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INTRODUÇÃO

A falta de conhecimento acerca da mastofauna
brasileira, aliada à drástica redução da Mata
Atlântica, uma das florestas tropicais mais
ameaçadas do mundo, vem despertando o in-
teresse dos pesquisadores nos últimos anos,
promovendo um aumento significativo das
pesquisas nesta região (Fonseca e Kierulff,
1989; Stallings, 1989; Olmos, 1991; Bergallo,
1994, Gentile et al., 2000, entre outros).

No estado de Santa Catarina, a maior parte
dos estudos sobre mamíferos restringe-se a
listas taxonômicas, eventualmente com comen-
tários relacionados a capturas (Azevedo et al.,
1982; Sipinski e Reis, 1995; Cimardi, 1996;
Cherem e Perez, 1996; Graipel et al., 1997;
Avila-Pires, 1999; Wallauer et al., 2000; Qua-
dros e Cáceres, 2001; Cherem et al., 2004).
Parâmetros populacionais e comunitários,
quando considerados, são pouco abrangentes
(Cherem et al., 1996; Voltolini, 1998).
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ABSTRACT: Population dynamics of marsupials and rodents in Parque Municipal da
Lagoa do Peri, Santa Catarina Island, southern Brazil. A two-year mark-recapture study
of small mammals was conducted in an area of Atlantic Forest hillside in the state of Santa
Catarina, Brazil. Four species of marsupial and seven species of rodent were captured
during 12 132 trap-nights. Aspects of population dynamics and natural history are dis-
cussed for each common species. The sex ratio was biased toward males for all species.
Oryzomys russatus, Didelphis aurita and Akodon montensis had the highest population
densities, the least amount of variation in population density and an inverse relationship
between survivorship rates and population densities. Micoureus paraguayanus, Nectomys
squamipes and O. angouya, registered the higher population densities after continual sur-
vivorship rates. The recruitment rates were low for most species (< 50%), with some, M.
paraguayanus, Lutreolina crassicaudata, Oligoryzomys nigripes, O. angouya and
Oxymycterus aff. judex, disappearing occasionally from the study area. The survivorship
rates were high for most species (> 50%). Population densities of D. aurita, O. nigripes and
O. aff. judex increased in cold and dry periods. The marsupials reproduced seasonally from
late winter until the end of the summer, whereas rodents reproduced throughout the year.
No species were long-lived, with average life-span < six months.
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Na Ilha de Santa Catarina, o panorama não
é diferente. Dos poucos estudos publicados
sobre os mamíferos da Ilha, apenas dois
(Graipel et al., 2001; Graipel et al., 2003)
apresentam dados sobre sua ecologia, ainda
que superficialmente. Além disso, o processo
de degradação dos hábitats, aliado à caça, tem
levado uma parcela significativa da fauna de
mamíferos à extinção local (Caruso, 1990;
Olimpio, 1995). Atualmente, suas florestas
estão reduzidas a menos de 10% do território
insular (Caruso, 1990) e mais de 50% das
espécies de médio porte e todas as de grande
porte foram extintas (Olimpio, 1995; Graipel
et al., 2001). Além das dificuldades para re-
composição natural da fauna autóctone em
função de barreiras próprias de uma ilha, ain-
da que continental, há outros impactos como
a introdução de fauna exótica (Graipel et al.,
2001), que vem trazendo prejuízos considerá-
veis. A soma desses fatores, certamente, leva
ao declínio da biodiversidade (Pianka, 1983),
declínio este que deve estar ocorrendo na Ilha
de Santa Catarina. A despeito disto, aspectos
relacionados à dinâmica populacional de qual-
quer uma das espécies de mamíferos são des-
conhecidos.

Em vista disso, foi realizado um estudo de
uma comunidade de pequenos mamíferos não
voadores em uma área de Mata Atlântica no
sul da Ilha de Santa Catarina, durante dois
anos, onde foram abordados aspectos da dinâ-
mica populacional e biologia das principais
espécies capturadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi desenvolvido em uma área de Mata
Atlântica (floresta ombrófila densa submontana, de
acordo com Klein, 1990), no Parque Municipal da
Lagoa do Peri (PMLP; 27º43’S e 48º32’W; Fig. 1),
sul da Ilha de Santa Catarina, estado de Santa
Catarina, sul do Brasil. Este parque possui aproxi-
madamente 1 500 ha de área florestal (CECCA,
1997).

Uma grade de armadilhas foi instalada em uma
mata secundária no início da encosta, entre 5 e 60
metros de altitude, na parte oeste da Lagoa do Peri

(Fig. 1). Nesta área há um grande número de
afloramentos de rochas e o estrato arbustivo forma
densos agrupamentos, principalmente de lianas.
Esta zona da encosta é caracterizada por uma grande
heterogeneidade e um grande número de árvores
altas, entre 20 e 30 metros de altura, formando
uma cobertura contínua e densa (Klein, 1990).

O clima é mesotérmico úmido, sem estação seca
definida, com chuvas distribuídas ao longo de todo
o ano e verões quentes. As médias anuais de
pluviosidade e temperatura giram em torno de 1 384
mm e 20.5° C, respectivamente. A umidade relati-
va é alta, com média anual de aproximadamente
82%. Os ventos mais freqüentes são o Sul, ocor-
rendo principalmente no outono e no inverno e
acarretando baixas na temperatura, e o Nordeste,
ocorrendo principalmente na primavera e no verão
(IPUF, 1978).

