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APRESENTAÇÃO

Os muriquis – Brachyteles arachnoides e Brachyteles hypoxanthus – são os maiores primatas das Américas e têm características 
sociais peculiares, como a formação de grupos relativamente grandes sem hierarquia acentuada, baixa agressividade 

e destacado papel das fêmeas na liderança. A reversão de seu risco de extinção constitui um dos maiores desafios para a 
primatologia neotropical e para a conservação de espécies ameaçadas no Brasil, exigindo o envolvimento de um amplo 
grupo de profissionais com altos níveis de colaboração e engajamento.

A drástica redução da Mata Atlântica – hábitat dos muriquis – com o consequente isolamento das populações rema-
nescentes em fragmentos florestais frequentemente insuficientes para suprir seus requisitos ecológicos e demográficos, são 
ameaças que demandam soluções tanto complexas quanto criativas. A pesquisa e o manejo têm se evidenciado como pilares 
básicos para estas potenciais soluções, sobretudo quando pautados em abordagens integrativas. 

O Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Muriquis (PAN Muriquis) – elaborado em três oficinas (2005, 
2008, 2010), oficializado em 2010 e encerrado em 2017 – foi fundamental para estabelecer estas prioridades de forma 
participativa. Mais do que isso, o PAN Muriquis funcionou como o eixo condutor para a implementação destas estratégias, 
promovendo o compartilhamento de saberes e a sinergia entre os membros de seu Grupo de Assessoramento Técnico e da 
rede de articuladores e colaboradores. Como parte de seus objetivos, foi indicada a crucial necessidade de gerar diretrizes 
visando orientar e integrar as diversas iniciativas de pesquisa e manejo em curso ou vindouras. 

Os protocolos aqui apresentados foram desenvolvidos ao longo dessa história, mas, principalmente, em duas oficinas de 
trabalho envolvendo mais de 30 profissionais altamente qualificados, entre pesquisadores, gestores de instituições públicas, 
representantes de zoológicos e membros de organizações não-governamentais. Em 2013, como parte do evento Caratinga 
+30 – em celebração aos 30 anos do projeto coordenado pela Dra. Karen Strier sobre os muriquis na RPPN Feliciano 
Miguel Abdala (Caratinga, MG) –, foram concebidos os protocolos para monitoramento demográfico e conectividade de 
hábitats, e consolidado aquele para quantificação de populações. Em 2014, na Comuna do Ibitipoca (Lima Duarte, MG), 
foram delineados a chave de decisão e o conjunto de protocolos para manejo populacional.

Importante destacar que estes protocolos não pretendem ser definitivos ou inflexíveis. Pelo contrário, com sua aplicação 
e revisão, certamente haverá espaço para adaptações, oportunidades de melhorias e necessidade de ajustes. Desde já, os 
leitores e usuários estão convidados a contribuírem com seu aprimoramento.

Toda esta construção só foi possível pela formação de um grupo de certa forma inspirado na sociedade dos muriquis: 
com alguns membros permanentes, mas composição variável ao longo do tempo; com a formação de subgrupos em situações 
específicas, mas uma predominante coesão; com uma concomitantemente forte e suave liderança feminina; e, especialmente, 
com uma intensa cooperação e muita generosidade. 

A consolidação destes protocolos é parte do legado do PAN Muriquis e integra as estratégias vigentes desde 2018 por 
meio do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça-de-coleira. Sua dispo-
nibilização permite vislumbrar a imprescindível continuidade e a constante qualificação dos esforços para a conservação 
dessas espécies emblemáticas da biodiversidade brasileira. 

Leandro Jerusalinsky 
Coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Primatas Brasileiros, ICMBio

Muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides). Foto: Norton Marcus Vinícius dos Santos
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PROTOCOLO PARA CONTAGEM DE INDIVÍDUOS DE BRACHYTELES SPP.

Fernanda P. Tabacow, Leandro S. Moreira, Fabiano R. de Melo, Karen B. Strier, Leandro Jerusalinsky

Para atendimento ao objetivo prioritário do Plano de 
Ação Nacional para a Conservação dos Muriquis (2010-
2017), de quantificar as populações remanescentes das 
duas espécies, uma das ações estabelecidas foi a de “Defi-
nir protocolo padronizado para contagem de indivíduos 
de Brachyteles” (ação 1.4) (Jerusalinsky et al., 2011). Neste 
sentido, após a compilação de métodos de censo utilizados 
em estudos de inventários e monitoramentos, foi estabele-
cido um protocolo de contagem contínuo para muriquis, 
visando padronizar as técnicas de amostragem, para que 
as mesmas possam ser aplicadas em diferentes situações e 
sítios estudados. 

Entende-se por quantificar indivíduos, a determinação 
de sua abundância relativa ou absoluta, por meio de téc-
nicas de amostragem predefinidas e seguindo um proce-
dimento padrão estabelecido para censos populacionais.

Método I. Censo através do Método de Transecção Linear 
(Buckland et al., 1993)

Para qualquer espécie de primata, pode ser aplicado o 
uso da metodologia de Transecção Linear (vide Buckland 
et al., 1993). A técnica consiste na caminhada de um obser-
vador, a uma velocidade o mais próximo possível de 0,5-
1,0 km/hora, com paradas a cada 50 metros, para que o 
observador possa perceber ruídos e/ou movimentos dos 
indivíduos. Deverão ser utilizadas trilhas preparadas de 1 
km e/ou aproveitar aquelas preexistentes no sítio de estudo, 
bem como as bordas das matas e estradas no entorno e inte-
rior das mesmas. O censo deverá ocorrer em dois horários 
principais, no início da manhã (06:00-10:00h) e no final 
da tarde (15:00-19:00h). O registro deve ser feito por meio 
de observações visuais diretas (com auxílio de binócu-
los) ou por meio de vocalizações. O ritmo da caminhada 
deve ser mantido em 0,5-1,0 km/h. O início e o término 
dos censos deverão ser anotados, assim como a distância 
percorrida, possibilitando comparações acerca do esforço 
amostral e da taxa de encontro para cada uma das espécies 
registradas (indivíduos vistos/10 km).

A metodologia de transectos lineares assume quatro pre-
missas, em ordem decrescente de importância: (1) todos os 
animais posicionados diretamente na linha do transecto 

devem ser detectados; (2) todos os animais são detectados 
na sua posição inicial, antes de qualquer movimento em 
resposta ao observador; (3) as distâncias perpendiculares 
são medidas corretamente; e (4) as detecções são eventos 
independentes (Buckland et al., 1993; Thomas, 2002; Cul-
len Jr. e Rudran, 2003). Aliado a isto, os transectos linea-
res distribuídos ao acaso podem ser preferíveis em áreas de 
floresta contínua de grandes extensões (Peres, 1999; Peres 
e Cunha, 2011).

Todos os registros precisam ser anotados em caderneta 
de campo previamente preparada, com campos para a data, 
hora, coordenada geográfica, tipo de floresta, tipo de regis-
tro, número de indivíduos, classe etária e sexual e tipo de 
contagem (parcial ou total). Em adição, para cada animal 
(no caso de indivíduos solitários) ou o primeiro indivíduo 
de cada grupo visualizado, deverão ser anotadas as seguintes 
informações: distância perpendicular entre o animal detec-
tado e o transecto ou ângulo e distância do avistamento, 
transecto percorrido, tempo gasto no percurso, local e horá-
rio de cada avistamento, espécie visualizada e número de 
indivíduos por grupo (Tabela 01). 

Nas detecções cujos ângulos (θ) e as distâncias de avista-
mento (r) forem obtidos, a distância perpendicular (x) entre 
o animal detectado e o transecto deverá ser calculada de
acordo com a fórmula x=r.senθ. As distâncias serão deter-
minadas por meio de rangefinder e os ângulos serão obtidos
com GPS. Para efeito de cálculo das densidades, estas serão
estimadas usando a seguinte fórmula:

• D = densidade (grupos/km² ou grupos/ha ou indiv./km²
ou indiv./ha);
• ESW=largura efetiva do transecto, calculada pelo pro-
grama Distance (Buckland et al., 1993);
• L=comprimento total do transecto (que será a soma dos
transectos caminhados), e cada densidade será específica
para cada fragmento, além das larguras efetivas serem espe-
cíficas por espécie.

Para estimar a densidade e o tamanho populacional, a 
análise estatística deve ser conduzida utilizando o software 
Distance 7.3 (Thomas et al., 2005). 

D = número total de indivíduos, onde:
2 (ESW) L

Capítulo 01
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O fundamento desse método é a busca de um modelo, 
ou uma Função de Detecção, que melhor espelhe o com-
portamento  das distâncias perpendiculares observadas. 
Depois, utiliza-se essa função para estimar a proporção 
de indivíduos que não foram detectados durante os levan-
tamentos e, a partir daí, pode-se obter uma estimativa de 
densidade da população de interesse (Buckland et al., 1993; 
Thomas, 2002; Cullen Jr. e Rudran, 2003).

Simulações precisam ser efetuadas com todos os modelos 
e ajustes disponíveis no Software Distance 7.3, com dados 
truncados (descartando dados a partir de determinadas 
distâncias) e não truncados, e a escolha do modelo que se 
ajustar melhor aos dados ocorrerá levando em consideração a 
combinação de dois fatores: mínimo AIC (Akaike’s Informa-
tion Criterion) (Thomas, 2002; Cullen Jr. e Rudran, 2003; 
Jathanna et al., 2003) e menor coeficiente de variação (CV). 

O IC é um índice para a seleção de modelo, sendo com-
putado para cada modelo sob análise e aquele que apresen-
tar o menor valor para AIC é selecionado, atentando para 
identificar um modelo que seja adequado aos dados e que 
não tenha muitos parâmetros (Buckland et al., 1993).

Ao se observar os histogramas de distribuição das dis-
tâncias perpendiculares gerados e os resultados das simu-
lações das análises, é feita uma escolha, onde se considera 
ou não os dados de distâncias perpendiculares, ou seja, 
pode ser feita ou não a truncagem dos mesmos, na medida 
em que pode acarretar aumento no intervalo de confiança 
e no coeficiente de variação. O modelo e ajuste mais ade-
quados devem, então, ser escolhidos.

As densidades populacionais são apresentadas em 
número de grupos ou indivíduos por km² ou hectares, 
acompanhadas de seus intervalos de confiança (IC) 
ao nível de significância de 0,05 (95% de probabilidade). 
Uma vez calculada a densidade populacional de grupos, 
esse valor pode ser multiplicado pelo tamanho médio dos 
grupos obtido (número de indivíduos avistados dividido 
pelo número de avistamentos obtidos) para gerar o tamanho 
populacional da espécie em cada área estudada. 

Apesar de mais facilmente obtido, o índice de abun-
dância reflete, em menor grau, a densidade populacional 
das espécies de primatas amostradas numa área. Por isso 
mesmo, não tendo registros suficientes para rodar o pro-
grama Distance, pode-se usar como artifício o cálculo do 
índice de abundância relativa (Chiarello e Melo, 2001), o 
que permite, ainda assim, comparações com outras locais 
acerca do esforço amostral e da taxa de encontro.

Essa taxa é calculada através da fórmula:

• Taxa de encontro = encontros visuais/10 km de censo;
• Número de encontros visuais = número total de encontros 
com cada espécie ou grupo;
• distância percorrida = distância total percorrida, em km.

Método 2. Censo com uso de playback

Nos fragmentos selecionados para a investigação, deve-
rão ser realizados censos em trilhas já existentes no interior 
e bordas das matas e nas estradas. Em momentos alterna-
dos de censo, deverá ser aplicado o método de playback 
– reprodução de vocalizações da espécie para estimular a 
resposta de animais residentes – que permite, em um curto 
período de tempo, a confirmação da presença de espécies 
que muitas vezes não são detectadas devido às condições 
de relevo ou á visibilidade no interior da mata.

A metodologia do censo com playback precisa ser ajus-
tada, mas deverá ser realizada com o uso de equipamentos 
adequados, aferidos previamente e que possuam alcance 
máximo de 500 metros em condições de floresta densa. 
Além disso, vozes específicas com significados de chamada 
intergrupo devem ser priorizadas, bem como o uso desse 
método por área deve ser minimizado ao ponto de somente 
alcançar o registro da espécie. Após isso, deve ser priorizada 
a contagem direta de indivíduos com o uso do método de 
transecção linear (vide detalhe acima).

NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
LOCALIDADE: MUNICÍPIO: ESTADO:

Data Hora GPS

Número Total de Indivíduos Tipo de 
registro (visual, 

auditivo, 
vestígios)

Tipo de 
contagem 
(total ou 
parcial)

Distância (m) 
do animal vs. 
observador

Distância (m) 
em relação 
à trilha (x)

Ângulo de 
avistamento 
vs. trilha (°)

Classe 
Etária 
IND*

jovem subadulto adulto

IND ♂ ♀ IND ♂ ♀ IND ♂ ♀ ♀+

*IND: Indeterminado; ♀+: Fêmea carregando filhote

Tabela 01. Ficha para coleta dos dados de campo em censos por transecções lineares.

distância percorrida
Taxa de encontro = Número de encontros visuais x 10
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O censo com playback tem apresentado bons resultados 
em levantamentos de muriquis. Entretanto, é importante 
ressaltar que há variáveis que podem prejudicar a eficiência 
do método. Entre estas, destacam-se o tipo de voz utilizada, 
a distância do som emitido, o número e o tempo de intervalo 
de repetições, a amplitude, entre outros. Muito embora o 
playback tenha se mostrado bastante útil para diagnosticar a 
presença da espécie, esse método deve ser sempre empregado 
com cautela, já que muito pouco se sabe sobre os potenciais 
efeitos negativos que pode causar sobre as populações estu-
dadas, especialmente aquelas de vida livre. 

Método 3. Identificação individual - Registros fotográ-
ficos e filmagem

A densidade absoluta, principalmente no caso de B. 
hypoxanthus, pode ser definida por meio da identificação 
individual, que deverá ser feita sempre que possível, com 
auxílio de binóculos, registros fotográficos e filmagens, 
pois, os indivíduos desta espécie apresentam padrões indi-
viduais de despigmentação na face e genitália, coloração 
da pelagem, tamanho e formato das narinas e orelhas, 
dentre outras particularidades que permitem a indivi-
dualização por observadores experientes (Strier, 1987). 

Como os registros de imagens dos indivíduos são ferra-
mentas importantes para identificação individual, sempre 
que possível, deverão ser coletadas imagens em vídeo e/ou 
fotografia dos indivíduos avistados. Depois de feito os regis-
tros, as imagens deverão ser renomeadas com uma sigla de 
identificação do indivíduo registrado e, em seguida, arqui-
vadas em um banco de imagem da população estudada.

Método 4. Censo por varredura em grupo

Um número X de rotas deverá ser previamente deter-
minado, de acordo com as características e dimensões da 
área de estudo. Strier et al. (1999) efetuaram o censo em 
grupo em uma área de 855 hectares, com seis rotas estabe-
lecidas em trilhas preexistentes, duas vezes ao dia (ex. 7:30 
e 13:30), envolvendo 16 observadores experientes, totali-
zando 8 duplas. Para esta área, o censo ocorreu durante 
cinco dias. Os 16 observadores trabalharam em pares e os 
parceiros foram trocados depois de cada rota, de maneira 
que cada observador experimentasse uma nova rota. As 
caminhadas ocorreram em passos lentos e os observadores 
mantinham um espaçamento entre eles de 10-20 metros 
durante o percurso. Ao ser encontrados, o número de muri-
quis avistados deverá ser anotado em caderneta de campo 
previamente preparada (ver Tabela 01): hora, local (coorde-
nadas de GPS), tipo de contagem, tipo de registro e número 

de indivíduos, razão sexual, estrutura etária observada.  
A identificação individual será feita sempre que possível, 
com auxílio de binóculos, registros fotográficos e filmagens 
e anotado as seguintes classes etário-sexuais: adulto, jovem, 
infante, machos e fêmeas (Strier, 1987). Rádios comunica-
dores deverão ser utilizados para anunciar os avistamentos 
entre as equipes e evitar sobreposição de avistamentos.

Método 5. Marcação-recaptura genética 

O método de contagem dos indivíduos deverá contar 
com estudos genéticos que começaram em 2002, com a 
padronização da técnica de extração de DNA a partir de 
fezes (Chaves et al., 2006). O método envolve a coleta opor-
tunística de fezes e identificação destas por meio de marca-
dores de microssatélite. Como cada indivíduo tem um perfil 
genético único (com exceção de gêmeos monozigóticos), é 
possível contar o número de perfis genéticos diferentes e 
calcular uma curva de rarefação para estimar o tamanho da 
população. Com um marcador molecular de sexo também 
é possível calcular a razão sexual da população. 

Dessa maneira, deverá ser adotado um protocolo de 
coleta de fezes já utilizado em outros estudos (Chaves et 
al., 2011), no qual as amostras são coletadas de forma não 
invasiva e oportuna. Assim, quando o observador flagrar 
um indivíduo defecando, as amostras que caírem no chão 
deverão ser coletadas e conservadas em frascos apropria-
dos. Os frascos com as amostras deverão ser devidamente 
identificados com informações que incluem: sexo e idade 
individual, data, hora, local, nome do pesquisador res-
ponsável pela coleta e observações que sejam consideradas 
relevantes sobre o animal. Posteriormente, as amostras 
deverão ser encaminhadas para o Laboratório de Gené-
tica de Vertebrados da Universidade Federal do Espírito 
Santo, onde serão estocadas e analisadas. Uma publicação 
relevante sobre este assunto é a de Arandjelovic et al. 2011.

Método 6. Contagem por ponto de mirante

Com base em esforços de campo acumulados durante 
estudos de comportamento, área de vida e dinâmica popula-
cional do muriqui-do-norte no Parque Estadual da Serra do 
Brigadeiro (Moreira, 2008; Barbosa et al., 2011), essa cadeia 
de montanhas, por diversas vezes, apesar de ter sido um 
grande obstáculo físico, apresentou-se também como uma 
facilitadora durante a fase de habituação de um grupo de 
muriquis. Além de uma intrincada rede de trilhas, pontos 
específicos de observação por mirantes foram sendo esco-
lhidos entre diversos picos e trechos de rochas expostas.  
Com o tempo, estes pontos se mostraram extremamente 
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eficientes na localização e mapeamento de indivíduos 
de muriquis, bem como de outras espécies de prima-
tas (Alouatta clamitans, Sapajus nigritus e Callicebus  
nigrifrons). Vale ressaltar que alguns pontos possibilitaram 
uma visão geral de 300 graus de ângulo visual, permitindo 
contagem de indivíduos, mapeamento de rotas especí-
ficas, observações comportamentais durante encontros 
inter-grupos e, muitas vezes no caso dos muriquis, identi-
ficação das marcas faciais dos indivíduos (sempre usando 
binóculos ou lunetas com um alcance mínimo de 10x). 

As figuras seguintes dão uma noção exata do alcance 
desses pontos de observação por mirantes. Além disso, 
imagens adicionais dos muriquis sendo observados nos 
mirantes podem ser vistas no documentário “Entre Mon-
tanhas e Muriquis”, elaborado pelo Centro de Estudos 
Ecológicos e Educação Ambiental (CECO) e pela Tanto 
Design com apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF-
-MG). Link para assistir ao vídeo, parte 2: http://www.
youtube.com/watch?v=INmCp8bGpqQ&feature=related. 

Fig. 3. Mirante da Pedreira, na Mata do Sossego, 
mostrando a visão de um dos pontos de passagem 
dos muriquis. Foto: Anderson I. G. Ferreira.

Fig. 2. Mirante do Eucalipto, também situado na 
Mata do Sossego, em Simonésia, Minas Gerais. 
Foto: Anderson I. G. Ferreira.

Fig. 1. Vista de um dos pontos de mirante da área 
da Mata do Sossego, em Simonésia, Minas Gerais. 
Foto: Anderson I. G. Ferreira.

http://www.youtube.com/watch?v=INmCp8bGpqQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=INmCp8bGpqQ&feature=related
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Para se caracterizar bem os pontos de mirantes, deve-se 
saber escolher, portanto, o ângulo visual desses pontos, 
permitindo que sua área amostrada efetiva seja calculada (a 
partir do SIG). Certamente, a área efetiva está diretamente 
relacionada com o equipamento de busca visual utilizado, 
lembrando que há sempre uma área não mensurada que 
deve ser contabilizada para efeito de abrangência do alcance 
daquele mirante.

São sugeridos os seguintes itens para serem anotados 
durante as observações: tempo de permanência em cada 
mirante, critérios de validação dos registros, cálculo das 
medidas exatas para cada registro, como o ângulo obser-
vador-animal, distância observador-animal (via rangefin-
der de bom alcance), número de indivíduos, entre outras 
anotações relevantes.

Fig. 4. Mapa mostrando os limites do Parque 
Estadual da Serra do Brigadeiro e a localização 
de potenciais pontos de mirantes escolhidos a 
partir de experiência pretérita do sítio de estudo 
e de uma análise acurada da imagem de satélite, 
usando o SIG como ferramenta de refinamento 
para definição dos mirantes.

Método 7. Censo aéreo

Registrar e estimar populações de primatas na natureza 
em áreas extensas exige expedições e campanhas de censo 
longas e dispendiosas, com resultados muitas vezes não 
satisfatórios. Assim, aperfeiçoar e melhorar o potencial de 
localização e monitoramento dessas populações é sempre 
uma grande demanda, especialmente porque as áreas mon-
tanhosas - principais refúgios das duas espécies de muriquis 
- são sempre de difícil acesso.

Pilotos de helicóptero e analistas ambientais ocasio- 
nalmente relatam avistamentos de muriquis e outros pri-
matas durante sobrevoos de combate a incêndios ou fisca-
lizações no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro.

No intuito de localizar grupos de muriquis na Serra do 
Brigadeiro, foram realizados dois censos aéreos em março de 
2005 e janeiro de 2006, com duração de respectivamente 
40 minutos e 2 horas, em áreas de 3000 ha no norte e de 
9000 ha no centro-sul. Quatro pesquisadores treinados na 
identificação de muriquis monitoravam constantemente 
ambos os lados do helicóptero. A linha de voo foi definida 
durante o ato, concentrando-se em grotas e encostas flores-
tadas visualmente mais conservadas, onde o piloto realizava 
rasantes (50-80 metros acima do dossel) em baixa velocidade 
(30-60 km/h). Todos os registros visuais foram georrefe-
renciados com GPS e filmados em formato Mini-Digital 

Video (Mini-DV). 
Foram observados dois grupos de muriquis no primeiro 

sobrevoo e quatro grupos no segundo, com contagens de 
indivíduos visualizados. Após estes sobrevoos a população 
efetivamente contabilizada aumentou de 270 indivíduos 
em seis grupos para 325 em onze grupos. Adicionalmente, 
foram observados pontos de ameaças antrópicas e caracterís-
ticas gerais de relevo e vegetação, que permitiram um melhor 
planejamento de estratégias de proteção e pesquisa. O custo-
-benefício dos sobrevoos foi compensatório, na medida em 
que economizou recursos de tempo e financeiros na checa-
gem de áreas remotas e confirmação de grupos de muriquis. 
Apesar de ser extremamente onerosa, essa possibilidade não 
deve ser descartada e, eventualmente, preferida em condições 
e locais que essa for exigida, como grandes maciços florestais 
na Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. 

