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A intensa redução das áreas de Mata Atlântica foi ainda mais marcante em Sergipe, onde 
apenas cerca de 0,1% desse ecossistema permanece. Essa grande fragmentação tem levado 
não só à diminuição da biodiversidade, mas também à alteração de relações ecológicas 
importantes para a sua manutenção, como a interação entre dispersores e plantas. Alguns 
grupos de vertebrados, como os primatas, possuem uma grande importância na dispersão dos 
diásporos das plantas das florestas tropicais. Nos remanescentes de mata sergipanos podem 
ser encontradas duas espécies de macacos (Callicebus barbarabrownae Hershkovitz e C. 
coimbrai Kobayashi & Langguth), ambas ameaçadas de extinção. Embora não existam, ainda, 
estudos sobre a alimentação de C. coimbrai, a análise da dieta de outras espécies do gênero 
pode auxiliar no entendimento do seu comportamento alimentar. Este trabalho visa levantar 
espécies citadas em artigos mencionando itens da dieta de espécies do gênero Callicebus e 
compará-las com a flora da Mata Atlântica de Sergipe, o que fornecerá subsídios para o 
conhecimento da alimentação de C. coimbrai e seu potencial como dispersor de diásporos das 
plantas da região. Até o momento, foram encontradas oito espécies de plantas, pertencentes a 
sete famílias. Essas são espécies comuns em áreas de Mata Atlântica de Sergipe, e devem 
fazer parte da alimentação de C. coimbrai, devendo receber mais atenção em estudos futuros 
sobre a sua fenologia. Com exceção de uma, Coccoloba ochreolata Wedd., de hábito 
escandente, todas são espécies arbóreas. Entre os artigos analisados, o que apresentou maior 
similaridade com as espécies da Mata Atlântica de Sergipe foi realizado na município de Una, 
no estado da Bahia. Além das espécies acima citadas, foram citadas, também, espécies de 
outros 22 gêneros, os quais possuem espécies na Mata Atlântica de Sergipe. Embora possam 
existir variações entre espécies co-genéricas, as semelhanças morfológicas em frutos de 
espécies relacionadas podem indicar uma similaridade entre as dietas das espécies de 
Callicebus. Particularmente, em estudos realizados em habitats com fisionomias vegetais 
similares, em áreas de Mata Atlântica da Bahia, essa tendência pode ser ainda maior. Novas 
análises devem ter prosseguimento, buscando identificar se a redução das populações de 
Callicebus spp pode alterar os padrões de dispersão das espécies zoocóricas, comprometendo 
a manutenção e a diversidade dos remanescentes de Mata sergipanos. (CNPq/UFS) 
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