avaliação do 
sucesso do manejo. 

Na translocação, os animais realizaram as atividades necessárias à 
sua sobrevivência (localizar alimento e abrigo, estabelecer um território, 
reproduzir-se), e as diferenças de comportamento após a translocação 
provavelmente refletem variações intra-específicas e de hábitat. Além 
disso, houve migração e reprodução dos animais, configurando o fluxo 
gênico necessário ao manejo de metapopulação. 

A reintrodução de grupos mistos (fêmeas selvagens e machos 
criados em cativeiro) não foi bem sucedida, pois os machos morreram 
antes de se reproduzirem com as fêmeas selvagens, apesar de ter sido 
observada cópula no casal da segunda reintrodução. Sob o ponto de 
vista de adaptação ao meio, houve alteração de comportamento 
(forrageio e deslocamento) na direção dos padrões selvagens mais 
típicos, conforme constatado na segunda reintrodução. 

A dispersão manejada, apesar de envolver animais selvagens e, 
portanto, com o repertório comportamental para sobreviver no ambiente 
selvagem, também não foi bem sucedida. Como conclusão geral, a 
translocação foi a técnica de manejo mais promissora para o manejo de 
grupos selvagens de L. chrysopygus. A reintrodução mista e a dispersão 
manejada necessitam de maior investigação e delineamento (Martins, 
2004). 

O atual estado de conservação do mico-leão-preto ainda é CR, mas 
os resultados adquiridos nestas duas décadas de estudo e manejo 
sugerem um novo cenário para a espécie. O manejo da metapopulação 
pode assegurar a sua sobrevivência em longo prazo, desde que novas 
etapas sejam estabelecidas com constante avaliação e revisão do que já 
foi aprendido. É possível que no futuro próximo o estado de 
conservação da espécie melhore como conseqüência do programa 
desenvolvido. 
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Guariba-de-mãos-ruívas (Alouatta belzebul belzebul) 
Simone Porfírio e Marcelo Marcelino de Oliveira 

 
Alouatta belzebul é endêmica do Brasil, ocorrendo nos estados do 

Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Alagoas (Bonvicino et al., 1989). Embora 
considerado exclusivamente amazônico por muitos autores (e.g., 
Neville et al., 1988; Nowak, 1991), A. belzebul foi assinalado para o 
nordeste do Brasil (Pernambuco) por Marcgrave, já em 1648 (Langguth 
et al., 1987). Após 340 anos sem registros para essa região, Langguth et 
al. (1987) redescobriram-na em fragmentos de Mata Atlântica nos 
estados de Alagoas e Paraíba. 

Rylands & Brandon-Jones (1998) consideram esta espécie como 
dividida em três subespécies: A. b. belzebul, A. b. ululata e A. b. 
discolor. As duas primeiras ocorrem na região Nordeste, mas a 
abrangência de suas populações silvestres é desconhecida. Para A. b. 
belzebul são conhecidas duas populações no Rio Grande do Norte, doze 
animais em Pernambuco e duas áreas de ocorrência em Alagoas e sete 
na Paraíba. 

Diante da possibilidade de extinção das populações nordestinas de 
A. belzebul, o IBAMA e a Fundação Biodiversitas, apoiados por outras 
organizações públicas e não-governamentais (Conservation 
International, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Margot 
Marsh Biodiversity Foundation e Universidade Federal da Paraíba), 
criaram o projeto “Guaribas do Nordeste” com o intuito de aumentar as 
populações protegidas através do manejo por translocação e 
reintrodução de grupos mistos (formados por animais silvestres e 
cativos). 

A translocação dos guaribas envolveu duas unidades de 
conservação no Estado da Paraíba. Os animais foram capturados na 
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Pacatuba (266 ha), 
localizada no município de Sapé, e soltos a 35 km dali, na Reserva 
Biológica Guaribas (4321 ha), no município de Mamanguape onde não 
havia população de A. b. belzebul. Um grupo composto por 16 animais 
foi acompanhado durante 14 meses na RPPN Pacatuba para 
conhecimento de sua ecologia e comportamento e para o planejamento 
da translocação de parte do mesmo. 

Em fevereiro de 2000, quatro animais foram capturados para serem 
soltos na Reserva Biológica Guaribas, área maior e mais protegida. A 
captura durou cinco dias, sendo três animais capturados no primeiro dia 
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e um no último. Os quatro guaribas capturados (um macho adulto, uma 
fêmea adulta com seu filhote macho e uma fêmea jovem) foram 
examinados e a fêmea adulta recebeu um colar com rádio-transmissor. 
Em seguida, os animais foram colocados em caixas de contenção e 
levados para gaiolões na área de soltura, onde ficaram presos para 
averiguação da saúde e o funcionamento do rádio-colar. Os gaiolões 
foram montados numa área de pouca visitação, a fim de diminuir o 
estresse dos animais. 

Após uma semana, os animais foram libertados. O macho foi o 
primeiro animal a sair do recinto, na direção norte. A fêmea jovem saiu 
em seguida na direção oeste. A fêmea adulta não quis deixar o recinto e, 
portanto, seu filhote foi usado como isca. Após alguns minutos, ela 
ficou agitada e saiu na direção leste, deixando o filhote para trás. 