Uma excelente alternativa para uso em áreas um pouco 
menos extensas, e com custo bastante reduzido em rela-
ção ao uso de helicóptero, é o drone (Veículo Aéreo Não 
Tripulado – VANT). Essa aeronave, com rotor e hélices 
próprias, é capaz de capturar imagens através de câmera 
termal embarcada e, de forma simultânea, captura imagens 
coloridas de alta resolução (4K), que podem ser compa-
radas (Melo, 2021).
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Para tanto, deve-se prever a aquisição de uma aeronave 
que dispõe de duas câmeras, sendo uma do tipo “termal” 
e outra do tipo “colorida” (RGB, para uso diurno), permi-
tindo captar imagens que auxiliarão o operador no reco-
nhecimento e geolocalização dos grupos de muriquis, sobre-
tudo em locais de difícil acesso. A metodologia adotada 
será padronizada de acordo com protocolos que vêm sendo 
previamente elaborados por especialistas. Deste modo, 
é garantido que todos os dados sobre densidade, estru-
tura, distribuição e status de conservação das populações 
estudadas serão coletados e analisados de forma integrada.

Dentre a tecnologia atualmente disponível, recomenda-
-se a aquisição de um drone da marca chinesa DJI, modelo 

Matrice 200, com uma gimbal acoplada que utiliza uma 
câmera dupla denominada de Zenmuse XT2, composta 
por uma câmera que filma 4K e outra, da marca FLIR, que 
registra animais com temperaturas corpóreas distintas do 
ambiente, como os muriquis. Ainda que marcas e mode-
los sejam sempre variáveis e alterem suas configurações ao 
longo do tempo, os componentes sugeridos acima são hoje 
a melhor opção presente no mercado. Outros aparelhos, 
também da DJI, como o Mavic 2 Pro, modelo Zoom, tam-
bém tem sido utilizado e testado em campo, com excelentes 
resultados que aperfeiçoam a contagem e identificação dos 
animais, assim como a classificação correta sexo-etária, 
além de registrar comportamentos sociais e de alimentação.

Fig. 5. Indivíduo de muriqui-do-norte 
sendo fotografado por observador aéreo 
durante sobrevoo no Parque Nacional do 
Caparaó, Minas Gerais e Espírito Santo, 
com helicóptero modelo Esquilo (AS350 
B2). Foto: Braz Antonio Pereira Cosenza.

Fig. 6. Visual aéreo obtido durante sobre-
voo no Parque Nacional do Caparaó, Minas 
Gerais e Espírito Santo, com helicóptero 
modelo Esquilo (AS350 B2). Além do longo 
alcance, observa-se, com detalhes, dossel e 
estrutura da floresta, o que permite aperfei-
çoar, significativamente, análises feitas por 
SIG. Foto: Fabiano R. de Melo.
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Fig. 7. Drone DJI - Matrice 200 embarcado 
com a câmera Zenmuse XT2. Foto: Fabiano 
R. de Melo.

Fig. 8. Imagens de muriqui-do-sul, Gua-
ratinguetá - SP, captadas por meio de 
drone DJI Matrice 200, com uma gimbal 
acoplada que utilizada uma câmera dupla 
denominada Zenmuse XT2. A imagem 
acima do tipo colorida (RGB, para uso 
diurno) e, abaixo, termal. Foto: Fabiano 
R. de Melo.
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MONITORAMENTO DEMOGRÁFICO DE POPULAÇÕES SELVAGENS DE 
BRACHYTELES SPP.: CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE ÁREAS  

PRIORITÁRIAS E INTENSIDADE DE MONITORAMENTO 
Karen B. Strier, Carla B. Possamai, Fernanda P. Tabacow, Alcides Pissinatti, Andre M. Lanna, Fabiano R. de Melo, 

Leandro S. Moreira, Mauricio Talebi, Paula Breves, Sérgio L. Mendes, Leandro Jerusalinsky

Dados demográficos são essenciais para avaliações do status de espécies ameaçadas. Contudo, estabelecer um programa 
integrado de monitoramento para obter dados úteis sobre as tendências atuais e futuras da população requerem a iden-
tificação de áreas e populações prioritárias e avaliações realistas dos tipos de dados que podem ser obtidos sob diferentes 
regimes de monitoramento. Analisamos todas as populações conhecidas de um primata criticamente ameaçado, o muriqui 
(gênero: Brachyteles), atribuindo pontuações para tamanho populacional, singularidade genética, importância geográfica 
(incluindo potencial importância em programas de corredores) e implementabilidade para definir as prioridades de moni-
toramento. Nossas análises revelaram nove populações prioritárias para o muriqui-do-norte (B. hypoxanthus) e nove para 
o muriqui-do-sul (B. arachnoides). Além disso, nós empregamos conhecimento das características de desenvolvimento
e história de vida do muriqui, para definir a intensidade mínima de monitoramento necessária para avaliar as tendên-
cias demográficas, ao longo de um contínuo, variando de simples mudanças descritivas no tamanho da população, até
predições de mudanças na população derivadas de histórias de vida baseadas em indivíduos. Nosso estudo, estimulado
pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Muriquis, do governo brasileiro, é fundamental para atingir os
objetivos de conservação para este gênero, e também fornece um modelo para a definição de prioridades e métodos para
a implementação de programas integrados de monitoramento demográfico para outras espécies de primatas Em Perigo e
Criticamente em Perigo de extinção.

Link para o artigo completo: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0188922

Capítulo 02
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PROTOCOLO DE CONECTIVIDADE E ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A 
FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS EM LOCALIDADES DE

 OCORRÊNCIA DE BRACHYTELES SPP.
Fernanda P. Tabacow, Marcello S. Nery, Luana D’Avila Centoducatte, Paula Breves, Maurício Talebi, Fabiano R. de Melo

Este protocolo foi elaborado com o objetivo de orientar 
ações de conservação que visam o aumento da conectividade 
do hábitat de Brachyteles spp. Para tanto, foram reunidos infor-
mações e procedimentos aplicados ao manejo da paisagem e 
da restauração do hábitat, que deverão auxiliar na formação 
de corredores ecológicos em áreas de ocorrência das espécies.

No planejamento das ações de recuperação e aumento 
de hábitat para Brachyteles spp., é importante considerar a 
dinâmica da paisagem para que se possa planejar adequa-
damente a conexão de fragmentos florestais, com objetivo 
de formar uma rede de florestas interligadas em regiões em 
que as espécies estão presentes. Deve ser realizado, então, o 
mapeamento regional dos principais remanescentes flores-
tais a fim de identificar áreas potenciais de conectividade, 
considerando a proximidade de Unidades de Conservação 
em diferentes regiões de ocorrência de Brachyteles spp. 

O mapa da Figura 9 mostra as áreas com registros de 
ocorrência de ambas as espécies, indicando as regiões prio-
ritárias para conexão de fragmentos e consequente aumento 
da conectividade. 

Inúmeras são as estratégias que podem ser aplicadas 
para se alcançar a conectividade, por exemplo, o estabeleci-
mento de corredores ecológicos. Neste sistema são utilizadas 
estratégias de restauração da cobertura vegetal, tais como, 
proteção de fragmentos florestais, implantação de sistemas 
agroflorestais, incentivos ambientais entre outros (Viana et 
al., 1992; Hilty et al., 2006; Rodrigues et al., 2009).

O cálculo da conectividade entre fragmentos de mata 
pode ser feito a partir da distância mínima entre a borda 
do fragmento amostrado até a borda do fragmento vizinho 
mais próximo. No caso da formação de corredores, isto é 
extremamente importante, pois quanto menor a distância 
entre fragmentos florestais, maior é a possibilidade de criação 
de corredores (Santos, 2002). 

Para estabelecer a conectividade entre fragmentos vizi-
nhos, devem ser avaliados os seguintes fatores: o tamanho 
e a forma dos fragmentos, o tipo borda, características da 
vizinhança e composição da matriz, o grau de isolamento, 
histórico de perturbações (Viana, 1990; Viana et al., 1992; 
Viana e Pinheiro, 1998).

 O tamanho de um fragmento de hábitat pode influenciar 
diretamente na sobrevivência de uma espécie, pois pode não 
conter o tamanho mínimo para a manutenção de popu-
lações viáveis em longo prazo (Camargo e Kapos, 1995).  
No caso de Brachyteles spp., o tamanho da população consi-
derado minimamente viável é de pelo menos 50 indivíduos, 
apesar de outros critérios também serem considerados, como 
o tamanho da área e a possibilidade de fluxo entre grupos
(Jerusalinsky et al., 2011).

Segundo Dias e Strier (2003), a área de vida pode variar 
de acordo com o tamanho do grupo de muriquis. Lima et 
al. (2019) relatam uma área de vida de cerca de 240 hec-
tares para um grupo de muriquis de 50 indivíduos. Assim, 
fragmentos menores que 200 hectares parecem não ser 
suficientes para suportar uma população minimamente 
viável em longo prazo. Esses fragmentos tendem a abrigar 
populações pequenas que, muitas vezes, são inviáveis para 
a manutenção de uma espécie (Camargo e Kapos, 1995). 
Entretanto, fragmentos menores devem ser considerados 
como stepping stones, pois podem conectar fragmentos iso-
lados, o que facilita o fluxo da dispersão pela matriz. 

Assim como o tamanho, a forma dos fragmentos florestais 
também é muito importante, pois afeta diretamente a relação 
entre o perímetro e a área do fragmento. Quanto menor for 
esta relação, menor também será a borda. Por outro lado, 
quanto maior a relação, maior será a borda. Deste modo, 
a forma do fragmento é um parâmetro importante a ser 
considerado no momento da seleção de áreas para aumento 
da conectividade de hábitat para Brachyteles spp. 

Outro fator importante é a proximidade entre os frag-
mentos, que reflete no grau de isolamento dos fragmentos.  
O grau de isolamento de um fragmento pode ser deter-
minado pela média das distâncias entre seus vizinhos mais 
próximos (Dos Reis e Nishyam, 2017). 

A borda consiste na área de contato entre o hábitat ori-
ginal e o entorno do fragmento que pode sofrer mudanças 
drásticas conforme a natureza das interações entre os dois 
ambientes (Murcia, 1995). O aumento na proporção de 
borda em relação à área torna os fragmentos mais suscep-
tíveis às perturbações antrópicas como fogo, caça, animais 
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Fig. 9: Mapa dos registros de Brachyteles spp. destacando as regiões com cobertura florestal. O traçado em vermelho destaca a delimi-
tação dos corredores ecológicos prioritários em áreas de ocorrência das espécies. Mapa elaborado por Luana D'Avila Centoducatte. 

domésticos, exploração madeireira, espécies invasoras, etc.
A matriz exerce grande influência sobre a conectivi-

dade dos fragmentos, pois a composição da matriz é que 
determina se a população de um fragmento está ligada 
genética e demograficamente a outras populações (Pflüger 
& Balkenhol, 2014).

Matrizes que são formadas por extensas áreas de pasta-
gens ou horticultura são intransponíveis para muitas espé-
cies, porém, para outras não. A dispersão de Brachyteles 
spp. é afetada negativamente pela fragmentação. Estudos 
indicam que as fêmeas de muriquis são capazes de per-
mear matrizes agrícolas e pecuárias, no entanto, em uma 

paisagem cuja matriz possui baixa permeabilidade, a mobi-
lidade e colonização de novos fragmentos ficam compro-
metidas (Lanna, 2015). Dessa maneira, as fêmeas podem 
acabar se perdendo no meio do caminho, ficando solitárias 
(Tabacow et al., 2009).

Um dado importante a ser observado é o alto grau de 
permeabilidade que as monoculturas de eucaliptos ofere-
cem para dispersão desses primatas (Tabacow Obs pess.). 
Desta forma, na avaliação da paisagem, devem se priorizar 
áreas que apresentem grupos de fragmentos conectados por 
elementos da matriz, como matas de eucaliptos, refloresta-
mentos com nativas e sistemas agroflorestais.
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Procedimento Metodológicos

Entende-se que a implementação de corredores ecoló-
gicos para aumento de conectividade para Brachyteles spp. 
deve ser feita de forma estratégica, ou seja, buscando as 
melhores regiões para que o corredor implantado cumpra 
sua função de promover o aumento da conectividade e 
manter as populações remanescentes. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) fornecem 
ferramentas capazes de armazenar todos os dados e infor-
mações necessárias à implantação de um corredor. Estas fer-
ramentas permitem a realização de diagnósticos iniciais, a 
modelagem ambiental e prever cenários futuros, que pode-
rão auxiliar no planejamento de ações de manejo da paisa-
gem, objetivando o aumento da conectividade da matriz 
(Bueno, 2004).

Teoria dos Grafos

A avaliação da paisagem para definir áreas prioritárias 
para recuperação pode ser realizada aplicando a teoria dos 
grafos, a qual um grafo é um objeto matemático formado 
por dois elementos, os nós e as ligações que fazem a conexão 
entre dois nós (Bunn et al., 2000, Urban et al., 2009). 
Ao analisar a paisagem como um sistema de grafos, os nós 
são os fragmentos de hábitat cercados por áreas artificiais, 
e as ligações entre dois nós são as conexões funcionais. 
As regras para estabelecer as ligações são totalmente 
dependentes da dinâmica de dispersão da espécie em foco.

Para quantificar e descrever a conectividade funcional das 
paisagens em áreas de ocorrência dos muriquis utilizando 
a teoria de grafos, deve-se, primeiramente, reunir as infor-
mações sobre a cobertura vegetal da região, que podem ser 
obtidas a partir do mapeamento realizado pela Fundação 
SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) de 2015-2016. 

A partir do mapa de uso e cobertura da terra, deve-se 
separar as classes referentes às tipologias florestais corres-
pondentes à classe dos fragmentos florestais. Em seguida, 
deve-se aplicar as métricas de ecologia da paisagem para 
se obter o número de fragmentos existentes; analisar o 
tamanho, o formato e grau de conectividade. As métricas 
ou índices podem ser produzidos a partir da extensão 
Patch Analyst disponível no software ArcGIS 10, no qual 
podem ser utilizadas as seguintes métricas: área, densi-
dade e tamanho, borda, forma, proximidade e área cen-
tral. Posteriormente, deve ser feita uma análise para definir 
o conjunto de nós (fragmentos de hábitat) e estabelecer 

como as ligações podem representar o movimento potencial 
dos indivíduos dispersantes entre os nós. Uma fêmea de 
muriqui-do-norte pode dispersar a uma distância de cerca 
de 12 km, portanto, a escala espacial a ser utilizada deve 
ser pelo menos maior que esse valor. 

Para gerar os arquivos de nós e linhas, podem ser uti-
lizados os softwares Conefor Inputs e o ArcGIS 10. As 
escalas devem ser calculadas a partir das bordas dos frag-
mentos, utilizando para tanto arquivos vetoriais segundo 
a base de dados.

Coleta de dados em campo

Durante as atividades de campo, deve ser feita a coleta 
de fotografias e coordenadas UTM por meio de um GPS 
portátil, com o objetivo de auxiliar no processo de carac-
terização dos fragmentos. Para a coleta de dados para a 
caracterização do estado de conservação dos remanescentes 
florestais visitados, deve ser utilizada uma ficha em que 
será anotada a descrição da mata, a presença de espécies 
importantes na dieta dos muriquis, presença de água, per-
turbações antrópicas como evidências de caça, de queimadas 
e de desmatamento. 

Para caracterizar a estrutura da vegetação, sugere-se 
que seja utilizada como base a Resolução CONAMA No 
392, de 25 de junho de 2007, que servirá para a classifi-
cação dos estágios de sucessão da Floresta Atlântica, tais 
como: fisionomia, estratificação, altura média da vegetação, 
diversidade e quantidade de epífitas, ausência ou presença 
de serapilheira, sub-bosque, diversidade biológica e domi-
nância de espécies.

Os dados sobre as características da vegetação podem ser 
coletados com base no método do caminhamento descrito 
por Filgueiras et al., (1994). O método consiste em realizar 
caminhadas, por determinadas distâncias em linhas retas 
imaginárias dentro da mata, em levantamentos expeditos, 
identificando visualmente as plantas. Segundo Fonseca 
(2001), o objetivo desse método é o de coletar o máximo 
de informações possíveis sobre áreas pouco conhecidas e 
que são potencialmente importantes sob o ponto de vista 
da conservação da biodiversidade.

Chave de identificação de áreas para aumento da conec-
tividade do hábitat de Brachyteles spp.

Para auxiliar na identificação de fragmentos com impor-
tância ecológica para Brachyteles spp., foi elaborada uma 
chave que considera sete indicadores, aos quais foram atribuí-
dos valores ecológicos que devem ser avaliados (Tabela 02). 
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A) Estrutura da vegetação

Por meio da análise de dados sobre as características 
da vegetação, os fragmentos podem ser classificados em: 
1) relevância baixa, que corresponde a uma estrutura de 
floresta em estágio inicial de regeneração, com vegetação 
formando um único estrato com altura de até 3 metros, e 
espécies lenhosas com distribuição diamétrica de pequena 
amplitude – DAP médio até oito centímetros, pouca diver-
sidade de epífitas; 2) relevância moderada, que corresponde 
a uma estrutura que apresenta pelo menos dois estratos 
definidos: dossel e sub-bosque, sendo o dossel de 3 – 6 
metros, espécies lenhosas com a DAP variando de 8 – 15 
centímetros, presença de algumas espécies de epífitas e; 3) 
relevância alta, que corresponde a uma vegetação com estra-
tificação bem definida em três estratos: dossel, subdossel e 
sub-bosque, sendo o dossel superior a 6 metros e lenhosas 
com DAP médio superior a 15 metros, maior riqueza e 
abundância de espécies de epífitas.

B) Estado de conservação

Utilizando as definições de vegetação primária e secun-
dária com base na Resolução CONAMA No 392, de 25 de 
junho de 2007, os fragmentos podem ser classificados em 
três categorias, de acordo com o percentual de vegetação 
secundária; acima de 50%, entre 50% e 31% e até 30%.

C) Grau de Perturbação

A partir das observações da influência de ações antrópicas, 
os fragmentos podem ser classificados em 1) grau de pertur-
bação alto, quando as perturbações são evidentes a ponto 
de afetar sua estrutura significativamente; 2) moderado, 
quando as perturbações antrópicas estão presentes, porém, 
os efeitos sobre a sua estrutura são reversíveis e em curto 
prazo e; 3) baixo, quando as perturbações antrópicas são 
mínimas ou ausentes, a ponto de não afetar significativa-
mente suas características originais de estrutura e espécies. 
O critério utilizado é a presença de lixo, detritos, desmata-
mentos, tronco queimado, árvore cortada, poleiros de caça, 
pisoteio de animais de criação e a presença de cães ferais. 
Assim, conforme a presença e intensidade desses fatores, 
devem ser atribuídas às classes supracitadas.

D) Tamanho do fragmento

Considerando que quanto maior forem os fragmentos de 
hábitat, maior será a sua capacidade de sustentar popula-
ções de Brachyteles spp., devem ser priorizados na avaliação 
aqueles que apresentam maior tamanho.

E) Uso do solo da matriz

Tendo conhecimento de que a utilização das áreas vizi-
nhas exerce forte influência sobre o grau de ameaça e per-
turbação, devem ser atribuídos os maiores valores para áreas 
cujo entorno é ocupado por atividades que oferecem menor 
ameaça aos recursos naturais e que funcionem como exten-
sões de hábitat para parte da fauna silvestre, oferecendo 
abrigo ou alimento.

F) Conectividade 

A partir das medidas das distâncias entre os fragmentos, 
podem ser classificados em categorias de conectividade: 1) 
alta conectividade de 0-100 metros; 2) moderada conecti-
vidade de 101-500 metros e; 3) baixa conectividade: acima 
de 500 metros de distância do outro fragmento.

G) Número de nascentes

Como a permanência da fauna existente depende dos 
recursos hídricos disponíveis, as áreas devem ser avaliadas 
de acordo com a presença e número de nascentes para 
que sejam selecionadas aquelas que protegem nascentes, 
sendo o número total de nascentes existentes no interior 
de cada área, um indicador importante a ser considerado 
na avaliação.
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Chave para Avaliação de Áreas Prioritárias para Formação de Corredores para Brachyteles spp.

Cod. Indicador Classe Nota

A Estrutura da Vegetação

Relevância baixa 1
Relevância moderada 2

Relevância alta 3
Relevância muito alta 4

B Estado de conservação 
(proporção de vegetação secundária)

> 50% 1
31 - 50% 2

< 30% 3

C Grau de perturbação
alto 1

moderado 2
baixo 3

D Tamanho do fragmento

< 500 ha 1
500 - 5000 ha 2

5000 - 10000 ha 3
10000 - 20000 ha 4

> 20000 ha 5

E
Uso do solo da matriz 

(proporção de atividade de alto impacto no raio 
de 1 km)

> 20% 1

11 - 20% 2

6 - 10% 3

1 - 5% 4

F Conectividade

> 500 m (baixa) 1

101 - 500 m (moderada) 2

0-100 m (alta) 3

G Número de nascentes

< 10 1
10 - 20 2
21 - 50 3
51 - 100 4
> 100 5

*Elaborado a partir de critérios desenvolvidos por Durigan et al., 2009.

Tabela 02. Chave para avaliação e definição de áreas para formação de corredores e aumento da conectividade do hábitat para 
Brachyteles spp.
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CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE 
 BRACHYTELES SPP. QUANTO À VIABILIDADE POPULACIONAL

Andre M. Lanna, Leandro S. Moreira, Fernanda P. Tabacow, Rogério R. dos Santos, Sérgio L. Mendes, 
Carla B. Possamai, Brittany Berger, Marcello S. Nery, Mariana Yankous G. Fialho, Mônica M. Valença-Montenegro, 

 Marcelo C. Amarante, Paula Breves, Vivian T. Fraiha, Carlos Alberto Bernardo Mesquita, Mauricio Talebi, 
Alcides Pissinatti, Cecília Pessutti, Fabiano R. de Melo, Karen B. Strier, Leandro Jerusalinsky

A perda e a fragmentação da Mata Atlântica, além da caça, são consideradas as principais ameaças à conservação dos 
muriquis (Jerusalinsky et al., 2011). Neste cenário atual de devastação do hábitat em todo o bioma Mata Atlântica (Ribeiro 
et al., 2009), ainda existe a peculiaridade do comportamento de filopatria dos muriquis machos e emigração das fêmeas 
jovens em busca de um novo grupo onde irão se reproduzir (Strier et al., 2006). A migração de fêmeas jovens entre grupos 
tem o benefício da redução das consequências negativas da consanguinidade. Ao mesmo tempo, a fragmentação florestal 
e o isolamento geográfico de grupos sociais de muriquis, têm feito com que fêmeas emigrem de seus grupos natais, não 
encontrem um segundo grupo social de muriquis e fiquem isoladas sem se reproduzirem (Mendes et al., 2005; Tabacow et 
al., 2009). A perda dessas oportunidades reprodutivas das fêmeas jovens isoladas dificulta o crescimento populacional e a 
conservação destas duas espécies ameaçadas de extinção.

