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SIMPATRIA ENTRE Saguinus weddelli E Mico rondoni NA FLORESTA
NACIONAL DO JAMARI, RO
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Resumo
Os primatas neotropicais (Primates, platyrrhini) são animais arborícolas, de habito social,
importantes prestadores de serviços ecológicos como polinizadores e dispersores de sementes,
atuando na manutenção de florestas nativas e na reconstituição da vegetação em áreas
degradadas. O objetivo do estudo foi registrar a ocorrência de associação simpatrica entre
Saguinus weddelli e Mico rondoni, na floresta nacional do Jamari, Estado de Rondônia. A floresta
nacional do Jamari é uma reserva federal, com 225.799 há que abrange os municípios de Itapuã
do Oeste, Cujubim e Candeias do Jamari, RO. Com bioma predominante amazônico, seu objetivo
principal é o uso múltiplo sustentável de seus recursos florestais e a pesquisa científica, com
ênfase em métodos para exploração sustentável de floresta nativa. Para obtenção dos dados
utilizou-se método de transecção linear em trilhas, durante aula de campo nos dias 21 e 22 de
maio de 2016. Durante caminhada nas trilhas foi registrada a ocorrência de associação simpatrica
entre S. weddelli e M. rondoni. na ocasião pode ser observada formação de bando misto, com
cinco indivíduos da espécie S. weddelli, sendo dois adultos, dois filhotes e um juvenil, e quatro
indivíduos da espécie M. rondoni, sendo três adultos e um filhote. Durante acompanhamento do
bando misto os indivíduos de M. rondoni demostraram ser mais arredios, realizando fissão-fusão
e utilizando os estratos mais altos da floresta. Enquanto que os indivíduos de S. weddelli
demostram ser curiosos o que permitiu maior aproximação, utilizando o estrato médio e baixo da
floresta. Durante coleta de dados foi observado M. rondonise alimentando de seiva. Alguns
estudos registraram ocorrência de simpatria entre S. weddelli e M. rondoni no estado de
Rondônia, entretanto, são poucos estes registros e em sua maioria são registros pontuais. Portanto
registrar e analisar associação simpatrica entre Callitriquíneos é de suma importância para
entender as diversas relações ecológicas e estratégias de forrageamento destes primatas.
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