Este grupo foi formado por animais capturados ao acaso, à exceção 
do macho, escolhido por ser o líder do grupo original e o qual 
acreditava-se que poderia guiar os outros indivíduos para fontes de 
alimento. A fissão deste grupo pode ter várias causas, dentre elas o 
estresse da captura, o grande número de pessoas presentes na soltura, o 
pequeno intervalo de tempo entre a captura e a soltura e a contenção em 
gaiolas separadas. Ela pode ter ocorrido também por ser natural a 
dispersão quando há oportunidade de novos acasalamentos. Padrão 
semelhante ocorreu em translocações de guaribas na América Central e 
do Sul (Ostro et al., 1999; Richard-Hansen et al., 2000), onde as fêmeas 
também deixaram o grupo original. 

O filhote abandonado pela mãe no momento da translocação 
(fevereiro de 2000) foi aquecido, alimentado e estimulado a explorar o 
ambiente e seguir a dieta da espécie. Aos poucos, foi afastado do 
contato humano e mantido numa gaiola que foi progressivamente 
aberta, em regime de semi-cativeiro. Em março de 2002, quando já 
tinha um ano e quatro meses, os outros indivíduos vocalizaram na mata 
e observou-se que ele respondia às vocalizações. Cerca de 20 dias 
depois ele não mais retornou ao gaiolão. 

A fêmea adulta foi seguida através do sinal do rádio-transmissor. 
Ela se deslocou por 377 ha em 59 dias, ou seja, cerca de 6,4 ha por dia. 
Em outubro do mesmo ano ela foi recapturada para troca do colar e uma 
nova tentativa de re-agrupamento dos indivíduos foi possível. Nessa 
ocasião, o seu filhote ainda estava no cativeiro e foi solto junto com o 
grupo, mas não os acompanhou e retornou ao cativeiro. 

O macho adulto, quando recapturado para a tentativa de re-
agrupamento, recebeu um rádio-transmissor colocado na forma de 
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“coleira de tórax”, que foi desenvolvida para permitir o monitoramento 
sem agredir o osso hióide. Nessa soltura, o macho adulto permaneceu 
próximo à sede por quatro dias. Foi mais uma vez capturado e solto 
próximo à fêmea, a qual se afastou dele na direção leste. Esses animais 
foram monitorados por seis meses através dos rádios até o término das 
baterias (junho de 2001). 

Nessa mesma época, um outro macho adulto apreendido pelo 
IBAMA foi mantido cativo à espera de uma fêmea para acasalar. Em 
abril de 2002, uma fêmea de cativeiro chegou e foi mantida separada até 
que fossem observadas interações amistosas através das telas. Após dois 
meses, as gaiolas foram interligadas e os animais acasalaram. Com a 
confirmação da gestação, o casal foi reintroduzido na REBIO Guaribas, 
passando a ocupar a área ao redor dos gaiolões. Até março de 2004, a 
REBIO possuía cerca de dez indivíduos de A. b. belzebul. Em fevereiro 
de 2005, uma fêmea jovem, um macho jovem e um filhote macho 
estavam no cativeiro na REBIO à espera de um animal adulto silvestre 
para serem liberados juntos. 

Uma translocação não deve ser realizada através de uma única 
soltura de poucos animais. Novas translocações ou reintroduções são 
necessárias para permitir um incremento populacional, podendo ser 
usados grupos mistos formados por guaribas-de-mãos-ruívas 
apreendidos e animais provenientes do cativeiro. A situação atual dos 
guaribas no Nordeste não é conhecida, mas a primeira medida para a 
sua conservação já foi tomada. Os próximos passos são frear a 
destruição dos hábitats, conectar as áreas de mata por corredores, 
conduzir um levantamento das populações nordestinas e realizar o seu 
monitoramento e manejo. 
 
 

CONCLUSÃO GERAL 
 

O número de espécies de primatas ameaçados tem aumentado 
continuamente devido ao desmatamento, à caça e ao comércio ilegal. 
No entanto, ainda são poucos os programas de manejo que envolvem 
translocações e reintroduções. Essas técnicas são caras, exigem um 
monitoramento intensivo pré- e pós-soltura e nem sempre alcançam o 
sucesso desejado. Além disso, as intervenções devem ser específicas e o 
manejo ideal para uma espécie pode não servir para outra. Atualmente, 
a maioria das solturas de animais é feita sem critérios, sem 
planejamento e sem qualquer acompanhamento. As conseqüências 
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dessa prática imprópria podem ser desastrosas, tanto para os animais 
soltos, quanto para as populações locais da mesma espécie, as quais 
podem ser comprometidas se alguma doença for introduzida. Da mesma 
forma, conseqüências negativas podem suceder a introdução sem 
controle de um competidor, de um predador ou de uma espécie 
invasora. Assim, mais pesquisas são necessárias para ampliar o 
conhecimento da ecologia e do comportamento dos primatas, 
aumentando as chances de sucesso de reintroduções e translocações. 
Enquanto melhores técnicas de manejo são desenvolvidas, mais áreas e 
mais populações precisam ser protegidas para garantir a sobrevivência 
dos primatas brasileiros em longo prazo. 
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