Diante da importância da conexão de hábitat, com corredores funcionais entre os grupos sociais de muriquis, foi desen-
volvido um novo critério de viabilidade populacional, a partir daquele definido quando da elaboração do PAN Muriquis 
(Jerusalinsky et al., 2011), ao qual foi adicionado o sucesso na emigração de fêmeas jovens. Segundo este novo critério, para 
uma população de muriquis (Brachyteles spp.) ser considerada viável em 50 anos, ela deve ter pelo menos 10 indivíduos, 
em área de pelo menos 100 ha e existência de pelo menos dois grupos sociais com potencial fluxo bidirecional de fêmeas.

Apesar da arbitrariedade da definição dos critérios, esta foi baseada no amplo conhecimento sobre a biologia e o com-
portamento dos muriquis, e também no conhecimento sobre os desafios para a sobrevivência dos muriquis na paisagem, 
especialmente em áreas fora de unidades de conservação. Com base neste novo critério de viabilidade populacional, as 
populações de muriquis foram avaliadas em uma oficina de trabalho do PAN Muriquis. As populações foram classificadas 
pelas três características, para então serem avaliadas quanto à viabilidade em 50 anos (Tabela 03). Também foram indicadas 
as populações com deficiência de dados básicos, o que impende a classificação e dificulta o planejamento para a conservação.

Capítulo 04
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Muriqui-do-Sul (Brachyteles arachnoides)
População ≥10 ind. ≥100 ha Fluxo bidirecional 

(2 grupos)
Observações Classificação

Serra dos Órgãos (RJ) Sim Sim Sim Viável
Três Picos - Guapiaçu (RJ) Sim Sim Sim Viável
Desengano (RJ) Sim Sim Sim Viável
Tinguá (RJ) Sim Sim Sim Necessita de mais informações Viável
Cairuçu/Juatinga (RJ) Não Sim Não Necessita de mais informações Não viável
Cunhambebe (RJ) Sim Sim Sim Necessita de mais informações Viável
Bocaina (RJ/SP) Sim Sim Sim Viável
Carlos Botelho (SP) Sim Sim Sim Viável
Intervales (SP) Sim Sim Sim Viável
Petar (SP) Sim Sim Sim Viável
Ecopark Muriqui (SP) Sim Sim Sim Viável
Reserva Votorantim Legado das Águas (SP) Sim Sim Sim Viável
Barreiro Rico (SP) Não Sim Não Não viável
Serra do Mar (SP) Sim Sim Sim Viável
Neblina (SP) Sim Sim Sim Viável
São Sebastião do Ribeiro Grande (SP) Sim Sim Sim Viável
São Francisco Xavier (SP) Sim Sim Sim Viável
Jureia-Itatins (SP) Sim Sim Sim Viável
Lagoa Alegre-Castro (PR) Sim Sim Não Não viável
Doutor Ulysses (PR) ? Sim ? Necessita de mais informações Não viável

1 O nome das populações se refere às localidades de referência, onde a maior parte dos indivíduos destas populações foi registrada, podendo incluir Unidades de Conservação e seu entorno.
2 Foi realizada uma intervenção de manejo nessa população: os dois machos remanescentes foram retirados, para formação de grupo social ex situ e posterior reintrodução.

Tabela 03. Classificação das populações de muriquis quanto à sua viabilidade, de acordo com o conceito operacional de que uma 
população viável em 50 anos é aquela que atende a todos os seguintes critérios: pelo menos 10 indivíduos; em área de, pelo menos, 
100 ha; e existência de, pelo menos, dois grupos com potencial de fluxo bidirecional de fêmeas.

Muriqui-do-Norte (Brachyteles hypoxanthus)
População1 ≥10 ind. ≥100 ha Fluxo bidirecional 

(2 grupos)
Observações Classificação

Alto Cariri (MG/BA) Não Sim Sim Necessita de mais informações Não viável
Mata Escura (MG) Sim Sim Sim Viável
Peçanha (MG) Sim Sim Não Não viável
Rio Doce (MG) Sim Sim Sim Viável
Caratinga (MG) Sim Sim Sim Viável
Sossego (MG) Sim Sim Não Apenas um grupo social Não viável
Ferros (MG) Não Sim Não Não viável
Brigadeiro (MG) Sim Sim Sim Possíveis grupos isolados no 

 sul do parque
Viável

Mata dos Luna (MG) Não Não Não Extinta in situ2 (intervenção de Manejo) Não viável
Itatiaia (MG/RJ) Sim Sim Sim Viável
Caparaó (MG/ES) Sim Sim Sim Viável
Alto Santo Antônio (ES) ? ? Não Ao norte da REBIO Augusto Ruschi

(apenas um grupo social)
Não viável

Augusto Ruschi (ES) Sim Sim Sim Viável
Santa Leopoldina (ES) Não Sim Não Grupo de 4 indivíduos Não viável
Santa Maria do Jetibá - Belém (ES) Sim Sim Não Não viável
Santa Maria do Jetibá - Conjunto  
Córrego do Ouro 1 e 2 (ES)

Sim Sim Sim Viável

Santa Maria do Jetibá - Rio das Pedras 
1 e 2 (ES)

Sim Sim Sim Viável

Santa Maria do Jetibá - Alto Santa 
Maria 1 e 2 (ES)

Sim Sim Sim Viável

Santa Maria do Jetibá - grupos 
periféricos (ES)

Variável Variável Variável Viável
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Fernanda P. Tabacow, Mônica M. Valença-Montenegro, Fabiano R. de Melo, Leandro Jerusalinsky

O processo de tomada de decisões sobre quando, quais e como ações de manejo populacional – compreendidas como 
a movimentação artificial de indivíduos ou grupos sociais – devem ser implementadas é de alta complexidade no que tange 
aos muriquis (Brachyteles arachnoides e Brachyteles hypoxanthus). Isto porque envolve decisões tais como, se um determinado 
animal deve ou não ser manejado, ou se populações inviáveis sob alto risco de extinção local devem receber alguma inter-
venção desse tipo. Mais além, estas decisões podem resultar tanto em uma maior chance de sobrevivência, quanto na morte 
de indivíduos, com possibilidade de levar à recuperação e aumento da viabilidade das populações envolvidas, ou de extin-
gui-las completamente.

Assim, em sequência ao estabelecimento de critérios para a definição de populações viáveis e inviáveis de muriquis, o 
Grupo de Assessoramento Técnico e colaboradores do PAN Muriquis desenvolveram critérios objetivos, que podem ser 
aplicados de maneira sistemática, para auxiliar na tomada de decisão sobre a necessidade e o tipo de manejo populacional 
mais adequado para as populações inviáveis de muriquis (Capítulo 4, pág. 26). A cada passo da presente chave de decisão, 
é possível o direcionamento para a aplicação de protocolos específicos, que subsidiam o direcionamento para o passo seguinte.

Inicialmente, entende-se que seja primordial conhecer as condições do hábitat em que a população inviável se encontra, 
em termos da sua capacidade para sustentar uma população viável a partir de suas características ecológicas e do potencial 
de segurança da população com relação aos impactos antropogênicos. Os critérios para esta avaliação estão delineados no 
Protocolo para avaliação da qualidade do hábitat (Capítulo 6, pág. 31). Caso a análise desses critérios indique que o 
fragmento avaliado tem qualidade para manter uma população viável de muriquis, a decisão recomendada é manter essa 
população inviável em sua área original, indicando-a como potencialmente receptora de indivíduos ou grupos de outras 
populações inviáveis compatíveis (pág. 26). Entretanto, caso essa análise indique que não há condições para manter a 
população inviável in situ ou, pelo menos, no fragmento em que se encontra originalmente, sugere-se a necessidade de 
manejo de hábitat ou populacional. 

Em termos de manejo de hábitat – evitando-se, com isso, a movimentação artificial de animais – poderiam ser realizadas 
intervenções no sentido de ampliar a área, melhorar a qualidade do hábitat, incrementar a conectividade (Capítulo 3, pág. 
21) e proteger contra impactos antrópicos o fragmento em que se encontra a população inviável. Contudo, quando as
opções de manejo de hábitat são inadequadas ou seu sucesso pouco provável, também podem ser adotadas ações de manejo
populacional, a fim, por exemplo, de assegurar a preservação de variantes genéticas ou de promover a recuperação demográfica
das populações.

Adotando-se a decisão pelo manejo populacional, o próximo passo recomendado é identificar um fragmento florestal 
com potencial para receber o(s) indivíduo(s) da população inviável avaliada, seguindo o protocolo para avaliação da 
qualidade do hábitat (pág. 31). Se for identificado um fragmento com condições adequadas e seguras de hábitat, mas que 
não tenha a presença de muriquis, recomenda-se avaliar se a área apresenta potencial para reintrodução (repovoamento) a 
partir de indivíduo(s) de populações inviáveis e/ou de cativeiro. Por outro lado, se esse fragmento já tem a ocorrência de 
muriquis, é necessário avaliar a compatibilidade entre a população residente e a população inviável a ser manejada, em 
termos demográficos, genéticos, sociais e ecológicos, conforme protocolo de compatibilidade entre populações (pág. 33). 
Se houver compatibilidade, o(s) indivíduo(s) da população inviável pode(m) ser translocado(s) para essa área a fim de 
reforçar a população residente.

Caso sejam esgotadas essas alternativas para o manejo in situ – isto é: a) o fragmento em que a população inviável se 
encontra não tenha qualidade de hábitat suficiente; e b) não tenha sido identificado um fragmento com condições adequadas 
e seguras de hábitat para potencialmente receber esses animais; e c) caso identificado fragmento com essas características 
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e o mesmo tiver uma população residente de muriquis, a mesma não seja não compatível; ou, ainda, d) se tal fragmento 
não tiver a ocorrência de muriquis e tampouco apresente potencial para reintrodução (repovoamento) –, deve-se avaliar a 
possibilidade de destinar a população inviável sob análise para o manejo ex situ. Para tal, é crucial verificar se há instituições 
de cativeiro com disponibilidade para receber esses animais e se há, concomitantemente, condições de implementar todos 
os protocolos necessários para o manejo ex situ. Caso a resposta seja afirmativa para ambos esses critérios, o(s) indivíduo(s) 
iria(m) para cativeiro. É importante notar que, incorporando-se a possibilidade de levar animais de uma população inviável 
para cativeiro, está sendo destacada a relevância de manter uma população viável ex situ, caso seja possível e necessário. 
Entre outras finalidades, tal população ex situ possibilitaria um manejo integrado, com potenciais translocações de indivíduos 
nascidos ou grupos formados em cativeiro para a natureza, visando o revigoramento demográfico de populações ou a 
reintrodução (repovoamento) da espécie em áreas in situ.

Desta forma, uma população inviável de muriquis (pág. 26), ocupando um fragmento florestal com condições de hábitat 
para sustentar uma população viável (pág. 31), pode ser considerada como uma potencial população receptora para o 
manejo populacional in situ. Já para as populações inviáveis (pág. 26) ocupando fragmentos que não apresentam condições 
adequadas de hábitat em termos de qualidade ou segurança (pág. 31), a decisão por implementar ações de manejo 
populacional depende de outra população na natureza com condições para ser considerada receptora ou, ainda, da 
oportunidade de reintroduzir a espécie em fragmentos em que houve extinção local. Caso não seja possível adotar essas 
medidas de manejo in situ, deve-se considerar a opção de levar indivíduos de uma população inviável da natureza para o 
cativeiro – pela falta de fragmentos ou populações disponíveis in situ para receber esses animais –, sempre conferindo se 
há instituições de cativeiro disponíveis para receber esses animais e, concomitantemente, se há condições de implementar 
todos os protocolos necessários para o manejo ex situ. Caso essas condicionantes não sejam cumpridas e esgotadas todas 
as demais alternativas, pode-se decidir por manter a população inviável em sua localidade original, mesmo que 
provisoriamente até que haja as condições suficientes para o manejo.

Em todos os casos em que for tomada a decisão por adotar ações de manejo populacional, destaca-se a necessidade de 
seguir os procedimentos preconizados nos protocolos específicos, componentes da presente publicação, referentes a: licen-
ciamento do manejo (pág. 55), com atenção para potenciais atualizações na legislação vigente; captura (pág. 35); transporte  
(pág. 48); quarentena e condições sanitárias (Pissinatti et al., 2011); translocação (pág. 49); liberação (pág. 51); monitora-
mento pós-liberação (pág. 53). Além disso, a partir da publicação da Instrução Normativa Nº 5/2021 (Brasil/ICMBio, 
2021), que estabelece os procedimentos para criação e implementação dos Programas de Manejo Populacional de Espécies 
Ameaçadas da Fauna Brasileira, devem ser observadas as diretrizes desse marco legal, principalmente se as ações de manejo 
isoladas forem integradas em um programa.
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Hábitat é um complexo espécie-específico de interações 
entre componentes físicos e bióticos, que permite a per-
sistência de espécies ou o aumento de sua sobrevivência e 
reprodução (Osborne e Seddon, 2012).

A qualidade do hábitat pode ser a principal razão para o 
sucesso ou fracasso em muitas ações de manejo (Osborne 
e Seddon, 2012). Nesse sentido, é recomendada uma 
extensa avaliação da qualidade do hábitat para a identi-
ficação de locais adequados para liberação de indivíduos 
de uma espécie (Lomolino e Channell, 1998).

Um hábitat deve ser visto no contexto de sua hetero-
geneidade espacial e temporal. Isto tem três implicações 
práticas: em primeiro lugar, que as características de um 
hábitat adequado variam espacialmente e, através da evo-
lução local; segundo, que o hábitat tem um componente de 
paisagem crucial que deve ser avaliado em conjunto com a 
adequação de um fragmento de hábitat, por si só; e terceiro, 
que os ambientes mudam ao longo do tempo (Osborne e 
Seddon, 2012).

No caso dos primatas, consumidores primários arbóreos, 
características do hábitat como produtividade primária, área 
basal total por hectare, conectividade entre copas, diver-
sidade de espécies arbóreas, pluviosidade e fertilidade do 
solo são fatores que afetam a abundância das populações 
(Boubli et al. 2011).

Muriquis têm exigências de hábitat específicas da espé-
cie. De uma maneira geral, considerando as características 
estruturais do seu hábitat, locais de ocorrência do muri-
qui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) são estruturalmente 
mais simples, mais perturbados, e apresentam menor den-
sidade de árvores do que os locais de ocorrência do muri-
qui-do-sul (B. arachnoides) (Boubli et al., 2010). 

Ambas as espécies de muriqui são conhecidas por prefe-
rirem árvores de médio a grande porte de acordo com a sua 
disponibilidade (Strier 1989, Moraes et al., 1998, Boubli et 
al., 2010). Silva-Júnior et al. (2009a) relatam que parâmetros 
estruturais do hábitat como área basal e densidade de árvores, 
favorecem o balanço de energia da espécie. Estas variáveis 
devem ser consideradas, uma vez que locais com grande 
área basal representam manchas confiáveis de alimentos para 

grandes grupos, enquanto a alta densidade de árvores repre-
senta maior conectividade física entre copas, permitindo 
uma maior eficiência na locomoção e acesso às fontes de 
alimento. 

Muriquis também são conhecidos por serem bem suce-
didos em hábitats secundários, onde as características folia-
res como concentração de nutrientes e digestibilidade são 
determinantes (Silva-Junior et al., 2009b). Isso mostra a 
grande flexibilidade dos muriquis na utilização de árvores, 
mesmo de pequeno porte (Mourthé et al., 2007). Este tipo 
de plasticidade comportamental tem sido citado para ilus-
trar a capacidade reforçada dos muriquis em lidar com as 
diferenças estruturais e florísticas das florestas (Martins, 
2005). 

O principal documento orientador para reintroduções 
e outras translocações de conservação em todo o mundo 
têm sido as orientações da IUCN. As Diretrizes da IUCN 
enfatizam a necessidade de se assegurar que as “exigências 
de hábitat e de paisagem das espécies estejam satisfeitas e 
susceptíveis de serem mantidas durante o futuro previsível” 
(IUCN, 1998; 2013).

Baseado nos estudos realizados com Brachyteles spp. e 
nos documentos norteadores para ações de manejo, este 
protocolo apresenta as variáveis para uma avaliação preli-
minar da qualidade do hábitat para o manejo de Brachyteles 
spp. Não obstante, em momento oportuno, esse protocolo 
deve ser ampliado com resumos e citações sobre os métodos 
mais utilizados para avaliação de cada variável, bem como 
com os parâmetros que indiquem um hábitat de qualidade, 
subadequado ou não sustentável.

Variáveis para serem analisadas antes de qualquer ação 
de translocação poder ser executada:
Clima:
• Determinação dos impactos potenciais das alterações
climáticas (Análise de Cenários);
Água:
• Hidrografia;
Flora:
• Florística e Fitossociologia;
• Classificação dos Estágios Sucessionais;
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• Classificação da Fitofisionomia;
• Estado de conservação do remanescente florestal consi- 
derando:

i. Perturbações antrópicas (evidências de caça, queimadas, 
desmatamento, presença/densidade de espécies invasoras, 
empreendimentos impactantes, aglomerados populacionais, 
status legal de proteção) (Vide Mckinney, 2015);

ii. Densidade de epífitas e lianas;
iii. Listas de espécies da dieta de Brachyteles spp. 
(ANEXO 1 e 2).

Avaliação Ecológica Rápida (AER)

Considerando a necessidade de um manejo emergencial 
e/ou a impossibilidade de obtenção das informações acima, 
recomenda-se que seja realizada uma Avaliação Ecológica 
Rápida (AER). Esta metodologia fornece informações 
básicas sobre a biodiversidade a fim de subsidiar metas e 
estratégias de manejo para a conservação de sítios, além 
de organizar informações básicas sobre ameaças, dando 
menos ênfase, porém, à compreensão de processos eco-
lógicos. Nesse sentido, devem ser avaliados os seguintes 
parâmetros:
• Presença, cobertura, altura e composição dos estratos: 
herbáceo, sub-bosque, subdossel e dossel; 
• Status seral;
• Banco de plântulas da comunidade arbórea;
• Infestação por lianas;
• Presença de macro epífitas;
• Camada de serapilheira;
• Presença de distúrbios. 
Fauna:
• Análise das comunidades locais de polinizadores, disper-
sores de sementes e predadores;
• Presença e grau de ocupação ou infestação por animais 
domésticos, principalmente cães e gatos domésticos. 
Paisagem: 
• Possibilidade de conexão funcional do fragmento flores-
tal (ver Capítulo 03 – Protocolo de conectividade e áreas 
prioritárias para a formação de corredores ecológicos em 
localidades de ocorrência de Brachyteles spp., pág. 21); 
• Caracterização da Cobertura Vegetal da matriz entre os 
fragmentos.
Sócio economia:
• Cenários de uso do solo;
• Impactos nas comunidades humanas locais;
• Histórico de ocorrência de caça na região e na localidade 
específica.
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A fragmentação e a perda de hábitat na área de ocor-
rência histórica dos muriquis-do-norte, B. hypoxanthus, 
resultaram em uma distribuição desconexa das populações 
remanescentes (Jerusalinsky et al., 2011). Para atenuar os 
efeitos desse isolamento, o manejo de indivíduos e do hábi-
tat pode ser utilizado como importante ferramenta para a 
conservação da espécie.

Este protocolo objetiva auxiliar na avaliação da compa-
tibilidade para o manejo entre populações de muriquis-
-do-norte em risco iminente. Esta avaliação deve ser uma
das etapas da tomada de decisão, assim como a avaliação
dos demais protocolos para manejo, através de chave de
decisão (pág. 28).

Na análise de compatibilidade, devem ser avaliadas 
informações sobre as populações abordando característi-
cas demográficas, ecológicas e sociais. As compatibilidades 
devem ser avaliadas sempre em relação à urgência de manejo 
das populações doadoras e receptoras e cada caso deverá ser 
interpretado de forma integrada com as demais populações 
de muriquis-do-norte.

Para auxiliar a tomada de decisão do manejo de indiví-
duos ou populações, o PAN Muriquis definiu quatro crité-
rios que classificam as populações quanto à viabilidade, em 
um período de 50 anos. As mínimas condições para uma 
população ser considerada viável são: i) ter pelo menos 10 
indivíduos, ii) em área de pelo menos 100 ha, iii) evidên-
cias de reprodução recente, e iv) existência de dois grupos 
sociais. Populações inviáveis em 50 anos são aquelas que 
não atendam a algum desses critérios.

A partir do momento em que uma população é carac-
terizada como inviável em 50 anos, cenários para manejo 
deverão ser ponderados diante das condições nas quais as 
populações se encontram, incluindo os históricos de caça, 
desmatamentos, epidemias, assim como o cenário social e 
político da região. Essa análise deverá concluir se o manejo 
será para a retirada dos indivíduos do local ou para a reforço 
populacional, com manejo de hábitat associado quando 
necessário. Simultaneamente, deverá ser feita uma análise 
da compatibilidade entre as possíveis populações doadoras 
e/ou receptoras. 

Características demográficas e sociais das populações 
doadoras/receptoras

Na avaliação para compatibilidade entre populações doa-
doras e receptoras, fatores relacionados à ecologia compor-
tamental da espécie devem ser considerados para a tomada 
de decisão. Por exemplo, Striet et al. (2015) revelam que as 
fêmeas de muriquis podem apresentar variações durante o 
processo de transferência entre grupos, algumas se estabe-
lecendo rapidamente na primeira transferência, enquanto 
que outras podem visitar um ou mais grupos antes de se 
fixarem ao novo grupo. Dessa forma, é importante ponde-
rar os diversos cenários para movimentação das fêmeas em 
populações receptoras e até incluir cenários com potencial 
necessidade de mais de uma movimentação, ou a indicação 
de manejo composto (mais de um indivíduo), onde for 
identificada a não adaptação do animal translocado.

Em termos demográficos e sociais, para manejo de mais 
de um indivíduo, quando possível, o conhecimento da his-
tória de vida dos animais a serem manejados pode auxiliar 
na melhor integração ao novo grupo (Strier et al., 2017). De 
acordo com a composição demográfica das populações em 
análise, o manejo poderá ser classificado como: i) Compa-
tível, ii) Incompatível ou iii) Dependente das características 
específicas do caso. Possíveis cenários de compatibilidade 
estão expressos na Figura 10.

Características ecológicas

A compatibilidade ecológica deverá levar em consideração 
as características ambientais das áreas envolvidas. Dentre 
elas estão a altitude, questões climáticas como temperatura 
e pluviosidade, assim como as características florestais, como 
a sazonalidade dos recursos e a composição de espécies uti-
lizadas pelos muriquis.