Durante o período de estudo, a temperatura média
mensal foi de 20.3ºC, variando de 16.1º C em ju-
nho de 1998 e julho de 1999 a 24.7º C em março

Fig. 1. Localização da área de estudo no Parque Mu-
nicipal da Lagoa do Peri, Ilha de Santa Catarina,
sul do Brasil.
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de 1999. A precipitação mensal acumulada foi de
146.3 mm, variando de 21.2 mm, em agosto de
1998, a 319.4 mm, em fevereiro de 1999 (Fig. 2).

As médias de temperatura e precipitação por
estação nos dois anos foram, respectivamente, de
18.6º C e 118.6 mm no outono, 17.4º C e 125.5
mm no inverno, 21º C e 155.2 mm na primavera
e 24.2º C e 185.8 mm no verão (Fig. 2) (dados da
Estação Meteorológica de Superfície do Destaca-
mento de Proteção ao Vôo de Florianópolis, loca-
lizada a 27o 40’S e 48o 33’W).

Métodos de campo
De abril de 1998 a março de 2000 foram reali-

zadas amostragens mensais com duração de quatro
dias consecutivos cada. Foi utilizada uma grade de
1.26 ha com armadilhas distribuídas em 11 linhas.
A primeira e a última linhas possuíam cinco esta-
ções, e as demais sete. Cada estação distava 15
metros das outras. Na primeira e na última linhas
da grade e na primeira estação das linhas interme-
diárias foi armada apenas uma armadilha no solo
em cada estação. Nas demais estações foram colo-
cadas uma armadilha no solo e outra no sub-bos-
que. No solo foram utilizadas 20 armadilhas de
arame do tipo Young de contenção viva de tama-
nho médio (450 x 210 x 170 mm, a 30 metros
umas das outras) e 53 pequenas (260 x 190 x 90
mm). No sub-bosque, nos primeiros cinco meses
de estudo, foram utilizadas 50 armadilhas peque-

nas amarradas em galhos, lianas ou plataformas de
madeira e, posteriormente, 54 pequenas, utilizan-
do-se três métodos distintos (ver Graipel et al.,
2003). O esforço total de captura foi de 12 132
armadilhas-noite. Uma compilação detalhada dos
dados de captura é apresentada por Graipel et al.
(2003). Foram considerados pequenos mamíferos,
roedores e marsupiais com peso médio, quando
adultos, menor que 1000 g, seguindo Fonseca e
Robinson (1990).

Como iscas, foram utilizados pedaços de banana
untados com pasta de amendoim. As iscas eram
trocadas quando necessário. As armadilhas foram
armadas ao entardecer do primeiro dia e revisadas
ao amanhecer dos quatro dias seguintes.

Os animais capturados foram pesados, medidos
quanto ao comprimento e largura máximos da ca-
beça (Cáceres e Monteiro-Filho, 1999), averigua-
dos quanto ao sexo, marcados e soltos, anotando-
se sua rota de escape (se pelo chão ou subindo em
árvores). Os roedores foram marcados por corte de
falanges distais (Fullagar e Jewell, 1965) e os mar-
supiais por este método ou por uma combinação
de furos nas orelhas (Monteiro-Filho e Abe, 1999).

Coletas de roedores e marsupiais realizadas an-
teriormente na Ilha de Santa Catarina permitiram a
identificação prévia por especialistas da maioria
das espécies capturadas no PMLP. A coleta de
pequenos mamíferos na área de estudo foi realiza-
da apenas quando se tratava do primeiro registro
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Fig. 2. Variação da precipitação e temperatura no sul da Ilha de Santa Catarina, entre abril de 1998 e março de 2000.
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para a Ilha de Santa Catarina ou no caso de indi-
víduos encontrados mortos nas armadilhas. O
material coletado foi depositado na Coleção Cien-
tífica de Mamíferos da Universidade Federal de
Santa Catarina.

Métodos de análise

Para verificar o uso do estrato arbóreo pelas
espécies, testou-se a diferença entre o número de
capturas (primeiras capturas e recapturas) no solo
e sub-bosque, utilizando-se o teste de qui-quadra-
do ( ²) para proporções esperadas desiguais (Pro-
grama Bioestat 2.0; Ayres et al., 2000), uma vez
que o número de armadilhas-noite no sub-bosque
(n = 5 124; 42.2%) foi inferior àquele no solo (n
= 7 008; 57.8%), e as diferenças entre o número
de fugas pelo solo e pelas árvores para cada espé-
cie, utilizando-se o teste de qui-quadrado ( ²) para
proporções esperadas iguais (Programa Bioestat 2.0;
Ayres et al., 2000).

A estrutura etária das populações ao longo do
tempo foi analisada através da determinação de
categorias etárias. Para os marsupiais, estas cate-
gorias foram baseadas na erupção dos molares
superiores de animais independentes. Indivíduos
com apenas o primeiro molar superior eclodido
foram considerados infantes (categoria M1), com
os dois primeiros, jovens (M2), com os três pri-
meiros, subadultos (M3), e com dentição definiti-
va, adultos (M4). Para os roedores, foram conside-
rados jovens os machos menores que o menor
macho com escrotos desenvolvidos e as fêmeas
menores que a menor fêmea com a vulva perfura-
da, os demais foram considerados adultos, assim
como proposto por Bergallo (1995). A estrutura
sexual das populações foi analisada através da
verificação da existência de diferença significativa
na proporção sexual das primeiras capturas de
animais independentes e de filhotes no marsúpio,
separadamente, através de distribuição binomial
(Programa Bioestat 2.0; Ayres et al., 2000).