Anteriormente, se acreditava que os muriquis tinham 
preferências por áreas mais remotas e escarpadas de grandes 
remanescentes florestais, sendo considerados como típicos 
de florestas primárias (e.g. de Moraes, 1992; Cunha, 2004; 
Loretto e Rajão, 2005). Contudo, novas evidências indicam 
que esse padrão não reflete uma preferência de hábitat, mas 
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apenas o histórico de perda e fragmentação florestal, assim 
como da pressão de caça (Jerusalinsky et al., 2011). 

Muriquis vêm sendo registrados utilizando hábitat 
muito alterados, como mosaicos florestais (Strier e 
Fonseca, 1996/1997), assim como em pequenos fragmentos 
florestais com predomínio de matas secundárias (Mendes 
et al., 2005). Apesar do muriqui-do-norte ter preferência 
pelo dossel da floresta, incluindo árvores emergentes, eles 
também são observados no estrato arbustivo (Almeida-Silva 
et al., 2005) ou utilizando o solo para beber água, se ali-
mentar e ingerir terra (Dib et al., 2001). 

Especificamente na RPPN Feliciano Miguel Abdala, os 
muriquis têm sido observados utilizando o chão também 
para deslocamento, interações sociais e descanso (Mourthé 
et al., 2007; Tabacow et al., 2009).

A ampla utilização de diferentes formações florestais, 
assim como praticamente todos os estratos da floresta, evi-
dencia a capacidade de adaptação dos muriquis às condições 
locais. A existência de hábitat disponível e com tamanho 
de área e qualidade necessária (ver Capítulo 6 – Protocolo 
para avaliação da qualidade do hábitat para o manejo de 
Brachyteles spp., pág. 31), além da ausência de pressão de 
caça ou animais domésticos, alinha-se à compatibilidade 
de condições para o recebimento de indivíduos e posterior 
estabelecimento e crescimento populacional.

Muriquis consomem água em copos de bromélias e 
ocos das árvores, mas nos períodos mais secos buscam 
água em rios ou lagos (e.g. Dib et al., 1997). Desta forma, 
é indispensável a presença de corpos d’água permanentes 
nas áreas onde o manejo para o reforço populacional ou 
reintrodução sejam realizados.

Características genéticas

Preservar a diversidade genética existente ao longo de 
toda a distribuição dos muriquis-do-norte é um objetivo já 
inviabilizado. A causa principal incide com o panorama de 
fragmentação florestal e extinções locais observado, sobre-
tudo ao longo do século passado (Dean, 1996). Devido 
ao iminente risco de extinção que ameaça os muriquis, 
uma questão chave para tomada de decisões e manejo da 
espécie é: no presente momento, o mais importante é pre-
servar genes ou populações? A resposta para esta questão 
depende essencialmente do conhecimento da diversidade 
genética atual da espécie, disponível nos artigos Chaves 
et al. (2011) e Chaves et al. (2019).

 A compatibilidade genética ideal entre populações 
de muriquis-do-norte a ser manejada será balanceada. A 
fim de minimizar a perda de indivíduos, decisões urgen-
tes, porém dinâmicas, flexíveis e respaldadas pelos novos 
conhecimentos genéticos, deverão direcionar a conservação 
dos remanescentes populacionais da espécie.

Demais fatores

As comunidades de primatas e demais mamíferos, espe-
cialmente predadores de topo, também devem ser con-
sideradas na análise de compatibilidade para o manejo. 
Apesar de não haver restrições quanto à presença de outros 
primatas, o estado de conservação desses poderá indicar o 
estado de conservação geral de florestas receptoras. A diver-
sidade e as densidades populacionais de primatas e outros 
mamíferos de médio e grande porte devem ser avaliadas 
como potenciais indicadores de atividades de caça ou baixa 
capacidade de suporte do hábitat.

População doadora

Indivíduo Solitário 2 - 9 indivíduos

Machos Fêmeas Machos Fêmeas Mistos

Po
pu

la
çã

o 
re

ce
pt

or
a

Indivíduo solitário
Machos

Fêmeas

2-9 Indivíduos

Machos

Fêmeas

Mistos A A
Legenda: Verde - Manejo compatível; Laranja - Manejo dependente; Vermelho - Manejo incompatível. Deve-se considerar apenas 
indivíduos com potencial reprodutivo (idade). A – Possível para casos especiais. Como exemplo, em um local com apenas um grupo social, 
a translocação de machos poderá auxiliar na formação do segundo grupo de muriquis. Desta forma, as fêmeas jovens poderão emigrar e 
reproduzir. Este cenário só deve ser considerado quando o local para liberação dos machos for completamente distinto da área de uso do 
grupo residente (população receptora). O local para liberação deverá ter tamanho de área e qualidade de hábitat florestal suficiente para 
suportar um grupo de muriquis.

Fig. 10. Compatibilidade para manejo entre populações inviáveis de muriquis-do-norte em 50 anos.
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O manejo de espécies ameaçadas de extinção envolve um 
conjunto de ações que vai desde os preparos para a captura 
até a destinação e monitoramento pós-soltura do animal 
(ver Capítulo 12, pág. 51). É necessário, no entanto, que 
se tenha um profundo conhecimento sobre a biologia da 
espécie, bem como, a identificação das ameaças e riscos 
em cada etapa do manejo. Muitos riscos estão associados 
às atividades de contenção e captura, sendo os principais 
relacionados à saúde e integridade dos indivíduos maneja-
dos, aos profissionais envolvidos e às populações de origem 
e destino. 

Desta forma, neste protocolo, abordamos medidas fun-
damentais que devem ser tomadas para a redução dos ris-
cos ao longo de todo o processo de captura para muriquis 
Brachyteles spp., bem como cuidados clínicos que deve-
rão ser observados durante a contenção dos indivíduos.  
Outros detalhes relacionados ao manejo (coleta de material 
biológico, transporte, liberação dos indivíduos, etc.) estão 
apresentados em protocolos específicos deste documento.

Equipe

Para capturar muriquis in situ, é necessária uma equipe 
multidisciplinar bem capacitada e com experiência compro-
vada, que seja composta por biólogos, veterinários, técni-
cos de campo experientes, escaladores, auxiliares e pessoas 
conhecedoras da área. É fundamental que toda a equipe 
esteja em boas condições de saúde, uma vez que diversos 
patógenos que acometem os humanos, podem afetar dras-
ticamente as populações de primatas. 

Todos os membros da equipe deverão estar vacinados 
contra febre-amarela, de modo a não contribuir com a 
circulação desse vírus entre vetores autóctones na área de 
observação, além de imunizados para tétano, raiva, hepa-
tite e influenza. Deve-se excluir a participação de qualquer 
membro da equipe que tenha recentemente contraído viroses 
como gripes, dengue, zika e outras arboviroses. 

A partir do conhecimento sobre o comportamento do 
animal e da área de estudo, já é possível estabelecer as 
estratégias de captura e organização da equipe. A equipe 
de captura deverá ser constituída, no mínimo por: 01 

coordenador geral, 01 médico veterinário, 01 auxiliar vete-
rinário ou estudante, 02 biólogos de campo com expe-
riência com muriquis, 01 mateiro, 01 escalador de árvore 
experiente e 02 auxiliares. Todos os profissionais e aju-
dantes deverão usar equipamento de proteção individual 
(EPI) específico, de acordo com a função de cada membro 
na equipe: calçado de segurança impermeável, capacete 
de segurança (especialmente para o escalador) e perneiras. 
Porém, para aqueles que forem ter contato mais próximo 
com os animais, são minimamente necessários: luvas de 
procedimentos descartáveis, máscara protetora e óculos de 
proteção. Por fim, a equipe de captura deverá ter um plano 
de contingência e de primeiros socorros e estar preparada 
para eventuais acidentes durante o processo.

Plano pré-captura

O monitoramento pré-captura é essencial para que se 
conheça bem o local de captura, assim como o animal a 
ser capturado. Os muriquis definidos para captura deverão 
ser acompanhados previamente, por um período mínimo 
de três meses, para avaliação de sua condição física e com-
portamental no grupo, ou quando solitários (área de vida, 
repertório comportamental básico, itens da dieta etc.).  
Sempre que possível, amostras de fezes devem ser coleta-
das, nas áreas de origem e destino, para estudos genéticos, 
hormonais e análises parasitológicas (ver Capítulo 09, pág. 
44). Ainda no primeiro momento, uma extensa e eficiente 
malha de trilhas deve ser mantida aberta e marcada, tanto 
na área de captura, quanto na de liberação. 

Preparação do material (checklist) 

Para organizar as capturas, o coordenador da equipe 
deve ter o cuidado de tomar as devidas providências que 
envolvem a definição de participantes e o papel de cada 
um, a qualidade dos equipamentos usados, a infraestru-
tura necessária e outros detalhes. Portanto, é recomen-
dado preparar um checklist que vai auxiliar na preparação 
prévia, durante e após o procedimento de captura em si. 
(Tabela 04).

Capítulo 08
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Método de Captura

A metodologia para captura deve ser semelhante à uti-
lizada para outros grandes primatas, e já empregada para 
muriquis por Lemos de Sá e Glander (1993); Barros et al. 
(2011) e Teixeira et al. (2019): uso de projetor pneumá-
tico de dardos de longa distância, que consiste em realizar 
o disparo de dardo anestésico por equipamento de longo 
alcance. A mesma metodologia também foi utilizada com 
sucesso no manejo de fêmeas entre fragmentos florestais na 
região Centro Serrana do Espírito Santo, e para o resgate 
de outros indivíduos manejados em diferentes localidades 
de Minas Gerais. 

A captura começa com o monitoramento das ativida-
des diárias, perseguição e a aproximação do muriqui, até 
o momento oportuno para o disparo de um tiro seguro.  
O atirador deve ajustar a pressão do projetor de dardos, con-
siderando a sua distância em relação ao animal. É necessária 
muita atenção neste momento, pois, quando se regula uma 
pressão menor do que a ideal, pode ocorrer um retardo na 
velocidade do projétil, alterando sua trajetória, ocasionando 

no desvio do alvo. Por outro lado, quando a força da pres-
são é exagerada, pode causar lesões graves e até a morte do 
animal. Deve-se ainda respeitar a distância máxima de 40m 
entre o animal e o atirador (Teixeira et al., 2019). 

Logo que for atingido, o animal deverá ser imediata-
mente acompanhado pela equipe de amparo, que estará a 
postos com uma rede de espera. Assim, no caso de ocorrer 
queda das árvores, o muriqui será seguramente amparado 
pela equipe. Na maioria dos casos, a cauda do muriqui fica 
entrelaçada no galho e o animal permanece pendurado, 
mesmo sob ação do relaxante muscular. Nesta situação, um 
escalador experiente em arborismo deve estar a postos para 
subir com total segurança na árvore e fazer o resgate do 
animal. Para tal, uma série de técnicas e respectivos equi-
pamentos devem estar disponíveis, escolhendo o escalador a 
melhor forma para acesso ao animal. Destaca-se: a ascensão 
através de cordas, com prévio arremesso e transpasse de 
cordeletes; a escalada livre, com proteções móveis fixadas 
em troncos ou galhos; a ascensão com auxílio de esporas 

Checklist para Captura
Anestesia  Material Descartável/Consumo Material de Apoio

Balança digital Água sanitaria Metanol Adaptador contador hematólógico
Caixa transporte Agulha 25x0,7 Microchip com aplicador Banho Maria
Cápsulas de gás (CO2) - rif le Acetona Microtubos (ependorff) 0,2mL Barbante 
Cetamina  Agulha tubo a vácuo Microtubos (ependorff) 1,5mL Binóculo
Cilindro O2 com válvula e fluxômetro Álcool 70% New metileno blue Bolsa térmica 
Dardos Algodão em bolas Óleo de imersão Borrifador
Dexmedetomidina Aparelho de tricotomia Papel Filtro (gotas sg) Caixa de isopor com gelo reciclado
Doppler vascular ou Oscilométrico Avental/Jaleco descartável Papel Toalha Caixa térmica material biológico
Ficha Anestésica Cánula nasal oxigênio Parafilm Contador hematológico
Fita de glicosímetro Cateter 22G Parafilm FIOCRUZ Cordas
Glicosímetro Clorexidine Alcóolico 0,5% Pipeta Pasteur Fita métrica 
Lona Clorexidine Degermante 2% Ponteira micropipeta amarela GPS
Oxímetro de pulso portátil Coletor perfurocortante Ponteira micropipeta azul Lápis e borracha 
Panos/cobertores Compressa não estéril RNA later Leitor de Microchip 
Pilhas Conservante líquido MIF Saco lixo biológico Máquina Fotográfica
Rede de contenção Criotubo Saco lixo comum Marcador ponta fina e grossa
Rifle projetor de dardos Ependorff Seringa 1 mL Microcentrífuga
Substituto de lágrima Equipo macrogotas Seringa de 3 mL Microscópio
Termômetro digital Esparadrapo Seringa de 5 mL Papel Toalha 
Zoletil/Telazol Etiquetas Seringa de 10 mL Paquímetro 

Emergência Fita crepe fina Sílica Pinça anatômica
Adrenalina Fita fina durex Soro RL 500 mL Pipeta de 10 - 100 uL 
Ambú Fita larga durex Spray Sulfadiazina prata Pipeta de 100-1000 uL
Atipamezole Frasco universal Swab com meio Stuart Pipeta de 2 a 20 uL
Atropina Gaze Swab estéril Pote descarte lâminas sujas
Dexametasona Gelox Tiras urinálise Rack para mâminas
Efedrina Lâmina de microscopia Torneira 3 vias Rack para microtubos 
Glicose 50% - Ampola 10 mL Luva descartável G Tubo a vácuo sem EDTA Rack para tubos 
Laringoscópio Luva descartável M Tubo a vácuo EDTA Rádio comunicador 
Penicilina benzatina Luva descartável P Tubo Falcon Repelente
Tubos orotraqueais (5,5 a 7,0) Máscara descartável Unguento Tesoura

Tabela 04. Proposta de lista de material permanente e material de consumo utilizados em campanhas de captura de Brachyteles spp.



37PROTOCOLOS PARA PESQUISA E MANEJO DE MURIQUIS - GÊNERO Brachyteles

específicas
 
ao fim. Havendo necessidade de atuação do 

escalador, uma rede de contenção de 4 m2 também deverá 
ser posta imediatamente abaixo do muriqui para amparar 
uma possível queda e evitar injúrias.

Outros métodos de captura testados, em casos de fêmeas 
isoladas em pequenos fragmentos florestais, foi o uso de 
cevas com armadilha suspensa, seguindo o que já foi uti-
lizado para outros primatas de maior porte (Aguiar et al., 
2007). Porém, até o momento, apenas o uso de projetores 
de dardos anestésicos teve sucesso em capturas de muriquis. 

Projetores e Dardos 

Os projetores de dardos pneumáticos utilizados são 
disparados por meio de pressão de gás comprimido.  
Os mais apropriados para animais arborícolas são Dan-
Inject®, Telinject®, Cap-Chur® e Dist-Inject®. Destacamos 
o modelo JM-DB da Dan-Inject, que possui barril (cano) 
duplo, sendo 11 e 13 mm com ajuste de pressão até 25 Bar, 
com as seguintes medidas: peso= 3,5 kg e comprimento= 
107 cm. O diferencial deste modelo é a possibilidade de 
ser usado com os dois tipos de dardos, sendo, o barril de 
11 mm para o dardo de penacho (reutilizável), e o barril de 
13 mm para o dardo descartável (Pneu-Dart). 

Os dardos a serem utilizados deverão ser aqueles compa-
tíveis aos modelos das armas escolhidas, que podem ser dar-
dos plásticos e/ou metálicos. A escolha do dardo ideal deve 
levar em consideração três principais fatores: o tamanho do 
animal, a distância na qual o disparo possa ser efetuado com 
segurança, além do volume do fármaco a ser utilizado. Em 
algumas campanhas de capturas de Brachyteles hypoxanthus, 
utilizou-se modelos de náilon para 2 e 3 ml, calibre 11 mm 
de pressão por gás comprimido, e agulhas de 9 mm com 
peso estabilizador e aspas de fixação. 

Recomendamos o dardo descartável (Pneu-Dart) feito 
em plástico de policarbonato, para protocolos de 1 ou 2 
ml (1.0 ou 2.0 cc), e a agulha 3/4” Tri-Port (três furos) 
com barba de arame. Esse tipo de dardo consegue atingir 
distâncias maiores, além de se poder trabalhar com meno-
res volumes e, consequentemente, maiores concentrações 
dos fármacos, reduzindo o período de latência (período 
desde a administração até o efeito clínico). Outra vantagem 
é que esses dardos contêm uma pequena carga explosiva 
que detona com o impacto e faz com que a dose da droga 
para contenção química seja injetada mais rapidamente 
no animal. Ao atingir o alvo, esse dardo irá piscar como 
um flash, dando confirmação visual da injeção e que a 
medicação foi entregue. 

O ponto preferencial para alvejar o dardo é o membro 
pélvico ou o centro da base da cauda. É importante res-
saltar, mais uma vez, que o uso de dardos através de rifle 
deve ser realizado com cautela e precisão. Jamais deve-se 
realizar o disparo com o animal olhando para o atirador. 
Recomenda-se preparar, no mínimo, dois dardos com os 
fármacos pois, caso não haja acerto do primeiro tiro, poderá 
ser realizado outro, sem que se perca a “janela de oportu-
nidade” com o animal.

Fig. 11. Dardo descartável (Pneu-Dart) recomendado para 
protocolos de 1 ou 2 ml (1.0 ou 2.0 cc). Observar o detalhe 
da agulha de três furos com barba de arame. Foto: Anderson 
I. G. Ferreira.

Fig. 12. Detalhe do projetor de dardos modelo JM-DB da Dan-
-Inject, que possui barril (cano) duplo, de 11 e 13 mm.
Foto: Anderson I. G. Ferreira.
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Protocolo Anestésico

A contenção química de primatas arborícolas de grande 
porte deve acontecer da maneira mais segura possível, tanto 
para os animais, quanto para a equipe que está envolvida 
no procedimento. Portanto, é fundamental que se tenha 
todo o cuidado e atenção durante o processo de contenção. 
A equipe precisa estar totalmente alinhada e com as tarefas 
bem definidas para cada responsável. Antes de iniciar a 
contenção, todos os equipamentos devem estar dispostos 
separadamente em locais acessíveis e previamente conferi-
dos e testados, para se ter certeza de que tudo funcionará 
em perfeitas condições, destacando-se: os dardos e fárma-
cos, o projetor de dardos, os equipamentos de monitoração 
anestésica básica (ficha, estetoscópio, cronômetro, oxímetro 
de pulso) e os fármacos e equipamentos de emergência. É 
necessário ainda, que se tenha uma estimativa aproximada 
do peso do animal antes da imobilização.

Os protocolos para contenção química, já testados em 
muriquis, utilizaram fármacos tranquilizantes e sedativos 
associados a anestésicos dissociativos (derivados da fencicli-
dina). Dez capturas de muriquis-do-norte em Minas Gerais 

foram realizadas com os protocolos apresentados na Tabela 
05 (Teixeira et al., 2019). 

Com base na análise dos protocolos previamente uti-
lizados, sugerimos o emprego do protocolo com a asso-
ciação da tiletamina + zolazepam (Zoletil® ou Telazol®) (6 
mg/kg), cetamina (3 mg/kg) e dexmedetomidina (15 µg/
kg), por via intramuscular (no dardo a ser projetado). A 
diluição da associação tiletamina e zolazepam deve ser feita 
com cetamina 10%, de forma a se obter o menor volume 
possível e maior concentração dos fármacos, reduzindo o 
período de latência farmacológica. Sugerimos duas formas 
de se diluir os fármacos: 
A) Para se utilizar a formulação Zoletil® 50, diluir com 
1,25 ml de cetamina 10% e 1,25 ml de água para injeção; 
caso seja Zoletil® ou Telazol® 100, diluir com 2,5 ml de 
cetamina 10% e 2,5 ml de água para injeção. Em ambas 
diluições se terá a concentração final de 100 mg/ml de 
tiletamina+zolazepam e 50 mg/ml de cetamina (0,06 ml/
kg da solução diluída); completar no dardo o volume de 
dexmedetomidina necessário (0,03 ml/kg). 

Fig. 13. Atirador de equipe de captura de muriquis por-
tando o projetor de dardos modelo JM-DB da Dan-Inject. 
Foto: Anderson I. G. Ferreira.

Fig. 14. Fêmea de muriqui sob o efeito de anestésico, porém ainda 
sendo sustentada pelos braços e uma das pernas. Santa Maria de Jetibá 
(ES), 2016. Foto: Leonardo Merçon.

Fig. 15. Escalador em ascensão para resgatar uma fêmea sedada em 
Santa Bárbara do Leste/MG, 2019. Foto: Anderson I. G. Ferreira.
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B) Para se utilizar a formulação Zoletil® 50, diluir com 
1,25 ml de cetamina 10% e 1,25 ml de dexmedetomidina; 
caso seja Zoletil® ou Telazol® 100, diluir com 2,5 ml de 
cetamina 10% e 2,5 ml de dexmedetomidina. Em ambas 
diluições se terá a concentração final de 100 mg/ml de 
tiletamina+zolazepam, 50 mg/ml de cetamina e 250 µg/
ml de dexmedetomidina (0,06 ml/kg da solução diluída).

Depois de anestesiado e no solo, o animal deverá ser  
pesado, posicionado em local plano em decúbito lateral, 
ser vendado, e os condutos auditivos devem ser tampona-
dos com algodão. Utilizando o protocolo acima citado, é 
de extrema importância a monitoração da frequência car-
díaca (FC), frequência respiratória (FR), oximetria (SpO2) 
e temperatura corporal (TºC), assim que o animal estiver 
contido. Caso seja possível, a pressão arterial deve ser moni-
torada por meio de métodos não invasivos, como o doppler 
vascular ou oscilométrico, aferidos nos membros toráci-
cos, pélvicos ou cauda do animal. A largura do manguito 
neonatal utilizado deverá possuir a proporção de 40-50% 
da circunferência do local a ser posicionado. Todos esses 
valores devem ser monitorados e registrados em intervalos 
periódicos (a cada 5 minutos). Caso o veterinário responsá-
vel julgue necessário, poderá ser realizado o acesso venoso 
(sugestão veia cefálica no antebraço) para administração de 
fármacos e fluidoterapia, e intubação orotraqueal (sugere-se 
o uso de laringoscópio e tubos orotraqueal tipo murphy com 
cuff no 5,5 a 7,0 mm) para prevenção de broncoaspiração e 
facilitar manobras de reanimação cérebro-cardio-pulmonar 
(Calle e Joslin, 2015).

As principais intercorrências transanestésicas observa-
das com os referidos protocolos foram bradicardia, hipo-
tensão e, principalmente, hipoxemia. Portanto, poderá ser 
fornecido oxigênio com auxílio de cânula nasal ou más-
cara aberta, e cilindro de oxigênio portátil com válvula 
integrada e fluxômetro (cilindro 3 ou 5 l, de preferência 
alumínio), caso a SpO2 seja inferior a 90% ou a critério do 
médico veterinário (Figura 16). Um modelo de ficha de 
monitoração anestésica se encontra no ANEXO 3.