A flutuação das populações foi verificada atra-
vés da variação da densidade populacional ao lon-
go do tempo, estimada dividindo-se o tamanho
populacional em cada período de amostragem pela
área efetiva de amostragem (AEA). O tamanho
populacional foi considerado como sendo o núme-
ro mínimo de animais conhecidos vivos (MNKA;
Krebs, 1966), e a estimativa da faixa externa à
grade foi calculada através do método de Dice
(Fernandez, 1995). A área de atividade de cada
espécie, para o cálculo das AEA’s, foi obtido atra-
vés do polígono convexo mínimo (Jennrich e
Turner, 1969), utilizando-se o programa Biotas 1.0

Alpha. Foram considerados os indivíduos com pelo
menos três capturas não lineares. Indivíduos com
área de atividade que incluíam a borda da grade
não foram considerados na análise.

Os fatores sobrevivência e recrutamento foram
estimados objetivando-se verificar a existência de
influência destes sobre a flutuação da densidade
populacional de cada espécie. A taxa de sobrevi-
vência mensal foi calculada dividindo-se o MNKAi
recapturados após a amostra “i” pelo MNKAi
menos o número de animais mortos acidentalmen-
te ou retirados da população. As estimativas de
sobrevivência foram padronizadas para um inter-
valo de 30 dias, usando-se um modelo exponencial
negativo (Fernandez, 1995). O recrutamento foi
estimado com base nos indivíduos capturados pela
primeira vez em cada período, independentemente
de terem sido incorporados à população por nasci-
mento ou imigração, dividindo-se os indivíduos
capturados sem marcas na amostra “i” pelo total
de indivíduos capturados na amostra “i”, marcados
e sem marcas.

Testou-se a existência de correlação entre densi-
dade populacional de cada espécie de pequeno
mamífero e as taxas de sobrevivência e recruta-
mento dos mesmos, com a temperatura e precipi-
tação, utilizando-se a correlação de Spearman (Pro-
grama Bioestat 2.0; Ayres et al., 2000). Foram
utilizados dois períodos de amostragem anteriores
à amostragem “i” para taxa de sobrevivência e
recrutamento, e quatro períodos para temperatura
e precipitação, pois o efeito destes fatores nem
sempre é imediato e geralmente é indireto (Bergallo
e Magnusson, 1999).

O período reprodutivo dos roedores foi determi-
nado pela presença de fêmeas lactantes, prenhes
ou com a vulva perfurada e através de machos
com escrotos desenvolvidos. O período reprodutivo
dos marsupiais foi determinado pela presença de
fêmeas lactantes ou com filhotes. Para D. aurita, a
relação entre o número de filhotes por ninhada,
obtidos neste estudo e na literatura, e a latitude foi
verificada através da correlação de Spearman (Pro-
grama Bioestat 2.0; Ayres et al., 2000). O número
médio de filhotes de D. aurita por ninhada
registrados em oito estudos realizados ao longo da
Mata Atlântica (Davis, 1947 - 7.2; Fonseca e
Kierulff, 1989 - 8.6; Cerqueira et al., 1993 - 6.8;
Bergallo, 1994 - 7.3; Gentile et al., 2000 - 7.3;
Cherem et al., 1996 - 6.5; Cáceres e Monteiro-
Filho, 1997 - 8.1; Graipel e Santos-Filho, 2006 -
8.1) incluindo o número médio de filhotes
registrados no PMLP foram comparados usando-
se regressão linear simples com a latitude destes
mesmos estudos. Sugere-se que o número médio
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de filhotes (variável dependente) tende a ser maior
em maiores latitudes (variável independente) uma
vez que condições climáticas limitam a extensão
do período reprodutivo.

Para avaliar a residência das espécies na área de
estudo, o tempo de permanência de machos e fê-
meas de cada espécie, presentes em pelo menos
dois períodos, foi testado através do teste “U” de
Mann-Whitney (Programa Bioestat, 2.0; Ayres et
al., 2000).

Quando relevante, foram considerados os dados
agrupados por estações do ano: outono = abril,
maio e junho; inverno = julho, agosto e setembro;
primavera = outubro, novembro e dezembro; e
verão = janeiro, fevereiro e março.

RESULTADOS
Ao final do estudo, 85 marsupiais e 287 roe-
dores foram capturados 421 e 970 vezes, res-
pectivamente. O sucesso de captura foi de
11.5%. Onze espécies de pequenos mamíferos
foram capturadas, sendo quatro marsupiais
(Didelphimorphia, Didelphidae), Chironectes
minimus (Zimmermann, 1780), Didelphis
aurita Wied-Neuwied, 1826, Lutreolina
crassicaudata (Desmarest, 1804) e Micoureus
paraguayanus (Tate, 1931), e sete roedores
(Rodentia, Muridae), Akodon montensis
Thomas, 1913, Juliomys sp., Nectomys
squamipes (Brants, 1827), Oligoryzomys
nigripes (Olfers, 1818), Oryzomys angouya (G.
Fischer, 1814), Oryzomys russatus (Wagner,
1848) e Oxymycterus aff. judex. Além dessas,
dois exemplares de Phyllomys medius
(Thomas, 1909) foram encontrados mortos,
possivelmente por predadores, próximos à
grade.