Tabela 05. Protocolos anestésicos empregados, por via intramuscular, nas 10 capturas de B. hypoxanthus utilizando projetor de dardos.

Protocolo utilizado Capturas Dose Latência Reversor

Tiletamina + Zolazepam (TZ)

1 26 mg/kg (TZ) 3 min / 80 min NI

2 7,5 mg/kg (TZ) * 4 min / 150 min -

3 7,5 mg/kg (TZ) * 30 min / 120 min

Tiletamina + Zolazepam (TZ) + 
Xilazina (X) + Atropina (Atr) 1

5 mg/kg (TZ); 2 mg/kg (X); 

0,04 mg/kg (Atr)
8 min / 40 min -

Tiletamina + Zolazepam (TZ) 
+ Cetamina (C) + Medetomi-

dina (M) + Atropina (Atr)
1

5 mg/kg (TZ); 3 mg/kg (C),  

60 µg/kg (M); 0,04 mg/kg (Atr)
7 min / 40 min

Doxapram e 

Ioimbina

Cetamina (C) + Xilazina (X)
1 15 mg/kg (C); 2 mg/kg (X) * NI / 90 min -

2 15 mg/kg (C) + 2 mg/kg (X) * NI / NI Atipamezole

Tiletamina + Zolazepam 
(TZ) + Xilazina (X) 1 5 mg/kg (TZ); 2 mg/kg (X) * 6 min / 50 min -

Tiletamina + Zolazepam 
(TZ) + Cetamina (C) + 
Dexmetedomidina (D)

1 9 mg/kg (TZ) + 4 mg/
kg (C) + 30 µg/kg (D) 3 min / 50 min -

2
6 mg/kg (TZ) + 3 mg/
kg (C) + 20 µg/kg (D) 4 min / 50 min Atipamezole

Protocolos compilados de TEIXEIRA et al., 2019
* Indicam protocolos em que foram utilizados repiques/reforços
NI: Não informado/Não utilizado

Fig. 16. Detalhamento da monitoração e suporte anestésico 
durante a captura de uma fêmea subadulta de muriqui-do-norte. 
A – Oxímetro de pulso (FC e SpO2) com sensor posicionado 
no lábio; B – Manguito neonatal e doppler vascular no mem-
bro torácico esquerdo (PAS, PAM, PAD) e sonda nasal (seta 
vermelha) para suplementar oxigênio. Foto: Christian de Paula 
Caldeira Barbosa.
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Ao término do procedimento, ou caso aconteça uma 
situação de emergência, administrar atipamezole (mesmo 
volume administrado de dexmedetomidina), por via intra-
muscular, para que o retorno aconteça de forma mais rápida 
e para que haja menor manutenção da depressão cardiorres-
piratória presente. Em seguida, o animal deve ser colocado 
em caixa de transporte de primatas, forrada com feno, em 
decúbito lateral, posicionada em local arejado e sombreado. 
O retorno anestésico deve ser acompanhado pelo médico 
veterinário e demais integrantes da equipe, até que se observe 
a total recuperação do animal.

A tabela a seguir, baseada em dados da literatura de 
animais silvestres (Boysen, 2014), apresenta uma lista de 
fármacos e respectivas dosagens, que podem ser utilizados 
em situações de emergência para muriquis.

Identificação, Avaliação e Marcação dos Animais

Uma vez o animal capturado, anestesiado, pesado e posi-
cionado em decúbito lateral em uma superfície plana, inicia-
-se o exame físico geral. Serão então realizados a biometria, 
o exame físico-clínico e a coleta de materiais biológicos. A 
cronologia (linha do tempo) dos procedimentos a serem 
realizados deverá ser definida previamente à realização da 
captura. Uma sugestão da sequência a ser realizada destas 
atividades se encontra na Figura 17. 

Todas as informações coletadas devem ser anotadas em 
ficha de avaliação do animal, conforme modelo no ANEXO 
04. Após a realização de todo o exame físico geral, resumir 
em poucas palavras as conclusões referentes ao estado geral 
do animal, com base nos achados durante o exame.

Peso (Kg)

    5 7,5 10 12,5 15

  Fármaco Dose (mg/kg) Volume (ml)

Pa
ra

da

Epinefrina Baixa (1 mg/ml) 0,01 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15
Epinefrina Alta (1 mg/ml) 0,1 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Atropina (0,5 mg/ml) 0,04 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Anti Arrít. Lidocaína (20 mg/ml) 2 0,5 0,75 1 1,25 1,5

R
ev

er
so

re
s

    Volume (ml)

Ioimbina (3 mg/ml) 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1
Atipamezole (5 mg/ml) 0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Flumazenil (0,1 mg/ml) 0,01 0,5 0,75 1 1,25 1,5
Naloxona (0,4 mg/ml) 0,04 0,5 0,75 1 1,25 1,5

In
ot

ró
pi

co
s /

 V
as

oa
ti

vo
s

Efedrina* (5 mg/ml) 0,1 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

  Dose/minuto (μg/kg/min)  Volume/hora (ml/h)

Dobutamina* (200 μg/ml)

2,5 3,8 5,6 7,5 9,4 11,3
5 7,5 11,3 15 18,8 22,5
10 15 22,5 30 37,5 45
15 22,5 33,8 45 56,3 67,5

Norepinefrina* (8 μg/ml)

0,2 7,5 11,3 15 18,8 22,5
0,4 15 22,5 30 37,5 45
0,6 22,5 33,8 45 56,3 67,5
0,8 30 45 60 75 90

*Efedrina: diluir 1 ml em 9 ml de Solução Fisiológica; 
Dobutamina: diluir 4 ml (50 mg / 4 ml) em 246 ml de Solução Fisiológica;  
Norepinefrina: diluir 2 ml (2 mg / 2 ml) em 248 ml de Solução Fisiológica.

Tabela 06. Relação de fármacos de emergência e suas respectivas doses sugeridas para serem utilizadas em Brachyteles spp. (ml/
h=microgotas/min).
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Identificação

Antes de iniciar qualquer procedimento de avaliação do 
animal, este deve receber uma identificação individual, que 
poderá ser um número, uma letra, uma combinação de 
ambos, ou mesmo um nome. Essa identificação deverá ser 
registrada na ficha de avaliação individual (em anexo), bem 
como em todas as amostras de material biológico coletadas. 
Também deve ser associada à marcação do indivíduo (ex.: 
tatuagem). Em seguida, deverão ser registrados o sexo, a 
faixa etária, local, data, hora e motivo da captura, bem 
como a equipe envolvida.

Biometria

O primeiro procedimento a ser realizado é a pesagem do 
animal, quando ele deve ser colocado dentro de um puçá 
ou rede e pesado utilizando-se uma balança suspensa, tipo 
Pesola®. Após a pesagem, realiza-se a aferição de outras 
medidas, iniciando-se pelo comprimento cabeça-corpo, 
com o animal deitado em decúbito ventral e o mento 
completamente apoiado na superfície. Utilizando uma fita 
métrica, mede-se a partir da ponta do nariz até a inserção 
da cauda no corpo. A cauda deverá ser medida a partir do 
ponto de inserção dela no corpo até a sua ponta, sem levar 
em consideração a pelagem. O perímetro torácico é verifi-
cado colocando-se a fita métrica na altura da região axilar 
do animal (Andrade et al., 2010). Para medir a mão direita, 

posiciona-se a fita, ou um paquímetro, na base proximal do 
tarso carpo até a falange distal mais longa; no pé direito, da 
base proximal do tarso até a falange distal mais longa; e, no 
pescoço, medir apenas sua circunferência (Oliveira, 2021).

Exame físico

No exame físico, devem ser avaliados:
1. Condição corporal do animal: caquético (I), magro (II), 

ideal (III) e sobrepeso (V) (Ver ANEXO 04);

2. Grau de desidratação;

3. Mucosas (oculopalpebrais, nasal, bucal, vulvar, prepu-
cial e anal): verificação da coloração e presença ou não de 
alterações como úlceras, hemorragias e secreções;

4. Sistema linfático: inspeção e palpação dos linfonodos;

5. Pele e pelos: inspeção para verificação de alopecia e da 
presença de ferimentos, cicatrizes e ectoparasitas;

6. Cavidade oral: deve-se examinar a boca primeiramente 
fechada, em seguida, afastar os lábios para avaliação da oclu-
são, alinhamento e aspecto geral da face dos dentes. A denti-
ção deve ser verificada para observar a relação entre os dentes 
e a faixa etária do animal, assim como a condição dos dentes: 
desgaste dentário, presença de cálculo dentário, perda e fratu-
ras dentárias. A dentição dos muriquis é do tipo bunodonte 
e sua fórmula dentária encontra-se descrita na Tabela 07.

MONITORAÇÃO ANESTÉSICA (a cada 5 min.)
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Biometria e avaliação clínica

Coleta de material biológico

Exames complementares

Microchipagem

Aplicação medicamentos

Checklist (fim do procedimento)

Fig. 17. Exemplo de linha do tempo com as etapas e procedimentos a serem realizas em uma captura de Brachyteles spp., em ordem 
cronológica de acontecimentos.
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As outras estruturas da cavidade oral, como a língua, a 
gengiva, o palato, as bochechas e a faringe, também devem 
ser avaliadas. 

Fonte: (Zingeser, 1973)

Marcação Individual

É sempre importante realizar algum tipo de marcação 
no animal, como a implantação de microchip na região 
interescapular e/ou realização de tatuagem na face interna 
de uma das coxas, associada à sua identificação individual. 
Também deve-se fazer fotografias padronizadas do indi-
víduo em diferentes decúbitos e, principalmente, da face. 
Se for o caso, dependendo da natureza da pesquisa ou do 
manejo, deverá ser instalado um colar com transmissor 
VHF, UHF ou GPS, facilitando o monitoramento pós-
-soltura na área de destino.

Coleta de amostras biológicas

Após o exame físico, iniciam-se as coletas de amostras 
biológicas. Recomenda-se a coleta do máximo de amostras 
possíveis, para diversos fins (análises genéticas, de saúde, 
hormonais etc.), aproveitando-se a oportunidade de ser ter 
um animal selvagem sendo manipulado. Assim, as coletas 
devem acontecer enquanto o animal estiver sob o efeito da 
contenção química. 

Os protocolos para coleta, armazenamento e destinação 
de amostras biológicas encontram-se pormenorizados em 
capítulo específico deste Guia.

Plano Emergencial e Avaliação de riscos

Qualquer atividade durante uma captura de muriqui 
pode falhar, resultando em acontecimentos indesejáveis 
com consequências que podem ser graves ou não. A pro-
babilidade de ter sucesso nas capturas é favorecida por um 
bom planejamento prévio, que seja capaz de identificar 
riscos que podem ocorrer em quaisquer tipos de situação. 
Dessa maneira, é muito importante que a equipe conheça 
bem o local onde o muriqui será capturado a fim de iden-
tificar as ameaças e riscos iminentes. 

Para uma boa avaliação de riscos deve-se considerar todo 
o conhecimento sobre o comportamento e a biologia de 
Brachyteles spp., bem como, a disponibilidade dos recursos 
necessários. O coordenador e equipe devem elaborar um 
protocolo mitigador dos riscos que contenha estratégias 
eficazes para lidar com problemas que, porventura, possam 
surgir durante a captura. 

Caso ocorram acidentes durante o processo de captura, 
os quais requeiram cuidados especiais ao animal, este deverá 
receber os primeiros socorros de imediato. Uma vez esta-
bilizado, ele deverá ser deslocado para um dos veículos de 
apoio e encaminhado imediatamente para área de destino, 
em transporte rodoviário e/ou aéreo. Durante o transporte, 
o indivíduo será acomodado em caixa apropriada e acom-
panhado por médico veterinário, para monitoramento e 
reaplicação de dose anestésica, se necessária (ver Protocolo 
de transporte, pág. 48). Caso o muriqui não se recupere 
após tratamento emergencial, deve ser encaminhado para 
cuidados clínicos em instituições locais, preparadas e pre-
viamente comunicadas, para que o animal possa alcançar 
total recuperação antes de sua destinação final.

INCISIVO CANINOS PRÉ-MOLARES MOLARES TOTAL

2/2 1/1 3/3 3/3 36

Tabela 07. Fórmula dentária dos muriquis (Brachyteles spp.)

Fig. 19. Instalação de microchip na região interescapular de um 
muriqui. Foto: Priscila M. Pereira.

Fig. 18. Verificação da dentição de um indivíduo de muriqui-
-do-norte. Foto: Priscila M. Pereira.
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Fig. 20. Realização de biometria em indivíduos de muriqui-do-norte. Fotos: Fabiano R. de Melo e Priscila M. Pereira.

Fig. 21. Monitoramento de muriqui-do-norte durante procedimentos clínicos. Fotos: Priscila M. Pereira; Acervo de fotos MIB.
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PROTOCOLO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO DE BRACHYTELES SPP.1 
Mônica M. Valença-Montenegro, Rodrigo del Rio do Valle, Plautino de O. Laroque, 

Paula Breves, Sérgio L. Mendes, Carla B. Possamai

O presente protocolo tem o objetivo de orientar a coleta 
e armazenamento de material biológico, principalmente 
em condições de campo, de forma a alcançar o máximo 
aproveitamento das oportunidades em se obter material 
para investigações. Toda a coleta de amostras de material 
biológico deve ser autorizada de acordo com a Instrução 
Normativa ICMBio Nº 03/2014, que institui o Sistema de 
Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO. 

Para garantir o uso e rastreabilidade das amostras bio-
lógicas, é imprescindível a identificação correta e precisa 
da amostra, minimamente com data da coleta, identifica-
ção do indivíduo, local, tipo de material biológico e tipo 
de conservante, quando utilizado. Outras informações 
necessárias estão descritas em seus respectivos tópicos.

Cabe ressaltar, enquanto orientação básica de prevenção 
de riscos, que para a coleta e manuseio de qualquer tipo de 
material biológico de primatas, é imprescindível a utiliza-
ção de equipamentos de proteção individual (EPI), sendo 
minimamente indicados o uso de luvas de látex descartáveis 
e de máscaras cirúrgicas faciais. 

As orientações abaixo estão ordenadas por tipo de mate-
rial e/ou finalidade, indicando os procedimentos para coleta, 
acondicionamento e estocagem provisória.

Esqueletos, crânios, ossos, carcaças inteiras /parciais

• Se o material estiver seco e desprovido de carne e pele,
lavar com água corrente e secar.
• Se houver restos de músculos ou pele presos nos ossos,
colher amostras conforme protocolo de coleta de material
genético.
• Se houver pessoa habilitada, o material restante (pele,
crânio, esqueleto, ossos) deve ser preparado para envio a
instituições qualificadas. Caso contrário, deve ser fixado em
formol (solução 10%), desidratado ou congelado e enviado
juntamente com ficha com os dados. Destaca-se que tecidos
para análise de genética molecular devem ser retirados antes
da fixação em formol.
• Carcaças inteiras/parciais podem ser mantidas congeladas.

É importante lembrar que, qualquer primata encon-
trado morto, incluindo ossadas, é considerado um caso 
de epizootia suspeito para febre amarela, devendo haver 

notificação imediata às autoridades de saúde locais (uni-
dade local da Secretaria Municipal de Saúde) (Ministério 
da Saúde, 2017). A coleta de material biológico, nestes casos, 
deverá ser realizada sem que haja prejuízos às investiga-
ções epidemiológicas. Destaca-se que amostras que serão 
encaminhadas para análise histopatológica não podem ser 
congeladas e devem ser fixadas em Formol (solução 10%).

Instituições sugeridas para envio de crânios, ossos e carcaças:

• CPRJ/INEA – Centro de Primatologia do Estado do Rio de
Janeiro. Contato: Dr. Alcides Pissinatti ou Dra. Sílvia Moreira.
E-mail: alcidespissinatti@gmail.com; silviabm.inea@gmail.com
• Museu Nacional – UFRJ, Departamento de Vertebrados, Setor
de Mastozoologia. Contato: Profs. Drs. Leandro de Oliveira
Salles, João Alves de Oliveira, e Luiz Flamarion. (Secretaria do
Depto. de Zoologia). E-mail: <museu@mn.ufrj.br>
• Museu de Zoologia da USP. Contato: Prof. Dr. Mario de Vivo.
Avenida Nazaré, 481, Bairro Ipiranga, CEP: 04.263-000, São
Paulo/SP. E-mail: <mz@edu.usp.br>
• UFES/Departamento de Ciências Biológicas. Contato: Prof.
Dr. Sérgio Lucena Mendes. Av. Mal. Campos, 1468, Maruípe,
CEP: 29.043-900, Vitória/ES.

Material Biológico para Estudos de Genética Molecular

Tecidos

Qualquer tecido pode ser utilizado, mas os preferíveis 
são sangue, músculo, fígado, coração, rim ou a ponta da 
orelha. Cada fragmento (cerca de 1 cm3) deve ser coletado 
com material limpo ou estéril e acondicionado em um reci-
piente também limpo (uma amostra por recipiente), tipo 
tubo eppendorff, falcon, pote de coleta universal ou outro 
recipiente plástico. Para conservação, usar preferencial-
mente solução de preservação de DNA (tipo RNAlater), 
em quantidade suficiente para cobrir a amostra. Caso não 
seja possível, o fragmento pode ser colocado em álcool entre 
70%-100% (na impossibilidade, usar álcool de cozinha/
farmácia a 46%). Em todos estes casos, as amostras podem 
ser mantidas a temperatura ambiente ou refrigeradas, até 
que possam ser congeladas a temperaturas de, pelo menos, – 
20°C. A conservação em formol não deve ser realizada, pois 
praticamente inviabiliza a obtenção de DNA da amostra. 

1 Atualização do protocolo que foi publicado por Laroque et al. 2011.

Capítulo 09
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Para amostras de sangue devem ser coletados, pelo menos, 
1-3 ml. É preferível que a conservação seja feita em tubo para 
coleta sanguínea contendo EDTA (tubo tampa roxa). Após 
a coleta, a amostra deve ser delicadamente homogeneizada. 
Na impossibilidade do uso de tubos com EDTA, pode-se 
conservar então as amostras em tubos estéreis com álcool, 
em volume igual ao de sangue.

Para os demais tecidos, coletar, se possível, de 2-3 peque-
nos fragmentos (cerca de 1 cm³) e acondicionar em frascos 
limpos independentes (p.ex. do tipo eppendorf, Falcon, 
coletores universais ou outro tipo de recipiente de coleta de 
material biológico). Fragmentos maiores em qualquer outro 
tipo de recipiente também podem ser utilizados; neste caso, 
o ideal é cortar sulcos no tecido para facilitar a absorção do 
álcool. Caso seja operacionalmente mais fácil, o tecido pode 
ser mantido congelado antes de ser colocado em álcool.

Fezes

Alternativamente aos tecidos, pode-se coletar amostras de 
fezes (preferencialmente novas), das quais também é possível 
extrair DNA (Chaves et al., 2006). Para isso, basta coletar 
parte do bolo fecal de um indivíduo em tubos cônicos de 
polipropileno (como os do tipo Falcon) ou potes comuns 
de coleta universal. Nesse tubo ou pote deve-se colocar, 
preferencialmente, solução de preservação de DNA (tipo 
RNAlater), de forma a cobrir toda a amostra, homogenei-
zando em seguida. Um outro bom meio de conservação 
é o álcool, sendo recomendado em concentrações entre 
70% a 100% (absoluto), também em quantidade suficiente 
para cobrir a amostra; não sendo possível, pode ser usado 
álcool de cozinha/farmácia (geralmente a 46%). Nestes dois 
casos (solução de preservação ou álcool), as amostras podem 
ser mantidas em temperatura ambiente, sendo recomen-
dada a refrigeração assim que possível. Outra alternativa 
é a utilização de sílica, colocando-se uma fina camada de 
algodão isolando a amostra, conforme descrito por Chaves 
e colaboradores (2006). Em situações imprevistas, mas ape-
nas em última instância, o sal de cozinha poderá ser usado 
cobrindo-se completamente a amostra, preenchendo todo 
o espaço do tubo. 

Material Taxidermizado

Ainda que mais difícil para a extração de DNA, amos-
tras de peles taxidermizadas também podem ser coletadas. 
Pequenos fragmentos podem ser raspados da parte interna 
de peles secas ou preparadas; geralmente existe mais material 
disponível na parte interna de orelhas, nariz e patas (almo-
fadas digitais). Além disso, um pequeno pedaço (cerca de 
1-2 cm²) pode ser cortado de qualquer parte da pele. Este 

tipo de material pode ser mantido seco (p.ex. em tubos ou 
sacos plásticos, se possível com sílica-gel, ou mesmo sal de 
cozinha para mantê-lo desidratado) ou em álcool etílico 
(70% ou absoluto).

Observações Gerais
• Como se trata de amostras de primatas, deve-se tomar 
cuidado durante as coletas para se garantir que não haverá 
contaminação por DNA humano. O uso de luvas de látex 
descartáveis resolve este problema, independentemente do 
tipo de amostra. Também neste sentido, para que não haja 
contaminação de DNA entre os diferentes indivíduos amos-
trados, deve-se utilizar luvas e materiais diferentes, prefe-
rencialmente descartáveis, durante as coletas.
• É fundamental que as amostras estejam bem identifica-
das. Informações importantes que devem ser enviadas jun-
tamente com as amostras incluem: espécie, procedência 
geográfica (o mais precisa possível, preferencialmente com 
coordenadas geográficas captadas com GPS), número do 
indivíduo no projeto (outros números de identificação, se 
existir), e observações que sejam consideradas relevantes 
sobre o animal. Mesmo que poucas informações estejam 
disponíveis (como no caso de peles), ainda assim a amostra 
pode ser de valor para certos estudos.

Material Biológico para Análises Parasitológicas

Amostras de Fezes

Para este item, o protocolo aqui apresentado segue, de 
maneira geral, o que é utilizado pelo Laboratório de Eco-
logia Gustavo de Oliveira Castro, do Departamento de 
Endemias da Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ.
I. As amostras de fezes devem ser coletadas com o uso de 
luvas de procedimento, sem amido (talco). Fezes antigas ou 
recentes podem ser coletadas sem discriminação.
II. A amostra única ou seus fragmentos, desde que identifi-
cados como parte do mesmo conjunto, deve ser acondicio-
nada individualmente em saco ou pote plástico.
III. Cada amostra deve ter identificados:

a. A data da coleta;
b. O local de coleta - localidade, nome da UC (se for o 

caso), município, estado, coordenadas geográficas (sempre 
que possível);

c. Identificação do indivíduo, quando possível, quanto 
à faixa etária, ao sexo, e à posição hierárquica no grupo;

d. Nome do coletor, sua instituição e projeto vinculado;
e. A etiqueta de identificação deve ser colocada junto ao 

pote ou saco coletor, de forma que não seja danificada por 
resíduos ou líquidos que possam apagar as informações.
IV. Amostras úmidas, mas consistentes, deverão ser secas 
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à temperatura ambiente, na sombra, antes que o pote ou 
saco plástico seja fechado para remessa. Deve-se evitar, no 
entanto, que insetos pousem sobre elas utilizando tela ou 
papel tipo toalha.
V. Amostras de consistência pastosa ou líquida devem ser 
conservadas em solução de Railliet-Henry (Formol a 40% 
– 5 ml, ácido acético glacial – 2 ml, solução fisiológica – 93 
ml) ou em AFA (álcool a 95% - 50 ml, formol a 40% - 10 
ml, ácido acético glacial – 2 ml e água destilada - 40 ml), 
ou conservadas em geladeira. Neste último caso, deverão 
ser enviadas em caixas térmicas com gelo gel. 
VI. Se vermes forem observados nas amostras, estas devem 
ser acondicionadas em solução de Railliet-Henry. Se possí-
vel, os helmintos devem ser coletados das fezes e acondicio-
nados em frasco ou outro saco plástico contendo solução de 
Railliet-Henry. Neste caso, a solução deverá ser aquecida até 
a fervura, ser retirada do fogo e só então os vermes deverão 
ser mergulhados nela. 
VII. Se as fezes ainda mantiverem sua forma original, é 
importante que a embalagem para remessa as mantenha 
assim, para que possam ser mensuradas e fotografadas no 
laboratório.

Ectoparasitas  

Os ectoparasitas – carrapatos, pulgas, ácaros e piolhos, 
devem ser acondicionados em álcool 70% – devem ser cole-
tados com cuidado para manterem suas estruturas íntegras, 
especialmente seu aparelho bucal. Porém, no caso de lar-
vas de carrapatos, estas devem ser acondicionadas vivas em 
potes plásticos limpos e secos, com tampa perfurada (fazer 
vários furos para respiração das larvas, com o uso de um 
alfinete ou agulha) e algumas folhas verdes. Enviar assim 
que possível a laboratório para identificação.

Amostras de Sangue

As amostras de sangue são, com certeza, o principal 
material biológico a se coletar, uma vez que servem a diver-
sos tipos de análises: hematológicas, nutricionais, genéticas, 
microbiológicas, virológicas, parasitológicas, hormonais. 
Em primatas, a colheita de sangue pode ser feita utilizando-
-se seringa ou tubos a vácuo, por punção das veias femoral, 
cefálica, jugular ou safena, sendo mais recomendado a uti-
lização das duas primeiras. É importante também sempre 
lembrar de fazer esfregaços em lâminas de vidro, seja para 
visualização celular, seja para pesquisa de hemoparasitas. 
A seguir, apresentamos um resumo com os principais usos 
de amostras sanguíneas e respectivos protocolos para coleta 
e conservação (Tabela 08, adaptado de Vidal, 2012).

Colheita de Sêmen

O objetivo da colheita de sêmen é a análise e conservação 
do espermatozoide. Este pode ser colhido e armazenado, 
para posterior análise laboratorial. Para muriquis in situ, 
as amostras de sêmen podem ter três origens principais: 1) 
diretamente do ambiente; 2) colheita realizada no animal 
vivo; e 3) colheita post mortem.

Colheita do ambiente

 Embora haja limitação nas análises, o sêmen, quando 
encontrado, pode ser colhido diretamente do ambiente (eja-
culação natural) e, neste caso, poderá ser fixado e armaze-
nado em solução de Formol Salina tamponada a 10%, para 
posterior confirmação da presença de espermatozoide na 
amostra. O sêmen de muriquis coagula logo após a ejacu-
lação, portanto, a colheita pode ser da amostra coagulada. 
Outras análises poderão ser realizadas, mas com a ressalva 

Finalidade Extração de DNA Hemograma Análises Bioquímicas 
ou Sorológicas

Hemoparasitas

Método Tubo com EDTA 
 (tampa roxa)

Tubo com EDTA 
(tampa roxa)

Tubo sem aditivo 
(tampa vermelha)

Esfregaço em 
lâmina de vidro 

Volume 1-3 ml 2-3 ml 2-3 ml 1 gota

Armazenamento 
temporário para 
transporte

Resfriado em caixa 
térmica com gelo

Resfriado em isopor 
com gelo (não 

deixar inclinado)

Resfriado em caixa 
térmica com gelo.

Caixa de transporte 
para lâminas ou enro-

lar em papel toalha 
após secagem

Observação Como alternativa ao resfriamento 
pós-coleta, pode-se diluir a 

amostra em álcool 70% na mesma 
proporção (1:1). Nos dois casos, 
deve-se congelar, a pelo menos 

-20°C, assim que possível.

Realizar as análises 
laboratoriais em 

até 12 horas

Após dessorar, congelar, 
a pelo menos -20°C, 
assim que possível

Fazer, pelo menos, 2 
lâminas/indivíduo

Tabela 08. Principais usos de amostras sanguíneas e respectivos protocolos para coleta e conservação.
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de que ocorrem alterações ocasionadas pela contamina-
ção no ambiente, choque térmico, tempo após ejaculação, 
dentre outras causas. É necessário que se possua frascos 
do tipo Falcon com capacidade para 50 ml, com 25 ml de 
solução de Formol Salina tamponada a 10% para a colheita 
e armazenamento das amostras. Recomenda-se que estes 
frascos sejam levados em todas as atividades de campo, 
mesmo que não envolvam a captura dos animais.

Colheita em animais vivos

É necessária a captura e contenção farmacológica dos 
animais. Todas as capturas, independentemente do objetivo 
principal, podem ser utilizadas para a colheita de sêmen, 
porém o planejamento prévio é fundamental para o apro-
veitamento correto da amostra, pois alguns materiais, equi-
pamentos e uma infraestrutura mínima são necessários.

a. Em alguns casos, os animais ejaculam após a contenção 
farmacológica, durante a manipulação para a realização de 
outros procedimentos ou para a limpeza da região genital 
(ejaculação espontânea por estímulos indiretos). Caso isto 
ocorra, o sêmen deve ser imediatamente acondicionado em 
frasco do tipo Falcon, ao qual deve-se adicionar imediata-
mente diluidor aquecido à 37ºC.

b. Caso não haja uma ejaculação espontânea, a colheita 
de sêmen deve ser realizada com a utilização da técnica de 
eletroestimulação por via retal, segundo protocolo descrito 
por Valle e colaboradores (2004) para Alouatta caraya, e 
utilizado em Brachyteles arachnoides mantidos em cativeiro 
(Arakaki et al., 2019). A eletroestimulação para a colheita de 
sêmen deve ser realizada por pesquisador com experiência 
no uso da técnica. Imediatamente após a ejaculação, deve-se 
adicionar diluidor aquecido à 37ºC.

A análise completa de sêmen requer uma análise ime-
diata, com o sêmen fresco, que depende de condições ade-
quadas para a sua realização. O pH deve ser mensurado 
imediatamente após a ejaculação, antes da diluição, com 
fita medidora de pH. Após aferição do pH, para a análise 

imediata por microscopia de luz, utiliza-se uma pequena 
fração da amostra diluída.

Após a adição do diluidor, a amostra deve ser mantida a 
37ºC por 30 minutos para que os espermatozoides possam 
ser liberados do coágulo e fiquem na fração líquida (sêmen 
+ diluidor). Ainda não há um protocolo para dissolução 
do coágulo seminal de muriquis, porém a fração líquida 
deverá ser utilizada para as análises. Além disso, amostras 
da fração líquida de sêmen fresco, com ou sem a adição 
de diluidor, devem ser fixadas e armazenadas em solução 
de Formol Salina tamponada a 10%, na proporção de 1 
(uma) parte da amostra para 9 (nove) partes do fixador, 
para posterior análise. As amostras, após fixação, podem 
ser armazenadas e transportadas refrigeradas ou em tem-
peratura ambiente.

A criopreservação de sêmen de muriquis ainda precisa ser 
melhor estudada, porém, caso haja condições e equipe capa-
citada, recomenda-se a utilização de protocolos utilizados 
em outras espécies animais para que as amostras possam 
ser avaliadas posteriormente e sua viabilidade investigada.

Colheita "post mortem"

É indicada quando os testículos podem ser colhidos e 
enviados ao laboratório preferencialmente em até 12 horas, 
até no máximo 24 horas após o óbito. Os testículos devem 
ser colhidos com a bolsa escrotal, colocados em frascos 
limpos com tampa e mantidos refrigerados até a chegada ao 
laboratório. O laboratório deverá ser avisado no momento 
da colheita ou assim que possível, para que possa estar 
preparado para o processamento e análise das amostras, 
imediatamente após sua chegada.

Instituições sugeridas para envio:

Responsabilidade: Dr. Rodrigo del Rio do Valle. Instituto 
Biopesca, Laboratório de Análises Clínicas e Pesquisa, Rua Car-
los Eduardo Conte de Castro, n.93, Canto do Forte, Praia Gran-
de-SP. CEP 11700-570. E-mail: <rodrigo.valle@biopesca.org.br>.

Fig. 22. Coleta de amostras de sangue a partir da veia femoral (imagem à esquerda) e cefálica (imagem à direita) de Brachyteles 
hypoxanthus, para realização de análises químicas, biológicas (parasitas) e genéticas. Fotos: Fabiano R. de Melo; Priscila M. Pereira.
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PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DE BRACHYTELES SPP.
Mônica M. Valença-Montenegro, Marcelo C. Amarante, Vivian T. Fraiha, Paula Breves, Cecília Pessutti

– Os animais devem preferencialmente ser transportados
em caixas de madeira medindo, pelo menos, 80x60x60
cm. Também podem ser confeccionadas em tamanho um
pouco maior, com possibilidade de uso de aletas para reduzir
o espaço, em casos de necessidade de contenção ou trans-
porte de mais de um indivíduo. As caixas devem possuir
aberturas laterais circulares de tamanho que não permita a
passagem de membros ou dedos do animal, possibilitando
assim a ventilação (Figura 23). Sempre que possível, as
caixas deverão ser revestidas, preferencialmente por tela de
metal nº 6, ou tela sombrite de 50% a 60%. Para facilitar
o carregamento, devem possuir alças ou dispositivos para
se acoplar uma vara ou cano que sirva de apoio para duas
pessoas segurarem. Sempre verificar o seu travamento, para
evitar fugas. Identificar que é “carga viva” e indicar a posição
correta da caixa, utilizando “este lado para cima”.
– Em casos excepcionais, armadilhas podem servir de
gaiola de transporte, mas deve-se verificar se não há riscos
de injúrias ao animal. É importante que, durante este pro-
cedimento, os carregadores estejam usando luvas de couro
para não deixar dedos expostos.
– O transporte rodoviário das caixas com animais, ideal-
mente, deve ser realizado em veículos fechados, porém com
boa ventilação. No caso de veículos abertos, deve ser provi-
denciada proteção contra intempéries. No caso de transporte
de várias caixas ou gaiolas, deve-se observar uma distância de
segurança entre elas, para que os animais não tenham contato
entre si e para garantir uma boa ventilação. Em todos os
casos, as caixas ou gaiolas devem ser fixadas adequadamente
ao veículo para evitar que se desloquem durante o transporte.
– Se o animal for transportado sedado, devem ser feitas
inspeções periódicas de sua posição e sinais vitais durante
o translado.
– Durante os deslocamentos, devem ser realizadas paradas a
cada duas horas para averiguação das condições dos animais
e fornecimento de água e alimentação.
– Para qualquer tipo de transporte (terrestre, aéreo, marí-
timo/fluvial), devem ser providenciados o atestado médico
sanitário e a guia de trânsito animal (GTA)1, emitidos por
médico veterinário credenciado pelo Ministério da Agricul-
tura Pecuária e Abastecimento, além da devida autorização
1 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-
-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-
-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf

de transporte (AT), emitida pelo IBAMA ou órgão estadual 
competente. Para o transporte de indivíduos relacionado a 
atividades de pesquisa ou manejo, também será necessária 
autorização SISBio. Para transporte internacional, também 
será requerida licença CITES (Ver Protocolo de Licencia-
mento, pág. 55).
– Para transporte aéreo, o acondicionamento dos animais
deve obedecer às normas da IATA: International Air Trans-
port Association2.

2 https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-re-
gulations/ e https://www.iata.org/contentassets/d7c512eb9a-
704ba2a8056e3186a31921/animalschecklist-en.pdf 
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Fig. 23. Modelo de caixa de transporte para primatas, de acordo 
com normas da International Air Transport Association – IATA. 
Foto: ICMBio/CPB.

Fig. 24. Modelo de caixa de transporte para vários táxons de pri-
matas. Fonte: Centro Nacional de Primatas/Ministério da saúde.

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf
https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-regulations/
https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-regulations/
https://www.iata.org/contentassets/d7c512eb9a704ba2a8056e3186a31921/animalschecklist-en.pdf
https://www.iata.org/contentassets/d7c512eb9a704ba2a8056e3186a31921/animalschecklist-en.pdf
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PROTOCOLO PARA TRANSLOCAÇÃO DE BRACHYTELES SPP.
Vivian T. Fraiha, Mônica M. Valença-Montenegro, Marcelo C. Amarante, Paula Breves, Cecília Pessutti

“A translocação é o movimento de organismos vivos, mediado pelo homem, de uma área para outra.” (IUCN, 2013).  
A realização de uma translocação pode ter diferentes objetivos e ser uma importante ferramenta para a conservação de 
espécies. No entanto, deve ser criteriosamente analisada, planejada, executada e avaliada, de forma a garantir que seu pro-
pósito seja alcançado, apresentando benefícios não apenas para os indivíduos, mas para toda a espécie e/ou ecossistema.

O presente protocolo fornece diretrizes básicas para a execução de translocações e, a metodologia a ser seguida, dependerá 
da origem do indivíduo, ou seja, de sua área de procedência, em relação àquela onde será liberado: 

A) Indivíduos de regiões epidemiológicas iguais:
Caso o indivíduo não sofra nenhum tipo de injúria durante o processo de captura e transporte, somente a coleta de

material biológico e a realização de exames básicos (ver capítulos 08 e 09) deverão ser realizados, e o espécime deverá ser 
solto o mais rápido possível. Caso o indivíduo sofra algum tipo de injúria que exija quaisquer tipos de cuidados médicos, 
estes deverão ser realizados e, tão logo o animal se recupere, deverá ser solto.

É importante ter à disposição um recinto preestabelecido (na própria área de soltura ou em instituições habilitadas 
para tal, como zoológicos, centros de triagem, universidades), para os casos em que haja necessidade de cuidados médicos. 
Durante o período ex situ, é indicado o uso de estímulos de enriquecimento ambiental, apropriados para a manutenção 
dos comportamentos naturais1.

B) Indivíduos de regiões epidemiológicas distintas:
Nestes casos, deverão ser estabelecidos os exames epidemiológicos específicos a serem realizados (de acordo com as áreas

de captura e soltura) e um período de quarentena (de, no mínimo, 30 dias) deverá ser cumprido antes da soltura, incluindo 
as recomendações do protocolo sanitário da instituição. Deve-se sempre ter em mente que, quanto menor o tempo entre 
a captura e a soltura, maiores serão as chances de sucesso.

A instituição que manterá os animais durante o período necessário para a realização dos exames e da quarentena (ex. 
zoológico, centro de triagem ou de reabilitação, criadouro, centro de pesquisa), deverá ser previamente escolhida e possuir 
instalações adequadas para esse manejo temporário. Neste caso também é recomenda a utilização de estímulos de enrique-
cimento ambiental, apropriados para a manutenção dos comportamentos naturais1.

C) Indivíduos mantidos em condições ex situ:
Nestes casos, os indivíduos deverão ser previamente selecionados para a liberação na natureza, considerando-se:
• Características físicas básicas: possuir todos os membros, audição e visão normais, nenhuma injúria, locomoção normal,
ser um indivíduo “forte”;
• Características comportamentais: não apresentar estereotipias, ser um indivíduo ativo, ser destemido;
• Características genéticas: origem genética conhecida, material genético de valor para a área na qual será solto e geração
predeterminada;
• Objetivo da soltura: reintrodução ou reforço populacional.
Metodologias de adaptação deverão ser previamente selecionadas e aplicadas (semicativeiro; enriquecimento ambiental;

estímulos compatíveis com os comportamentos da espécie e direcionados à manutenção dos comportamentos naturais) e 
protocolos sanitários, incluindo realização de quarentena, deverão ser seguidos, para os casos em que as liberações forem 
realizadas em regiões epidemiologicamente distintas daquela de manutenção dos animais.

Para estes animais provenientes de instituições de manejo ex situ, recintos de semicativeiro ou na área de soltura devem 
ser considerados para adaptação antes da liberação. Estes devem ser semelhantes àquele onde estava o indivíduo ou grupo1. 
É recomendado que este recinto de adaptação tenha uma área de cambiamento, para facilitar o manejo dos espécimes, e 
um acesso ao ambiente pelo alto, a ser utilizada para o momento da liberação dos animais.

1 Protocolo para Manejo em Cativeiro do Livro do PAN Muriquis, disponível em https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/
pan-muriquis/1-ciclo/pan-muriquis-livro.pdf
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Este período de adaptação ao local de soltura, servirá para a recuperação do indivíduo após o transporte, para a habitua-
ção com a dieta da natureza - com introdução gradativa de itens alimentares encontrados na área e dos quais os muriquis 
provavelmente se alimentarão, e para a sua aclimatação ao ambiente (odores, clima, sons, indivíduos nativos etc.). 

Destaca-se a importância da utilização de itens de enriquecimento (estímulos sensoriais e estruturais) compatíveis com 
o comportamento da espécie, a fim de manter os hábitos naturais dos indivíduos e/ou estimulá-los a manifestar tais com-
portamentos que são imprescindíveis para o sucesso de uma soltura. O enriquecimento pode auxiliar, por exemplo, na 
disposição dos alimentos de formas diferenciadas (dentro de cumbucas, dependurados etc.), semelhantes às condições que 
os indivíduos encontrarão na natureza. É importante também manter uma documentação das interações dos animais com 
os estímulos de enriquecimento, durante todo o processo de adaptação (DEPAVE, 2009; Castro et al., 1998).

O monitoramento pós-soltura é imprescindível para a determinação do sucesso e/ou de reajustes necessários. Análises do 
estado físico geral e de parâmetros comportamentais como social, alimentar, deslocamento, local de pernoite, dentre outros 
são importantes para o cumprimento com êxito desta etapa (Castro et al., 1998; DEPAVE, 2009). É recomendada a manu-
tenção de fornecimento de alimento pós-soltura para os casos em que os animais demoram a se integrar ao novo ambiente 
(permanecem próximos ao recinto por um tempo após a liberação). A liberação na natureza de grupos e não de indivíduos 
também é uma estratégia a ser considerada, visto o sucesso de outras experiências (Castro et al., 1998; DEPAVE, 2009). 

Sugere-se que, a partir das experiências geradas com os processos acima citados, seja elaborado um protocolo de enri-
quecimento ambiental, listando os estímulos, seus objetivos, sua aplicação e os resultados gerados a partir das coletas de 
dados. Outros documentos, como as “Diretrizes para Reintrodução de Primatas Não-Humanos” da IUCN (2002) e o 
“Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations”, também da IUCN (2013), também são suge-
ridos como leitura complementar.
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PROTOCOLO PARA LIBERAÇÃO DE BRACHYTELES SPP. NA NATUREZA

Fabiano R. de Melo, Brittany Berger, Marcello S. Nery, Andre M. Lanna, 
Mariana Yankous G. Fialho, Mauricio Talebi, Fernanda P. Tabacow

1) Avaliar, inicialmente, protocolo de condições sanitárias
e de quarentena para os animais a serem soltos1. Em sendo
um espécime proveniente de cativeiro, o protocolo passa
a ser obrigatório;
2) Na ausência de um protocolo específico para o animal
a ser manejado/solto, particularmente para os espécimes
de vida livre, estabelecer um período mínimo de campo
para avaliar as condições biológicas, comportamentais e de
quadro clínico de saúde geral (fezes, comportamento, des-
locamento, alimentação etc.), anterior ao procedimento
de captura (ver Capítulo 07 – Protocolo para captura de
Brachyteles spp.; pág. 35);
3) Diante do prévio conhecimento, não apresentando
nenhum sinal/indicação de problemas de saúde, realizar
a soltura através da metodologia de liberação abrupta
(Figura 25); preferencialmente, a liberação deverá ser
feita no mesmo dia da captura, sem necessidade de um
pernoite dentro da caixa de contenção. Caso o pernoite
seja necessário, deverá ser feito em local apropriado (gaiola
que possa ser carregada em campo), protegido de som,

cheiro forte e outras características que possam impactar 
o indivíduo, sem o uso de drogas para reversão do quadro
clínico anestésico do animal;
Observação: A soltura abrupta deve ser preferida em rela-
ção à soltura branda quando houver número de animais
em vida livre suficiente para conseguir se aproximar do
indivíduo manejado em curto espaço de tempo em uma
área relativamente única e contínua. Sendo o fragmento
florestal pequeno e havendo outros próximos e possibili-
dade de conexão via dossel, é importante realizar alguns
experimentos a priori, que passam a ser considerados como
soltura branda. Uma dessas questões é a construção de um
recinto adequado no interior do fragmento, com dimen-
sões mínimas de 5,5m de altura x 5,5m de largura x 5m
de comprimento, com uma pequena área de cambiamento
(Figura 26).
4) Havendo alguma indicação de cuidados médico-veteri-
nários, manter o animal em período de quarentena1;
5) Após o período de quarentena, estabelecer o mesmo cri-
tério de liberação descrito anteriormente;

1 Protocolo para Manejo em Cativeiro do Livro do PAN Muriquis, dis-
ponível em https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/
pan/pan-muriquis/1-ciclo/pan-muriquis-livro.pdf. 

Capítulo 12

Fig. 25. Fêmea de muriqui-do-norte sendo levada para o local 
de soltura no interior de floresta primária, seguindo os preceitos 
para liberação abrupta. Fotos: Braz Antonio Pereira Cosenza.

Fig. 26. Fêmea de muriqui-do-norte em recinto situado no inte-
rior de floresta primária, para procedimento de liberação branda. 
Foto: Fabiano R. de Melo.

https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-muriquis/1-ciclo/pan-muriquis-livro.pdf
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-muriquis/1-ciclo/pan-muriquis-livro.pdf
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6) Para animais nascidos ou que permaneceram muito tempo 
em cativeiro, é recomendável soltar o animal em condições 
naturais apenas quando houver componentes do grupo nas-
cidos em vida livre. Ainda assim, deve-se observar todos os 
preceitos necessários para que ocorra uma soltura branda 
adequada, que inclua um recinto como descrito acima, com 
condições de alimentação balanceada e adequada, bem como 
deve-se realizar um monitoramento apropriado nos dias em 
que o animal estiver em cativeiro (recinto próprio para sol-
tura branda);
7) Não há consenso entre os métodos de soltura (branda ou 
abrupta), conforme destacado por Drake e Templer (2012). 
Porém, para animais de pequeno porte, um período curto 
de aclimatação talvez seja adequado e suficiente, podendo 
melhorar momentaneamente as condições de saúde para os 
animais submetidos à liberação branda (Hardman e Moro, 
2006). Por outro lado, é importante destacar que a soltura 
branda se faz não só necessária como deve ser mantida por 
meses, até mesmo alguns anos, para animais maiores e de vida 
longa, como primatas de médio e grande porte (Osterberg 
et al., 2014).
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PROTOCOLO PARA MONITORAMENTO DE 
BRACHYTELES SPP. PÓS-LIBERAÇÃO

Fabiano R. de Melo, Brittany Berger, Marcello S. Nery, Mariana Yankous G. Fialho, 
Andre M. Lanna, Mauricio Talebi, Fernanda P. Tabacow 

Este protocolo tem o objetivo de orientar a fase de monitoramento pós-manejo de muriquis (Brachyteles arachnoides e 
B. hypoxanthus). As demais atividades e etapas relacionadas ao manejo de muriquis devem seguir os demais protocolos da
presente publicação.