Espécies capturadas

Chironectes minimus
(gambá-d’água, cuica-d’água)

Apenas um macho (M3) foi capturado em
março de 2000 à margem de um córrego.

Didelphis aurita
(gambá)

Foram capturados 56 indivíduos 285 vezes.
Capturas no sub-bosque representaram apenas
0.7 % (n = 2, um adulto e um infante) do total

de capturas da espécie ( ²285 = 203.75; gl = 1;
p < 0.001) e apenas 1.4 % (n = 4, três infantes
e um adulto) dos indivíduos subiram em árvo-
res após serem soltos ( ²285 = 269.22; gl = 1;
p < 0.001).

Animais adultos foram capturados em todos
os períodos de estudo; subadultos, de julho a
outubro de 1998 e de julho a dezembro de
1999; jovens de maio a julho 1998, em julho
de 1999 e março de 2000; e infantes apenas
em abril e dezembro de 1999. Jovens e infan-
tes foram capturados do fim de um período
reprodutivo ao início do período seguinte. A
proporção sexual foi significativamente favo-
rável aos machos (1.67 : 1.00; p < 0.05). Nos
meses de julho e agosto de 1998 e 1999, que
coincidem com o início do período
reprodutivo, entraram na população 12 ma-
chos e cinco fêmeas, dos quais nove machos
eram subadultos e dois eram adultos, e quatro
fêmeas subadultas e uma adulta.

A densidade populacional de D. aurita foi a
terceira maior no PMLP, 2.4 ind/ha, com uma
das menores variações ao longo do tempo
(Tabela 1) e picos no inverno (Fig. 3A), co-
incidindo com o início do período reprodutivo.
Esta espécie registrou a segunda maior taxa
de sobrevivência e a menor variação ao longo
do tempo (Tabela 1; Fig. 3A). A densidade
foi negativa e significativamente
correlacionada com a taxa de sobrevivência
do mês respectivo (Tabela 2), indicando uma
diminuição da taxa de sobrevivência com o
aumento da densidade. A taxa de recrutamen-
to foi uma das mais elevadas, apresentando
variação intermediária em relação às outras
espécies ao longo do tempo (Tabela 1; Fig.
3A). Registrou-se, também, correlação signi-
ficativamente negativa entre a densidade e a
temperatura média mensal do mês respectivo
e com um e dois meses de atraso (Tabela 2),
indicando um aumento da densidade nos me-
ses de inverno.

O primeiro período reprodutivo ocorreu de
agosto de 1998 a fevereiro de 1999 e uma
fêmea lactante foi capturada em abril de 1999.
O segundo período foi de agosto a dezembro
de 1999. Em aproximadamente 90% das ve-
zes (n = 8), o primeiro registro de filhotes no
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Tabela 1
Densidade populacional, taxas de sobrevivência e recrutamento de pequenos mamíferos no Parque Muni-
cipal da Lagoa do Peri, Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil, de abril de 1998 a março de 2000.  média;
DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variabilidade.

Espécies Densidade (ind/ha) Sobrevivência Recrutamento

DP CV DP CV DP CV

D. aurita 2.4 0.79 33.2 0.72 0.20 27.8 0.48 0.32 67.4
M. paraguayanus 1.1 0.83 76.8 0.55 0.40 72.7 0.35 0.41 116.6
L. crassicaudata 0.2 0.24 109.1 0.84 0.32 38.1 0.15 0.35 236.2
A. montensis 3.3 1.50 45.5 0.55 0.26 47.3 0.47 0.26 54.7
N. squamipes 1.5 0.78 51.0 0.64 0.36 56.3 0.34 0.36 105.4
O. nigripes 2.0 1.32 66.7 0.64 0.27 42.2 0.40 0.40 100.2
O. russatus 2.7 0.85 31.6 0.62 0.23 37.1 0.51 0.30 59.0
O. angouya 1.9 1.44 75.0 0.48 0.38 79.2 0.56 0.38 67.4
O. aff. judex 0.9 0.79 84.9 0.63 0.41 65.1 0.42 0.45 108.1

marsúpio foi feito para fêmeas subadultas que
nasceram na temporada reprodutiva anterior.
Foram registradas, no máximo, duas ninhadas
por período reprodutivo no PMLP. Uma fê-
mea presente na área de estudo durante 14
períodos de amostragem, e capturada em 13,
nunca apresentou indícios de reprodução, sen-
do capturada subadulta no início do primeiro
período reprodutivo e adulta no período
reprodutivo do ano seguinte.

As ninhadas (n = 15) apresentaram sete fi-
lhotes em média (DP = 1,60), com um míni-
mo de quatro e máximo de nove filhotes. A
regressão entre o número médio de filhotes
por ninhada com a latitude não foi significa-
tiva (n = 8; rs = -0,31; p = 0,450).

A proporção sexual de filhotes no PMLP,
em 13 ninhadas, foi exatamente de 1 : 1. A
mortalidade de filhotes no PMLP ocorreu ao
longo de todo o período de amamentação,
representando 8,1 % do total de filhotes. A
média do comprimento total dos filhotes em
cada ninhada (n = 4) variou de 27 mm a 52
mm, para as primeiras ninhadas no PMLP, no
fim de agosto dos dois períodos reprodutivos.

O tempo médio de permanência de D. aurita
no PMLP foi de 148,1 dias, sem se verificar
diferença significativa entre os sexos. O
percentual de fêmeas residentes também foi
superior ao dos machos. Uma fêmea M3 ob-
teve tempo máximo de residência de 631 dias
(Tabela 3).

Lutreolina crassicaudata
(cuica, cuíca-de-cauda-grossa)

Foram capturados sete indivíduos 46 vezes.
Todas as capturas ocorreram no solo. Um
indivíduo foi morto por cachorro doméstico e
outros dois possuíam ferimentos infestados por
larvas de moscas e encontravam-se bastante
debilitados.

Adultos não foram capturados nos meses de
julho, setembro, novembro e dezembro dos
dois anos de estudo. Subadultos foram captu-
rados apenas nos meses de março e agosto a
outubro de 1998 e março de 1999. A propor-
ção sexual não apresentou desvio do esperado
1 : 1 (2.50 : 1.00; p > 0.05).

Esta foi a espécie com a menor densidade
populacional, 0,2 ind/ha, e a que apresentou a
maior variação ao longo do estudo (Tabela
1). Nenhuma captura foi registrada entre abril
e julho de 1998 e de setembro de 1999 a fe-
vereiro de 2000. Ocorreram picos de densida-
de no fim do inverno e no fim do verão, sem
um padrão definido. Foi a espécie com a maior
taxa de sobrevivência e uma das menores
variações ao longo do tempo e, por outro lado,
teve a menor taxa de recrutamento com a maior
variação para o PMLP (Tabela 1).

Apenas na primeira temporada reprodutiva
capturou-se uma fêmea com filhotes. Esta
apresentava o marsúpio vazio em outubro de
1998, sem evidência de reprodução; não foi
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Fig. 3. Variação mensal da densidade populacional, taxas de sobrevivência e recrutamento para Didelphis aurita,
Micoureus paraguayanus, Akodon montensis, Nectomys squamipes, Oligoryzomys nigripes, Oryzomys russatus,
Oryzomys angouya e Oxymycterus aff. judex no período de maio de 1998 a fevereiro de 2000 no Parque
Municipal da Lagoa do Peri, Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil.

capturada em novembro e dezembro de 1998;
estava lactante, com os mamilos e marsúpio
bem desenvolvidos em 19/01/1999, mas sem
filhotes; e, em 25/02/1999, possuía seis filho-
tes no marsúpio (5 machos e 1 fêmea, com 32
mm de comprimento em média). Em 24/03/
2000, os filhotes possuíam em média 95 mm
e um filhote macho havia desaparecido do

marsúpio. Em 11/04/2000, a fêmea não carre-
gava nenhum filhote. O tempo médio de per-
manência foi de 87.4 dias, sem diferença sig-
nificativa entre sexos. O tempo máximo de
permanência foi de uma fêmea, 233 dias, en-
quanto o percentual de machos residentes foi
superior ao das fêmeas (Tabela 3).
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Tabela 2
Análise de correlações entre a densidade populacional de espécies de pequenos mamíferos e os fatores
taxas de sobrevivência, taxa de recrutamento, temperatura e precipitação do mês correspondente e de dois
a quatro meses antes no Parque Municipal da Lagoa do Peri, Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil, de abril
de 1998 a março de 2000. rs = Correlação de Spearman; p = probabilidade; n = número de pares; N.S. =
não significativo;  = correlação negativa;  = correlação positiva.

Espécies / Correlações

Fator/ Didelphis Micoureus Lutreolina Akodon Nectomys Oligoryzomys Oryzomys Oryzomys Oxymycterus
Período aurita paraguayanus crassicaudata montensis squamipes nigripes russatus angouya aff. judex

rs = -0.5600 rs = 0.5024 rs = -0.4730 rs = 0.5716
 i p = 0.0067 p = 0.0171 N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0262 p = 0.0068 N.S.

n= 22 n= 22 n= 22 n= 21
rs = 0.5763 rs = 0.5530 rs = -0.4546 rs = 0.6609

-1 N.S. p = 0.0062 N.S. N.S. p = 0.0093 N.S. p = 0.0383 p = 0.0011 N.S.
n= 21 n= 21 n= 21 n= 21

rs = 0.7010 rs = -0.5324 rs = 0.5436
-2 N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0006 N.S. p = 0.0156 p = 0.0132 N.S.

n= 20 n= 20 n= 20

rs = 0.5702 rs = 0.5473 rs = 0.5105
 i N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0056 p = 0.0083 N.S. p = 0.0152

n= 22 n= 22 n= 22
rs = 0.4391 rs = 0.4909

-1 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0464 p = 0.0238 N.S. N.S.
n= 21 n= 21

rs = 0.6423
-2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0022

n= 20

rs = -0.5638 rs = 0.5078 rs = -0.5484 rs = -0.6910
 i p = 0.0062 N.S. N.S. N.S. p = 0.0158 p = 0.0122 N.S. N.S. p = 0.0005

n= 22 n= 22 n= 20 n= 21
rs = -0.7178 rs = 0.5805 rs = -0.7622

-1 p = 0.0002 N.S. N.S. N.S. p = 0.0046 p = 0.0001 N.S. N.S. N.S.
n= 22 n= 22 n= 20

rs = -0.5806 rs = 0.5277 rs = -0.7284
-2 p = 0.0058 p = 0.0139 N.S. N.S. N.S. p = 0.0004 N.S. N.S. N.S.