O monitoramento pós-liberação de muriquis manejados é uma fase essencial para a avaliação do sucesso de todo o pro-
cesso de manejo. As fases de planejamento e execução deste monitoramento devem ser embasadas na literatura e debatidas 
frente às novas experiências.

1) Colares de monitoramento: conforme previsto no protocolo de captura, há necessidade de se colocar um rádio-colar
GPS (preferencialmente), para monitoramento do indivíduo. O avanço tecnológico tem permitido a redução do tamanho 
dos colares e aumento da eficiência na aquisição e disponibilização das coordenadas geográficas. Esse avanço possibilita um 
monitoramento mais eficiente e menos impactante para os indivíduos manejados. Existem opções de equipamentos de mo-
nitoramento para muriquis utilizando diferentes tecnologias e de diversos fabricantes. 

Apesar de todos os avanços, o download dos dados tem sido um dos limitantes do monitoramento de espécies arbo-
rícolas. As características da região onde a liberação do muriqui será realizada deverá influenciar a escolha do método de 
monitoramento.

Os principais fatores dessa escolha serão influenciados pela presença de trilhas, relevo e sinal de telefonia celular. Caso 
haja recursos e cobertura de telefonia celular na área de liberação, esta deverá ser a tecnologia adotada. Contudo, existem 
outras opções que necessitam de uma aproximação do pesquisador para download dos dados via sinal UHF. Apesar de 
normalmente mais barata, essa estratégia envolve riscos relacionados à dificuldade de localização do muriqui na área de li-
beração. Caso os recursos estejam escassos, o monitoramento poderá ser feito apenas por colares com sinal de rádio VHF, 
o que facilitará o encontro do indivíduo manejado. Contudo, essa estratégia de monitoramento limita-se a um estudo
detalhado da ecologia do movimento. A dificuldade de localização do indivíduo em campo também poderá ser um fator
limitante, principalmente em áreas grandes, acidentadas e de densa cobertura florestal.

2) Mesmo não sendo possível a colocação de um equipamento que facilite o monitoramento, é imprescindível monitorar
o espécime até a sua integração total com o grupo residente, para acumular dados básicos de dieta, ecologia do movimento
e interação social.

Observação: Ainda que o colar GPS tenha sido utilizado, em qualquer circunstância, torna-se determinante o acompa-
nhamento do indivíduo por um pesquisador no local de soltura, de modo a acumular dados importantes sobre comporta-
mento, dieta, área de vida e desenvolvimento das interações sociais.

3) Caso o(s) espécime(s) não esteja se alimentando bem, apresente sinais claros de estar debilitado, como a aproximação de
moscas, dificuldade para caminhar, ou sofrendo algum tipo de ameaça, deve-se prever um reforço alimentar ou mesmo em 
caso extremos, a recaptura para outros fins.

4) Havendo necessidade premente de recaptura de espécime, seguir os protocolos compatíveis.
5) Em qualquer dos casos, é recomendável que o monitoramento seja realizado por profissional devidamente quali-

ficado e com experiência comprovada com estudos relacionados às espécies.
6) É ideal acompanhar o indivíduo solto por pelo menos 30 dias seguidos e, posteriormente, avaliar a situação de

habituação/interação com os demais indivíduos do grupo e monitorar pelo menos 5 dias por mês, entre 6 e 12 meses 
consecutivos e, se possível, realizar esse monitoramento até o primeiro nascimento de um filhote.

7) Após o primeiro ano de monitoramento, seguir o Protocolo de Monitoramento Demográfico de Populações Sel-
vagens de Muriqui, apresentado no Capitulo 02, pág. 20, pelo menos até o primeiro filhote se tornar independente (no 
mínimo até 24 meses após o nascimento).

Capítulo 13
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8) Se possível, priorizar o uso de colares que sejam capazes de se auto destacar.

9) Conforme Drake e Temple (2012), apesar de uma translocação ser considerada bem sucedida, a partir do momento 
em que a população manejada se torne autossustentável, é pelo menos recomendável que o monitoramento pós-soltura 
vá até a maturidade sexual do(s) filhote(s) nascido do(s) indivíduo(s) translocado(s). Esses autores ainda recomendam 
que as translocações só devem cessar de ocorrer naquela população a partir do momento que as solturas realizadas 
começarem a aumentar a taxa de crescimento nominal da população manejada.

Ainda, Fischer e Lindenmayer (2000) reforçam que a mensuração do sucesso de uma translocação deve se pautar num 
monitoramento de longo prazo, considerando alguns parâmetros-chave, a saber: número de animais, razão sexual, razão 
adulto:juvenil, flutuações populacionais e um acesso recorrente às ameaças que colocam em risco os indivíduos translocados.

10) Projetos específicos de educação ambiental devem ser delineados anteriormente à fase de soltura e, após o processo de 
liberação do indivíduo e respectivo monitoramento, deve ser implementado um programa voltado para a comunidade do 
entorno. Esta etapa é crucial não só por conta de se iniciar um maior envolvimento das pessoas, mas particularmente para 
transformar a iniciativa de conservação em algo permanente e promissor.
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PROTOCOLO PARA LICENCIAMENTO DO MANEJO DE BRACHYTELES  SPP. 
(OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS E DOCUMENTOS PERTINENTES)

Mônica M. Valença-Montenegro, Marcelo C. Amarante, Vivian T. Fraiha, Paula Breves

Este protocolo tem como principal objetivo orientar 
aqueles que forem realizar atividades de manejo in situ 
e ex situ com muriquis (Brachyteles spp.), na obtenção de 
autorizações e licenças necessárias. Vale aqui salientar que, 
como normativas legais estão sempre sujeitas a alterações 
e substituições, deve-se estar atento à legislação atualizada 
no momento do manejo.

O conceito aqui de “manejo in situ” refere-se a qual-
quer tipo de atividade que envolva a movimentação de 
indivíduo(s) das espécies que estejam ou que retornarão à 
natureza, mesmo que haja passagem temporária por algum 
tipo de cativeiro. Aqui estão incluídas translocações, rein-
troduções, reforço populacional e resgates de indivíduos.

Porém, antes de se propor qualquer ação isolada de 
manejo, não apenas para os muriquis, mas para a fauna 
ameaçada em geral, é imprescindível considerar se a conser-
vação da espécie em questão depende de ações coordenadas 
de manejo populacional, seja apenas para o in situ, para 
o ex situ ou para o manejo integrado. Neste caso, deve ser
proposto, no respectivo Plano de Ação Nacional (PAN) da
espécie (PAN Primatas da Mata Atlântica e Preguiça-de-co-
leira, no caso dos muriquis), a elaboração de um Programa
de Manejo Populacional, à luz da Instrução Normativa
ICMBio N° 05/211. Caso o programa seja instituído, as
ações de manejo a serem realizadas deverão constar neste
e seguir os requisitos da IN.

Para a realização das ações de manejo de forma isolada, 
os passos seguintes devem ser observados.

MANEJO IN SITU

Dentro de Unidades de Conservação Federais

– O coordenador da proposta de manejo in situ deverá sub-
metê-la à coordenação do PAN Primatas da Mata Atlântica
e Preguiça-de-coleira (ICMBio/CPB);
– A coordenação do PAN deverá submeter a proposta para
avaliação pelo Grupo de Assessoramento Técnico do PAN,
principalmente em relação à adoção de protocolos preestabe-
lecidos e de recomendações de manejo emanadas pelo PAN.

1 https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5/gabin/
icmbio-de-28-de-junho-de-2021-329141632

– Se o parecer do GAT PAN for positivo, o coordenador
da proposta deverá obter autorização para realização das
atividades via Sistema de Autorização e Informação em
Biodiversidade – SISBio, mantido pelo ICMBio (IN
ICMBio N° 03/2014), pelo endereço: http://www.icmbio.
gov.br/sisbio.

De acordo com cada caso de manejo, devem ser registra-
das no SISBIO as seguintes atividades:
• Realização de pesquisa em unidade de conservação federal;
• Captura de animais silvestres in situ;
• Marcação de animais silvestres in situ;
• Coleta e transporte de espécimes da fauna silvestre in situ;
• Coleta e transporte de amostras biológicas in situ;
• Manutenção temporária (até 24 meses) de vertebrados
silvestres em cativeiro.
Observação: O documento de aprovação da proposta de
manejo pelo GAT PAN deverá ser anexado na solicitação
SISBio pelo coordenador da proposta, antes do envio da
solicitação de autorização.

Dentro de UCs Estaduais e Municipais

Além dos passos elencados acima, o coordenador da 
proposta deve também:
– Obter licença/autorização de captura junto ao órgão esta-
dual ou municipal ambiental competente, via apresentação
de projeto.
– Obter autorização para manejo in situ junto ao órgão
ambiental estadual competente, caso o manejo se distinga 
de pesquisa científica (vai depender do estado; nem todos 
exigem).

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
Além dos passos elencados acima (de acordo com o tipo 

de RPPN: federal, estadual ou municipal), deve-se também:
– Obter autorização do responsável pela RPPN via apre-
sentação de projeto.

Fora de Unidades de Conservação
Devem ser seguidos todos os passos elencados para UCs 

federais. Em se tratando de propriedade privada, deve-se 
também obter autorização do proprietário da área. 
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https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5/gabin/icmbio-de-28-de-junho-de-2021-329141632
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-5/gabin/icmbio-de-28-de-junho-de-2021-329141632
http://www.icmbio.gov.br/sisbio
http://www.icmbio.gov.br/sisbio
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MANEJO EX SITU

Atualmente, B. arachnoides possui um Programa de 
Manejo ex situ, coordenado em conjunto pela AZAB (Asso-
ciação de Zoológicos e Aquários do Brasil) e o ICMBio 
(Acordo de Cooperação Processo nº 02070.003869/2018-
45). Assim, qualquer ação de manejo ex situ com a espécie 
deve seguir os protocolos e recomendações do Programa. 
Por parte da AZAB, a coordenação está no Parque Muni-
cipal Quinzinho de Barros (Zoológico de Sorocaba), com a 
bióloga Cecília Pessutti como studbook keeper, que deve ser 
contactada para estes tipos de questão. Para B. hypoxanthus, 
até o momento, não existem animais em instituições de 
manejo ex situ.

Porém, vale aqui lembrar que, caso as ações de manejo 
ex situ estiverem vinculadas a ações de pesquisa, deve ser 
solicitada uma autorização via SISBio.

TRANSPORTE DE INDIVÍDUOS

Transporte de indivíduos entre instituições de cativeiro 
(ver Capítulo 10, pág. 48)

– Obter autorização de transporte emitida pelo órgão 
estadual ambiental ou pelo IBAMA (depende do estado 
- Resolução CONAMA 489/20182).
– Providenciar o atestado médico sanitário e a guia de 
trânsito animal (GTA), emitidos por médico veterinário 
credenciado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento para qualquer tipo de transporte (terrestre, 
aéreo, marítimo/fluvial)3.
– Quando necessário transporte aéreo, observar também as 
normas da International Air Transport Association - IATA4.
– Transporte internacional: o envio de primatas ameaçados 
de extinção ao exterior, apenas será autorizado se corres-
ponder a uma recomendação do PAN ou de programa de 
manejo populacional para a conservação da espécie.

Além de cumpridos todos os requisitos anteriores, para 
envio de indivíduos ao exterior, também é necessário:
• Obter licença CITES via IBAMA5;
• Obter o Certificado Zoossanitário Internacional (CZI) 
emitido pela Vigilância Agropecuária Internacional 

2 http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/
content/id/47542644/do1-2018-10-29-resolucao-n-489-de-26-de-
-outubro-de-2018-47542603
3 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-
-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-
-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf
4 https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-re-
gulations/ e https://www.iata.org/contentassets/d7c512eb9a-
704ba2a8056e3186a31921/animalschecklist-en.pdf
5 https://www.ibama.gov.br/cites-e-comercio-exterior/licenca-cites/
licenca-de-importacao-exportacao-especimes-da-fauna

(VIGIAGRO) do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento. Essa certificação, bem como os exames 
necessários para sua obtenção, vai depender das exigências 
sanitárias do país para o qual o animal será enviado;
• Receita Federal - necessidade de endosso da autoridade 
aduaneira nos formulários de licença de exportação e 
reexportação, emitidos pelo IBAMA, nos casos de expor-
tação e reexportação de espécimes da fauna e flora silvestre 
brasileira, e da fauna e flora silvestre exótica, sejam animais 
ou plantas vivos, seus produtos ou subprodutos. 

Transporte de indivíduos de instituição de cativeiro 
para liberação na natureza

Este tipo de atividade se enquadra no “Manejo in situ”, 
sendo necessária solicitação via SISBio. Assim, devem ser 
seguidos todos os passos elencados para obtenção de auto-
rização de manejo em UCs federais. Em se tratando de 
liberação do(s) indivíduo(s) em propriedade privada, deve-se 
também obter autorização do proprietário da área.

TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

– Transporte Nacional: amostras de material biológico 
(sangue, urina, fezes, pelos, outros tecidos e secreções) que 
forem coletadas durante as pesquisas e manejos autorizados 
via SISBio, automaticamente terão seu transporte nacional 
autorizado.
– Transporte Internacional: para este tipo de transporte 
(envio ou remessa), independentemente do tipo de amostra 
biológica, é necessário:
• Realizar cadastro do material no SisGen: sempre que o 
material envolver patrimônio genético nacional, deverá ser rea-
lizado cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado – SisGen, 
por meio do site: https://sisgen.gov.br. O material deverá estar 
acompanhado da documentação exigida para “envio” ou 
“remessa” de material, conforme a Lei nº 13.123 de 20156, 
o Decreto nº 8.772 de 20167 e demais normas correlatas.
• Obter licença CITES via IBAMA4. 
• Obter autorização de exportação de material biológico 
de origem animal junto ao MAPA - Ministério da Agri-
cultura Pecuária e Abastecimento. Deve-se preencher o 
“Requerimento para exportação de animais vivos, material 
de multiplicação animal, micro-organismos, produtos de 
origem animal ou material biológico de origem animal não 

6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/
L13123.htm
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decre-
to/D8772.htm

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/47542644/do1-2018-10-29-resolucao-n-489-de-26-de-outubro-de-2018-47542603
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/47542644/do1-2018-10-29-resolucao-n-489-de-26-de-outubro-de-2018-47542603
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/47542644/do1-2018-10-29-resolucao-n-489-de-26-de-outubro-de-2018-47542603
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-animal/arquivos-transito-nacional-manuais/manual-gta-silvestres-10.pdf
https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-regulations/
https://www.iata.org/en/publications/store/live-animals-regulations/
https://www.iata.org/contentassets/d7c512eb9a704ba2a8056e3186a31921/animalschecklist-en.pdf
https://www.iata.org/contentassets/d7c512eb9a704ba2a8056e3186a31921/animalschecklist-en.pdf
https://www.ibama.gov.br/cites-e-comercio-exterior/licenca-cites/licenca-de-importacao-exportacao-especimes-da-fauna
https://www.ibama.gov.br/cites-e-comercio-exterior/licenca-cites/licenca-de-importacao-exportacao-especimes-da-fauna
https://sisgen.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8772.htm


57PROTOCOLOS PARA PESQUISA E MANEJO DE MURIQUIS - GÊNERO Brachyteles

destinados à alimentação humana ou animal8” e entregar 
para análise da área técnica da Secretaria Federal de Agri-
cultura (SFA), localizada na unidade federada de origem 
do produto, para emissão de Certificado Sanitário Inter-
nacional (CSI). Com este certificado, o VIGIAGRO emi-
tirá autorização para exportação do material biológico.
• Com todas as autorizações anteriores emitidas, preencher 
a Declaração Simplificada de Exportação - DSE, na Receita 
Federal do Brasil, conforme o disposto no artigo 31, inciso 
I, da IN SRF 611 de 20069. 

8 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agrope-
cuaria/importacao-e-exportacao/area-animal/requerimento-autori-
zacao-importacao-em-branco.doc
9 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idA-
to=15544&visao=anotado

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao/area-animal/requerimento-autorizacao-importacao-em-branco.doc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao/area-animal/requerimento-autorizacao-importacao-em-branco.doc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/importacao-e-exportacao/area-animal/requerimento-autorizacao-importacao-em-branco.doc
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15544&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15544&visao=anotado
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ANEXOS

Parque Estadual do Rio Doce – PERD / MG (Silva-Junior et al., 2009a,b; Silva-Junior et al., 2011)

Acacia polyphylla Casearia guianensis Erythroxylum pelleterianum Illex sp. Ocotea sp. Sparatosperma leucanthum
Acacia sp. Casearia mariquitensis Eugenia cf.florida Inga capitata Ocotea teleiandra Spondias dulcis
Alibertia sessilis Casearia ulmifolia Eugenia cf.uniflora Inga cylindrica Phyllostemonodaphne geminiflora Swartzia apetala
Andira fraxinifolia Cedrella fissilis Eugenia sp. Inga laurina Plathymenia foliolosa Swartzia myrtifolia
Andira sp. Celtis sp. Euterpe edulis Licania cf.octandra Platypodium elegans Swartzia oblata
Annona cacans Chrysophyllum gonocarpum Ficus cf.pertusa Licaniwa spicata Pourouma guianensis Swartzia sp.
Apuleia leiocarpa Chrysophyllum sp. Ficus gomelleira Matayba elaegnoides Pouteria caimito Symplocos sp.
Aspidosperma parvifolium Clarisia ilicifolia Ficus sp. Maytenus evominoydes Pouteria guianensis Tabebuia sp.
Aspidosperma pyricollum Copaifera langsdorffii Galipea multiflora Mollinedia cf.oligantha Pouteria macrophylla Tapirira guianensis
Astronyum cf.graveolens Cordia bullata Gallesia integrifolia Mollinedia fasciculata Rollinia laurifolia Urbanodendron verrucosum
Banara kuhlmannii Cordia sp. Gomidesia spectabilis Myrcia fallax Rollinia sylvatica Virola gardneri
Bathysia cuspidata Cordia sylvestris Guapira aff.opposita Myrciaria ciliolata Senna sp. Xylopia sericea
Campomanesia sp. Croton sp. Guapira opposita Myrciaria disticha Siparuna guianensis Xylopia sp.
Campomanesia xanthocarpa Cryptocarya moschata Guarea kunthiana Myrciaria tenella Sloanea guianensis Zollernia ilicifolia
Cariniana estrellensis Dalbergia sp. Guarea macrophylla Ocotea cf. spectabilis Sloanea monosperma 
Cariniana legalis Eriotheca candolheana Guatteria acutitepala Ocotea corymbosa Solanum leucodendron 
Carpotroche brasiliensis Eriotheca pentaphylla Guatteria schomburgkiana Ocotea dispersa Sorocea bonplandii 
Casearia commersoniana Eriotheca sp. Helicostylis tomentosa Ocotea odorifera Sorocea guilleminiana

ANEXO 1 - Listas de espécies da dieta de Brachyteles hypoxanthus, extraídas de Strier 1991 & Silva-Júnior et al., 2011.

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Mata do Sossego/MG (Silva-Junior et al., 2009a,b; 2011)

Alchornea triplinervia Chrysophyllum sp. Guapira opposita Miconia thaezans Ocotea teleiandra Sorocea bonplandii 
Alibertia sp. Clusia insignis Guatteria nigrescens Miconia urophylla Piper gigantifolium Swartzia myrtifolia 
Allophylus sericeus Cordia sellowiana Guatteria schomburgkiana Miconia valtherii Prunus sellowii Symplocos celastrinea 
Aspidosperma darienense Cordia trachyphylla Guatteria villosissima Mollinedia schottiana Psidium cupreum Symplocos guianensis 
Byrsonima sp. Couepia venosa Prance Hieronyma alchorneoides Mollinedia sp. Psychotria sessilis Symplocos sp. 
Cabralea canjerana Croton sp. Huberia glazioviana Myrcia fallax Randia armata Tapirira guianensis 
Campomanesia guaviroba Cyathea delgadii Illex microdonta Myrcia sp. Roupala sp. Tibouchina arborea 
Campomanesia sp. Cyathea rufa Illex thaezans Nectandra cuspidata Sapium biglandulosum Tibouchina granulosa 
Campomanesia xanthocarpa Cyathea sp. Inga laurina Nectandra megapotamica Sapium sp. Vernonia discolor 
Casearia lasiophylla Didymopanax sp. Inga sessilis Nectandra nitidula Senna macranthera Vernonia polyanthes 
Casearia obliqua Emmotum nitens Licania sp.  Ocotea aciphyla Siphoneugenia sp. Vochysia magnifica 
Cecropia glaziovi Endlicheria paniculata Marlieria suaveolens Ocotea corymbosa Sloanea guianensis Vochysia tucanorum
Cecropia hololeuca Eugenia cerasypholia Miconia collatata Ocotea dispersa Solanum cinnamomeum 
Cedrela odorata Eugenia polystachya Miconia eichlerii Ocotea organensis Solanum leucodendron 
Chrysophyllum gonocarpum Eugenia sp.  Miconia sellowiana Ocotea sp. Solanum sp. 
Chrysophyllum marginatum Euterpe edulis Miconia sp. Ocotea spectabilis Solanum swartzianum 



Parque Estadual Serra do Brigadeiro – PESB / MG (Silva-Junior et al., 2009a,b; 2011)

Alchornea triplinervea Croton sp. Matayba sp. Ocotea dispersa Sloanea guianensis 
Allophylus edulis Cyathea delgadii Maytenus evonymoides Reiss Ocotea grandiflora Ness Sloanea monosperma 
Allophylus sericeus Cyathea rufa Maytenus robusta Ocotea minarum Sloanea sp.
Annona cacans Dalbergia cf brasiliensis Miconia budlejoides Ocotea nitidula Meissm Solanum cinnanomeum 
Aspidosperma darienense Dalbergia foliolosa Miconia cf latecrenada Ocotea odorifera Solanum leucodendron 
Aspidosperma olivaceum Didimopanax calvus Miconia cinamomifolia Ocotea teliandra Solanum swartzianum 
Aspidosperma parvifolium Didimopanax sp. Miconia discolor Ocotea velutina Sorocea bomplandii 
Bathysa cuspidata Endlicheria paniculata Miconia eichleri Piper gigantifolium Styrax cf ferrugineus 
Bathysa meridionalis Eugenia cerasiflora Miconia forthergillae Piper sp. Styrax sp. 
Cabralea canjerana Eugenia cuprea Miconia ibaguensis Piptocarpha macropoda Swartzia sp. 
Calyptrantes clusifolia Eugenia involucrata Miconia mendocaei Pouteria laurifolia Symplocos celastrina 
Campomanesia guaviroba Eupatorium angulicaule Miconia sellowiana Pouteria macahensis Symplocos cf variabilis 
Carpotroche brasiliensis Eupatorium inulaefolium Miconia sp. Pouteria sp. Symplocos pubecens Klotzsch ex 
Casearia arborea Euterpe edulis Miconia theazens Prunus sellowi Symplocos sp. 
Casearia decandra Faramea sp. Miconia tristis Psychotria capitata Symplocos uniflora 
Casearia gossypiosperma Gordonia semiserrata Mollinedia argyrogyna Psychotria sessilis Tapirira guianensis 
Casearia obliqua Guapira opposita Mollinedia ovata Psychotria sp. Tibouchinia arborea 
Cecropia glaziovi Guatteria mexicae Mollinedia triflora Qualea sp. Tibouchinia forthergillae 
Cecropia hololeuca Guatteria nigrensis Myrcia fallax Randia armata Tibouchinia granulosa 
Cedrella fissilis Huberia sellowiana Myrcia splendens Rheedia gardneriana Tibouchinia sp.
Chrysophyllum gonocarpum Hyeronima alchornioides Nectandra cuspidata Rollinia laurifolia Vernonanthura discolor 
Cinnamomum glaziovii Ilex cf taubertiana Nectandra lanceolata Rollinia sericea Vernonia diffusa 
Clusia arrudea Ilex paraguariensis Nectandra oppositifolia Rollinia sylvatica Vochysia magnifica 
Cordia sellowiana Ilex thezans Nectandra reticulata Roupala brasiliensis Vochysia schwaqueana
Cordia sp. Inga laurina Nectandra rigida Sapium glandulosum 
Coussapoa microcarpa Inga sessilis Ocotea cernua Sclerolobium rugosum 
Croton floribundus Matayba elaegnoides Ocotea cf acuntangula Sclerolobium sp. 