n= 21 n= 21 n= 19
rs = 0.7482 rs = 0.4784

-3 N.S. p = 0.0002 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0328 N.S.
n= 19 n= 20

rs = 0.7364 rs = 0.5540
-4 N.S. p = 0.0003 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0170

n= 19 n= 18

 i N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
rs = -0.4787 rs = -0.5683

-1 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. p = 0.0327 N.S. N.S. p = 0.0058
n= 20 n= 22

-2 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
-3 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
-4 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
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Micoureus paraguayanus
(catita, guaiquica)

Foram capturados 21 indivíduos 89 vezes. A
maior parte das capturas (n = 74; 83.1 %)
ocorreu no sub-bosque, sendo registrada dife-
rença significativa em relação às capturas no
solo ( ²89 = 60.169; gl = 1; p < 0,001). Quan-
to às fugas, 50.9 % (n = 45) ocorreram pelas
árvores, sem que se registrasse diferença sig-
nificativa em relação às fugas pelo solo ( ²89
= 0.011; gl = 1; p > 0.05).

A flutuação da população por categoria de
idade pareceu responder à sazonalidade na
reprodução. No PMLP, adultos foram captu-
rados de março a dezembro, subadultos de

janeiro a março e jovens em janeiro de 1999
e fevereiro de 2000. Infantes nunca foram
capturados. A proporção sexual foi significa-
tivamente favorável aos machos (6.00 : 1.00;
p < 0.001).

A densidade média foi uma das menores
registradas, 1.1 ind/ha, com uma das maiores
variações ao longo do tempo entre as espécies
capturadas no PMLP (Tabela 1), aumentando
no início do verão e com pico de densidade
no outono (Fig. 3B). A taxa de sobrevivência
média apresentou valores intermediários em
relação às demais espécies, com a segunda
maior variação ao longo do tempo (Tabela 1;
Fig. 3B). A densidade apresentou correlação

Tabela 3
Tempo médio de permanência de roedores e marsupiais no Parque Municipal da Lagoa do Peri, Ilha de
Santa Catarina, Sul do Brasil de abril de 1998 a março de 2000.  média de permanência em dias; DP = desvio
padrão; N = Número de indivíduos residentes; Tmáx. = Tempo máximo de permanência; Z(U) = valor de
Z para o teste “U” de Mann Whitney; p = probabilidade de erro tipo I; %M = percentual de machos
residentes; % F = percentual de fêmeas residentes.

Espécie  ± DP N Tmáx. Z(U) p %M %F

D. aurita 148.1 ± 153.1 30 631
Machos 108.8 ± 105.3 18 389 1.587 0.112 51.4 57.1
Fêmeas 207.2 ± 195.8 12 631

M. paraguayanus 82.1 ± 60.8 17 263
Machos 80.4 ± 66.4 14 263 0.882 0.378 77.8 100.0
Fêmeas 90.0 ± 28.5 3 118

L. crassicaudata 87.4 ± 82.8 5 232
Machos 51.3 ± 20.8 4 71 - - 80.0 50.0
Fêmeas 232.0 1 232

A. montensis 87.2 ± 49.7 38 233
Machos 81.5 ± 97.1 24 154 0.091 0.928 48.0 60.9
Fêmeas 97.1 ± 65.5 14 233

N. squamipes 74.6 ± 51.8 19 247
Machos 65.6 ± 34.1 14 119 0.324 0.746 63.6 55.6
Fêmeas 100.0 ± 85.1 5 247

O. nigripes 128.5 ± 99.5 15 385
Machos 122.6 ± 121.5 8 385 0.926 0.354 32.0 53.8
Fêmeas 135.3 ± 74.7 7 293

O. russatus 71.0 ± 46.6 35 230
Machos 79.1 ± 51.0 25 230 1.497 0.134 52.1 37.0
Fêmeas 50.8 ± 25.4 10 102

O. angouya 92.4 ± 78.9 21 387
Machos 68.7 ± 36.4 15 134 1.946 0.052 62.5 50.0
Fêmeas 151.7 ± 123.8 6 387

O. aff. judex 76.2 ± 56.3 11 180
Machos 57.6 ± 54.6 7 175 1.890 0.059 50.0 57.1
Fêmeas 108.7 ± 48.7 4 180
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com a taxa de sobrevivência do mês respecti-
vo e com um mês de atraso (Tabela 2). A
taxa de recrutamento ficou entre as menores,
apresentando uma grande variação ao longo
do tempo (Tabela 1; Fig. 3B). A densidade
correlacionou positivamente com a tempera-
tura de dois, três e quatro meses de atraso
(Tabela 2).

Nenhuma fêmea foi capturada com filhotes
ou com indícios de reprodução. Verificou-se
um padrão sincronizado de envelhecimento da
população no PMLP. As fêmeas estiveram
ausentes da área de estudo entre agosto e
dezembro. A entrada de fêmeas na população
aconteceu entre janeiro e abril de 1999, sendo
duas jovens e uma subadulta.