LISTAS DE ESPÉCIES DA DIETA DE BRACHYTELES HYPOXANTHUS



Reserva Biológica Augusto Ruschi – RBAR / ES (Thomaz, 1996)

Alchornea triplinervia Crysophyllum splendens Guapira venosa Miconia aff. cubatanensis Ocotea aff. glomerata Rollinia sp. 
Alibertia sp. Dalbergia foliolosa Guarea macraphylla Miconia budlejoides Ocotea aff. lancifolia Roupala aff. rhombifolia 
Allophyllus laevigatus Dalbergia miscolobium Guatteria australis Miconia cf. hymenonervia Ocotea aff. teleiandra Roupala comsimilis 
Allophyllus petiolulatus Dalbergia sp. Guatteria sp. Miconia cf. saldanhaei Ocotea cf. elegans Roupala sp. 
Andira fraxinifolia Didymopanax angustissimum Hyeronima alchorneoides Miconia cf. stenostachya Ocotea cf. leucoxylon Sclerolobium cf. densiflorum 
Aparisthmium cordatum Didymopanax claussenianum Hyeronima oblonga Miconia cinnamomifolia Ocotea dispersa Sclerolobium striatum 
Aspidosperma cf. parvifolium Didymopanax morototoni Hymenaea aurea Miconia dodecandra Ocotea divaricata Senna multijuga 
Aspidosperma melanocalyx Didymopanax sp. Hymenaea courbaril Miconia doriana Ocotea domatiana Siparuna glossostyla 
Banara sp. Duguetia sp. Hymenaea sp. Miconia latecrenata Ocotea longifolia Sloanea aff. garkeana 
Bathysa australis Endlicheria paniculata Ilex affinis Miconia pepericarpa Ocotea odorifera Sloanea aff. obtusifolia 
Bathysa stipullata Endlicheria sp. Ilex paraguariensis Miconia pusiliiflora Ocotea organensis Sloanea guianensis 
Buchenavia sp. Eriotheca macrophylla Ilex theezans Miconia pyrifolia Ocotea silvestris Sloanea monosperma 
Byrsonima sp. Eriotheca sp. Inga capitata Miconia sp. Ocotea sp. Sloanea nitida 
Byrsonima variabilis Erythroxyllum sp. Inga cf. dulcis Molinedia cf. gilgiana Ocotea spixiana Sloanea sp.
Cabralea canjerana Erythroxylum aff. macrophyllum Inga cf. lenticellata Mollinedia aff. engleriana Ocotea velutina Solanum cf. vellozianum
Calyptranthes sp. Erythroxylum cuspidifolium Inga cylindrica Mollinedia aff. ligustrina Ormosia friburguensis Sorocea guilliminiana 
Campomanesia laurifólia Eugenia aff. copacabanensis Inga flageliformis Mollinedia aff. salicifolia Ormosia sp. Strichnos trinervis 
Campomanesia sp. Eugenia aff. egensis Inga subnuda Mollinedia fruticulosa Pera leandri Swartzia acutifolia 
Campomanesia xanthocarpa Eugenia aff. neoglomerata Inga tenuis Mollinedia marquetiana Pithecelobium cochliocarpum Swartzia apetala
Casearia cf. brasiliensis Eugenia aff. Pruniformis Inga thibaudiana Mollinedia sp. Posoqueria aculifolia Swartzia myrtifolia 
Casearia commersoniana Eugenia aff. xiriricana Inga vestita Mouriri doriana Posoqueria latifólia Syagrus pseudococus 
Casearia sp. Eugenia cf. cerassiflora Ixora sp. Mouriri sp. Pourouma bicolor sub. digitata Symplocos celastrina 
Cecropia hololeuca Eugenia cf. itapemirimensis Jacaratia heptaphylla Myrceugenia pilotantha Pourouma guianensis Symplocos frondosa 
Cecropia pachystachya Eugenia cf. neolanceolata Licania kunthiana Myrcia aff. Acuminatissima Pouteria aff. psammophila Symplocos nitens 
Chrysophyllum flexuosum Eugenia monosperma Licania leptostachya Myrcia aff. plusiantha Pouteria bangii Tapirira guianensis
Chrysophyllum gonocarpum Eugenia oblongata Licania micrantha Myrcia cf. laurifoia Pouteria cuspidata Tetrastilidium grandifolium 
Cinnamomum riedelianum Eugenia persicifolia Licania octandra Myrcia cf. oocarpa Pouteria gardneri Vernonia sp. 
Cinnamomum sp. Eugenia sp. Licania parvifolia Myrcia fallax Pouteria grandiflora Virola gardneri 
Clusia sp. Eugenia tinguyensis Licania salzmanni Myrcia lancea Pouteria macahensis Vochysia bifalcata 
Copaifera lanfsdorfii Euterpe edulis Licania sp. Myrcia multiflora Pouteria sp. Vochysia laurifolia 
Cordia cf. taguahyensis Euterpe espiritosantensis Marlierea obscura Myrcia pubipetala Pouteria torta Xylopia brasiliensis
Cordia sp. Faramea coerulea Marlierea parvifolia Myrcia sp. Prunus brasiliensis Zollernia magnifica
Couepia grandiflora Faramea sp. Marlierea regeliana Myrcia tenuivenosa Prunus sellowii 
Couepia macrophylla Ficus citrifolia Marlierea silvatica Myrciaria cf. floribunda Prunus sp. 
Couepia venosa Gomidesia cf. palustris Marlierea sp. Myrciaria disticha Psidium sp. 
Coussapoa cf. glaberrima Gomidesia cf. pubescens Matayba arborescens Nectandra aff. Nitidula Psychotria carthaginensis
Coussapoa microcarpa Gomidesia crocea Matayba cf. elaegnoides Nectandra sp. Psychotria cf. hancorniaefolia 
Coussapoa pachyphylla Gomidesia schaueriana Matayba guianensis Ocotea aciphylla Psychotria mapoureoides 
Crhysophyllum sp Guapira obtusata Maytenus cf. communis Ocotea aff. brachybotra Psychotria velloziana 
Croton floribundus Guapira opposita Maytenus cf. obtusifolia Ocotea aff. catharinensis Quiina glaziovii 
Cryptocarya sp. Guapira sp. Melanoxylon brauna Ocotea aff. daphynifolia Rollinia laurifolia 

LISTAS DE ESPÉCIES DA DIETA DE BRACHYTELES HYPOXANTHUS



Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Feliciano Miguel Abdala / MG (Strier, 1991)

Adenocalymna cybalum (Cham.) Bur. ex K. Schum. Ephedranthus sp. Polygala aff. albicians (Benn.) grondona
Adenocalymna marginatum (Cham) DC. Eriotheca sp. Pourourma sp.
Alibertia elliptica (Cham.) K. Schum Eugenia sp. Pseudobombax grandiflorum (Cav) Robyns
Allophylus leucophloeus Radlk. Eupatorium sp. Psychotria mapouroides.
Aparisthmium cordatum (Juss.) Baill. Euterpe edulis Psychotria nuda (C&S) Wawra
Arrabidea cf. cuneifolia (DC) Sandw. Ficus sp. Psychotria vellosiana Benth.
Astronium sp. Guarea macrophylla Vahl. Qualea grandiflora Mart.
Bambusa sp. Helicostylis tomentosa (P&E) Rusby Qualea parvifloru Mart.
Byrsonima stipulaceae Adr. Juss. Licania kunthiana Hook f. Ramisia brasiliensis Oliv.
Caes. Apuleia praecox Mart Mabea fistulifera Mart. Randia calycina (Cham) Muell. Arg.
Caes. Apuleia Zeiocarpa var. molaris (Spr. ex Benth.) Koeppen Matayba sp. Rudgea jasminoides (Cham.) Muell. Arg.
Caes. Cenostigma macrophyllum Tul. Mendoncia coccinea Vell. Schoepfia lucida Pulle
Caes. Copaifera sp. Miconia cf. pusilliflora (DC.) Naud. Serjania lethalis
Caes. Senna multijuga (L.C. Rich.) var. lindleyana Miconia sp. Siparuna aff. guianensis Aubl.
(Gardn.) Irwin and Barneby
Caes. Swartzia sp. Mikania sp. Solanum ochroneuron Link
Campomanesia schlectendalia (Berg) Nied. var. schlectendalia Mim. lnga sp. Solanum sect. Geminatum
Capsium lucidum (Dunal) O. Kuntze Mim. Piptadenia sp. Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum
Carpotroche brasiliensis Raddi A. Gray Mim. Pithecellobzum sp. Spondias dulci
Cecropia sp. Mim. Plathymenia reticulata Benth. Symplocos sp.
Celtis sp. Mollinedia sp. Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossb. Molopanthera paniculata Turcz. var. burchellei Schum. Terminalia sp.
Clidemia debilis Crueg. Mussatia prieurei (DC) Bur. ex K. Schum. Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer
Clusia sp. Myrcia spp. Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn.
Coccoloba mosenii Lindau Ocotea aff. pretiosa (Nees) Mez. Tontelea leptophylla A.C. Smith
Coussarea triflora Muell. Arg. Ocotea insignis Mez Trema micrantha(L.) Blume
Cybianthus coriaceus Mart. Ocotea sp. Urbanodendron verrucosum (Meissn.) Mez
Cyphomandra aff. Fragrans Pap. (Fabaceae) Mucuna sp. Vernonia scorpiodes (Lam) Pers.
Duguetia spp. Pap. Pterocarpus sp. Virola gardneri (A.DC.) Warb.
Duroia cf. uelutina Hook f. ex K. Schum Phyllostemonodaphne geminiflora (Mez) Kosterm. Virola oleifera (Schott) A.C. Smith
Emmotum nitens (Benth.) Miers Piper arboreum Aubl. Virola sp.
Endlicheria glomerata Mez Piper sp.

LISTAS DE ESPÉCIES DA DIETA DE BRACHYTELES HYPOXANTHUS



ANEXO 2 - Listas de espécies da dieta de Brachyteles arachnoides, extraídas de Talebi 2006, Talebi et. al., 2016 & Silva-Júnior et al., 2011.

Parque Estadual Intervales – PEI / SP (Almeida-Scabbia, 1996)

Alchornea glandulosa Coussapoa microcarpa Ficus organensis Maytenus robusta Ocotea laxa Sapium glandulatum 
Alchornea triplinervea Croton urucurana Gomidesia anacardifolia Miconia cabucu Ocotea odorifera Sclerolobium denudatm 
Alibertia myrcifolia Cryptocaria moschata Gomidesia fensliana Miconia latecrenada Ocotea porosa Sloanea monosperma 
Allophylus edulis Cyathea sp. Gomidesia schaueriana Mollinedia gilgiana Ocotea puberula Solanum inaequale 
Andira antelmia Dalbergia brasiliensis Gomidesia tijucensis Mollinedia schottiana Ocotea pulchella Solanum rufescens 
Aspidosperma aff monocarpum Dalbergia variabilis Guapira opposita Myciaeugenia myrcioides Ocotea silvestris Solanum swartzianum 
Aspidosperma olivaceum Didimopanax augustissimus Guatteria australis Myrcia cuspidata Pera glabrata Sorocea bomplandii 
Bathysa meridionalis Didimopanax calvum Guatteria ducenii Myrcia pubipetala Piptadenia adantoides Swartzia aff. acutifolia 
Buchenavia kleinii Duguetia lanceolata Hyeronima alchornioides Myrcia rostrata Posoqueria latifolia Symplocos falcata 
Byrsonima ligustrina Eugenia bracteola Hymenaea courbaril Myrocarpus frondosus Pouteria bullata Talauma ovata 
Cabralea canjerana Eugenia cerasifolia Inga capitata Nectandra membranaceae Pouteria caymito Tapirira guianensis 
Campomanesia guaviroba Eugenia excelsa Inga marginata Nectandra oppositifolia Pouteria grandiflora Tibouchina granulosa 
Campomanesia xanthocarpa Eugenia involucrata Inga sessilis Nectandra puberula Prunus sellowii Tibouchina pulchra 
Capsicodendrum dinisii Eugenia kleinii Jacatia spinosa Ocotea aciphylla Psidium cattleyanum Vernonia polyanthes 
Cariniana estrelensis Eugenia nedeliana Licania hoehriei Ocotea corymbosa Psychotria longipes Virola oleifera 
Casearia sylvestris Eugenia prunosa Licania octandra Ocotea diospyrifolia Psychotria suturella Xylopia brasiliensis 
Cedrella fissilis Eugenia strictosepala Marlieria reitzii Ocotea dispersa Rollinia sericea Zollernia ilicifolia
Chrysophyllum inormatum Eugenia sulcata Marlieria tomentosa Ocotea divaricata Roupala cf meisneri 
Chrysophyllum viridae Eugenia vernucosa Matayba guianensis Ocotea elegans Roupala rhombifolia 
Copaifera trapezifolia Euterpe edulis Matayba jungladifolia Ocotea glaziovii Rudgea gardnerioides
Cordia sellowiana Faramea montevidensis Maytenus cestrifolia Ocotea lanceolata Rudgea jasminioides 

Fazenda Barreiro Rico – FBR / SP (Cesar e Leitao-Filho, 1990)

Acacia polyphylla Copaifera langsdorfii Eugenia pyriformis Mabea fistulifera Pera obovata Syagrus romanzoffiana 
Alchornea triplinervea Cordia sellowiana Eugenia sphenophylla Matayba elaegnoides Piptadenia gonoacantha Symplocos sp. 
Annona cacans Coussarea contracta Eugenia umbelliflora Miconia candoleana Piptocarpha macropoda Tabebuia vellosoi 
Aspidosperma memorale Croton floribundus Faramea umbelifera Mollinedia widgrenii Prunus sellowii Tapirira guianensis 
Aspidosperma polyneuron Cryptocaria moschata Ficus citrifolia Mouriri chamissoana Qualea jundiahi Terminalia brasiliensis 
Astronium graveolens Dalbergia frutensces Ficus sp.  Myrcia guayavaefolia Qualea multiflora Vernonia diffusa 
Cabralea glaberrima Didymopanax morototoni Guapira opposita Myrciaria sp. Rheedia gardneriana Vitex sp.
Cariniana estrellensis Duguetia lanceolatum Guatteria subsessilis Ocotea acutifolia Roupala brasiliensis Xylopia brasiliensis 
Casearia inaequilatera Esenbeckia febrifuga Hymenaea courbaril Ocotea brasiliensis Rudgea jasminioides Zollernia ilicifolia 
Casearia sylvestris Esenbeckia intermedia Inga affinis Ocotea catharinensis Siparuna guianensis Zollernia securidacifolia
Cecropia holeuca Esenbeckia leiocarpa Inga striata Ocotea diospyrifolia Sloanea monosperma 
Celtis iguanae Esenbeckia paniculata Ixora gardneriana Ocotea pretiosa Solanum inaequale 
Celtis spinosa Eugenia ligustrina Ixora venulosa Ocotea pulchela Solanum swartzianum 
Chrysophyllum gonocarpum Eugenia pluriflora Jacaratia spinosa Ocotea spixiana Strychnos brasiliensis 



Localidade indefinida (extraído de Talebi 2006 & Talebi et. al., 2016.)

Alchornea triplinervia (Sprengel) Muell Arg. Didymopanax angustissimum Marchal Psidium cattleyanum Sabine
Byrsonima ligustrifolia Juss. Eugenia sp. Pterocarpus violaceus Vog.
Byrsonima myricifolia Griseb. Hyeronima alchorneoides Fr. All. Sloanea monosperma
Byrsonimia sp. Marlyeria edullis Solanum excelsum A. St. Hil.
Campomanesia schlechtendaliana Micropholis gardneriana Solanum inaequale Vell.
Capsicodendron dinisii Schwacke Pouteria bullata (S. Moore) Baehni Solanum pseudoquina A. St. Hil.
Copaifera trapezifolia Hayne Pouteria caimito (Ruiz & Pávora) Radlk. Solanum rufescens Sendtn.
Cryptocaria sp. Pouteria venosa (Mart.) Baehni Sorocea bomplandii (Baill.) Burger, Lanjow & Boer

LISTAS DE ESPÉCIES DA DIETA DE BRACHYTELES ARACHNOIDES



ANEXO 3 - Modelo de ficha utilizada pelo Muriqui Institudo de Biodiversidade para monitoramento de  
B. hypoxanthus.

FICHA ANESTÉSICA

DADOS DO ANIMAL

Nome: Espécie: Idade: Sexo:   M            F

Local Data da Captura: Peso est.: Peso real:

Número do microchip: Horário da captura: Motivo:

ASA: Atitude: Condição contenção: Condição corporal:  I  II  III  IV  

PROTOCOLO

Finalidade Fármaco Dose Est. Dose Real Volume Meio/Via Local Hora Adm. Sucesso Efeito

Hora início da sedação: Decúbito:

Hora sedação máxima: Hora Término Sedação:

Nota Anestésicas:  Indução    I  II  III  IV        Relaxamento Muscular:    I  II  III  IV        Geral:   I  II  III  IV

REVERSÃO
Hora  Fármaco Dose real: Via Local Hora 1º mov. Hora sustentação:

Observação: 

MONITORAÇÃO
Hora FC FR SpO2 PAS PAM PAD EtCO2 Temp. Obs.

CÓDIGOS DE PREENCHIMENTO

Finalidade: MPA  Contenção  Suplemento  Indução  Manutenção Antagonista  Outros Sucesso: Completo  Parcial  Nenhum

Meio: Bastão Aplicador   Zarabatana   Injeção   Manual   Máscara   Sonda endotraqueal   Arma Via: IM   IV   IP   SC   Ep   IO

Efeitos: Sem efeito (0)   Sedação Suave (1)   Sedação Profunda (2)   Anestesia leve (3)   Anestesia profunda (4)   Óbito (5)



ANEXO 4 - Modelo de ficha clínica usada pelo Muriqui Institudo de Biodiversidade para coleta de dados 
na captura de B. hypoxanthus.

FICHA ACOMPANHAMENTO MÉDICO - MIB

DADOS GERAIS DA CAPTURA

Nome: Espécie: Idade: Sexo:   M            F

Local: Data da Captura: Peso est.: Peso real:

Número do microchip: Horário da captura: Motivo:

Equipe da Captura:

BIOMETRIA

Comprimento da cabeça e corpo (cm):
Altura do osso ocipital até a inserção da cauda

Perímetro torácico (cm):
Na altura das Axilas

Comprimento da Cauda (cm)
Inserção da cauda até a extremidade, sem pelo

Mão Direita (cm):
Base proximal do carpo até a falange mais longa

Pé Direito (cm):
Base proximal do tarso até a falange mais longa

Pescoço (cm):
Circunferência do ponto mais alto 
do pescoço, próximo as orelhas

Orelha Direita (cm) Registro fotográfico: Sim ou Não Quais:

CONDIÇÃO CORPORAL

I. Caquético:
Ossos do quadril muito proeminentes (facilmente palpável e visíveis), ossos do 
rosto, processos espinhosos e costelas proeminentes. Quase nenhuma massa 
muscular palpável sobre ílio ou ísquio. Ânus recuado entre calos isquiáticos. 
Corpo muito Angular, sem gordura subcutânea para suavizar proeminências.

II. Magro:
Reservas de gordura muito pequenas ossos do quadril e processos espinhosos 
proeminentes. Quadris, processos espinhosos e costelas facilmente palpáveis com 
apenas pequenas quantidade de massa muscular sobre quadris e região lombar.

III. Ideal:
Ossos do quadril, costelas e processos espinhosos palpáveis com pressão suave, 
mas geralmente não visíveis. Massa muscular bem desenvolvida e camada de 
gordura subcutânea da coluna e quadris suaves, mas firmes. Sem acúmulo de 
gordura abdominal, axiliar ou inguinal.

IV. Sobrepeso:
Contornos ósseos suaves e menos definidos. Ossos do quadril, processos espinhoso 
e costelas podem ser difíceis de palpar devido a uma camada de gordura subcutâ-
nea mais abundante. Podem ter depósitos de gordura começando a acumular em 
áreas axiliar, ingual ou abdominal.

Adaptado de Clingerman e Summers, 2005

EXAME FÍSICO

Condição Corporal:  I   II   III   IV   

Mucosas: Hidratação:

Número do microchip: 
FC:                  FR:                   Temp.:
Ectoparasitas: Otite: OD       OE 
Condição dos dentes: Cálculo Dental: Quebrados/Ausentes:

Alopecia
Ferimentos
Cicatrizes

COLETA DE MATERIAL/EXAMES REALIZADOS

Coleta pelo: Coleta fezes: Raspado cutâneo: 
Local(is):

Coleta sangue:

Coleta de tecido: 

SWAB: Local(is) SWAB:  Citologia:           Local(is): Esfregaço sg:

Glicose: Ultrassom: Rx: V/D     LLE     LLD     Cr     MT__      MP__     Outro:



Muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus). 
 Foto: Marilha Mardegan Assunção | Projeto Muriqui de Caratinga
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