O tempo médio de permanência foi de 82.1
dias, sem diferença significativa entre sexos.
Um maior percentual de fêmeas foi considera-
do residente. Contudo, o tempo máximo de
residência foi de um macho, 263 dias (Tabela
3), o qual permaneceu ausente da grade por
oito meses.

Akodon montensis
(rato-do-mato)

Akodon montensis foi a segunda espécie mais
capturada. No total, 73 indivíduos foram cap-
turados 225 vezes. Todas as capturas ocorre-
ram no solo.

Adultos (com comprimento de cabeça para
machos  30 mm e fêmeas  31 mm) foram
capturados ao longo dos 24 meses, enquanto
jovens, apenas em maio, junho, setembro a
dezembro de 1998 e abril a junho de 1999. A
proporção sexual foi significativamente favo-
rável aos machos (2.17 : 1.00; p < 0.001). A.
montensis apresentou a maior densidade mé-
dia no PMLP (3.3 ind/ha; Tabela 1) e uma
das menores flutuações ao longo do tempo
(Tabela 1), sem um padrão definido de distri-
buição ao longo do tempo (Fig. 3C). As taxas
de sobrevivência e de recrutamento apresenta-
ram valores intermediários em relação às ou-
tras espécies, com variação intermediária ao
longo do tempo para a taxa de sobrevivência
e o menor coeficiente de variabilidade entre
todas as espécies capturadas para a segunda
(Tabela 1; Fig. 3C). Não ocorreu correlação

significativa entre densidade populacional e
taxa de sobrevivência, recrutamento, tempera-
tura ou precipitação (Tabela 2).

Fêmeas reprodutivamente ativas foram cap-
turadas ao longo de todo o estudo, exceto em
junho de 1998, abril e maio de 1999. Machos
com escrotos desenvolvidos foram capturados
em todos os meses. Foram observadas duas
ninhadas, uma com três e outra com cinco
filhotes.

O tempo médio de permanência de A.
montensis no PMLP foi de 87.2 dias, sem
diferença significativa entre sexos, apesar de
o percentual de fêmeas residentes ter sido
superior ao de machos. O tempo máximo de
permanência foi de uma fêmea, 233 dias (Ta-
bela 3).

Nectomys squamipes
(rato-d’água)

Foram capturados 31 indivíduos 199 vezes.
Todas as capturas no PMLP aconteceram no
solo e 98.5 % a menos de 15 m de distância
da água.

Adultos (com comprimento de cabeça para
machos  45 mm e fêmeas  47 mm) foram
capturados em todos os meses do ano. Jovens
foram capturados de setembro a novembro de
1998 e 1999 e em fevereiro e março de 1999
e 2000. A proporção sexual foi significativa-
mente favorável aos machos (2.44 : 1.00; p <
0.01). A densidade média foi de 1.5 ind/ha,
aumentando durante os meses mais quentes,
podendo ser considerada intermediária em
relação às demais espécies, assim como a
flutuação ao longo do tempo (Tabela 1; Fig.
3D). A espécie apresentou uma das maiores
taxas de sobrevivência com flutuação inter-
mediária ao longo do tempo (Tabela 1; Fig.
3D). A densidade foi significativamente
correlacionada com a taxa de sobrevivência
com um e dois meses de atraso, e com a tem-
peratura para o mês respectivo e com um mês
de atraso (Tabela 2), provocando um aumen-
to da população nos meses mais quentes do
ano, com picos populacionais precedidos de
períodos de alta na taxa de sobrevivência. A
taxa de recrutamento foi uma das menores,
com variação intermediária ao longo do tem-
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po em relação às demais espécies (Tabela 1;
Fig. 3D).

Fêmeas reprodutivamente ativas foram cap-
turadas ao longo de todo o estudo, com exce-
ção de junho e julho de 1998 e 1999. Nenhum
macho reprodutivamente ativo foi registrado
entre maio e agosto nas duas temporadas, com
exceção de um indivíduo capturado em julho
de 1998. Registrou-se uma fêmea lactante em
fevereiro e recapturada prenhe em maio de
1999, equivalendo a um intervalo entre ninha-
das de pelo menos três meses.

O tempo médio de permanência foi de 74.6
dias, sem diferença significativa entre sexos.
O tempo máximo de permanência foi de 256
dias para uma fêmea, contudo, um maior
percentual de machos foi considerado residente
(Tabela 3).

Juliomys sp.
(rato-do-mato)

Somente um macho adulto foi capturado em
uma armadilha instalada no sub-bosque em
junho de 1998.

Oligoryzomys nigripes
(rato-do-mato)

Foram capturados 38 indivíduos 105 vezes.
Em dezembro de 1998, um macho jovem foi
encontrado morto na mesma armadilha com
um macho adulto. Em junho de 1999, um
macho jovem foi capturado junto com uma
fêmea adulta. De todas as capturas, 15.2 % (n
= 16) aconteceram no sub-bosque ( ²105 =
105.00; gl = 1; p < 0.001).

Adultos (com comprimento máximo da ca-
beça para os machos  25.7 mm e para as
fêmeas  26.7 mm) foram capturados na área
de estudo de maio de 1998 a fevereiro de 1999
e de junho a dezembro de 1999, enquanto
jovens, em julho e setembro de 1998 e junho
e julho de 1999. A proporção sexual foi sig-
nificativamente favorável aos machos (1.71 :
1.00; p < 0.05). Registraram-se valores inter-
mediários para a densidade populacional e
também para a flutuação ao longo do tempo
em relação às demais espécies (Tabela 1; Fig.
3E). A densidade média foi de 2.0 ind/ha
(Tabela 1), com picos de densidade durante

os meses de inverno e praticamente ausência
nos meses mais quentes e úmidos do ano (Fig.
4E), o que é evidenciado pelas correlações
obtidas (Tabela 2).

A taxa de sobrevivência foi elevada, com
flutuação intermediária ao longo do tempo em
relação às demais espécies (Tabela 1; Fig.
3E). A taxa de recrutamento e a variação ao
longo do tempo apresentaram valores inter-
mediários (Tabela 1; Fig. 4E). Registrou-se
correlação significativa positiva entre a densi-
dade e o recrutamento do mês respectivo e
anterior, negativa com a temperatura média
mensal do mês respectivo, com um e dois
meses de atraso e com a precipitação mensal
com um mês de atraso (Tabela 2). A flutuação
desta população foi caracterizada principal-
mente pela entrada de indivíduos na popula-
ção, principalmente durante o inverno.

Sempre que fêmeas foram capturadas, entre
os meses de maio e dezembro, com exceção
de junho e novembro de 1998, pelo menos
uma encontrava-se reprodutivamente ativa. Da
mesma maneira, sempre que machos foram
capturados, entre os meses de junho e feverei-
ro, pelo menos um possuía escroto aumenta-
do. O intervalo entre gestações para uma fê-
mea foi de dois meses.

O tempo médio de permanência na área de
estudo foi de 128.5 dias, sem diferença signi-
ficativa entre sexos. Um percentual superior
de fêmeas (53.8 %) foi considerado residente.
O tempo máximo de permanência foi de 385
dias para um macho (Tabela 3), que não foi
capturado por aproximadamente 10 meses.

Oryzomys russatus
(rato-do-mato)

Esta foi a espécie com o maior número de
indivíduos registrados, 75, capturados 228
vezes. Todas as capturas aconteceram no solo.

Adultos (com comprimento máximo da ca-
beça para os machos  37.5 mm e para as
fêmeas  34.5 mm) estiveram presentes ao
longo dos 24 meses, enquanto jovens em abril
e maio de 1998 e 1999 e outubro de 1998. A
proporção sexual foi favorável aos machos,
desviando do esperado 1 : 1 (1.78 : 1.00; p <
0.001).
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A densidade média foi uma das maiores, 2.7
ind/ha, com a menor variação entre as espéci-
es capturadas no PMLP (Tabela 1), sem um
padrão de distribuição definido ao longo do
tempo (Fig. 3F). A taxa de sobrevivência apre-
sentou valores intermediários, com uma das
menores flutuações ao longo do tempo (Tabe-
la 1; Fig. 3F). Registrou-se correlação signi-
ficativa e negativa entre densidade e taxa de
sobrevivência com o mês correspondente, com
um e dois meses de atraso (Tabela 2). O.
russatus apresentou uma das maiores taxas de
recrutamento, com uma baixa flutuação ao
longo do tempo (Tabela 1; Fig. 3F). A den-
sidade correlacionou significativamente com
o recrutamento do mês correspondente e com
um mês de atraso (Tabela 2).

Ambos os sexos foram registrados
reprodutivamente ativos ao longo de todo o
estudo. Uma fêmea foi capturada lactante em
outubro de 1999, prenhe em novembro de
1999, lactante em dezembro de 1999 e nova-
mente prenhe em janeiro de 2000. A produti-
vidade desta fêmea foi, possivelmente, de três
ninhadas em um intervalo inferior a seis meses.

O tempo médio de permanência na área de
estudo foi de 71.0 dias, sem diferença signifi-
cativa entre sexos (Tabela 3). O percentual
de machos residentes foi superior ao de fême-
as, e o tempo máximo de permanência foi de
231 dias para um macho (Tabela 3).

Oryzomys angouya
(rato-do-mato)

No total, 48 indivíduos foram capturados 158
vezes. Considerando todas as capturas, 15.2%
(n = 24) aconteceram em armadilhas instala-
das no sub-bosque ( ²158 = 48.222; gl = 1; p
< 0,001) e 4.5 % dos indivíduos (n = 7), ao
serem soltos, subiram em árvores ( ²158 =
131.241; gl = 1; p < 0.001).

Foram registrados adultos (com comprimento
máximo da cabeça para os machos  39.5 mm
e para as fêmeas  45 mm) em todos os meses
do ano, enquanto jovens estiveram ausentes
apenas em julho, agosto e janeiro de 1998 e
1999. A proporção sexual foi favorável aos
machos, desviando do esperado 1 : 1 (2.00 :
1.00; p < 0.01). A densidade média foi de 1.9

ind/ha, valor este considerado intermediário
em relação às demais espécies (Tabela 1).
Apresentou variação intermediária ao longo do
tempo (Tabela 1), sem um padrão definido de
distribuição (Fig. 3G). A taxa de sobrevivên-
cia foi elevada, registrando-se a maior varia-
ção ao longo do tempo (Tabela 1; Fig. 3G).
A densidade foi positiva e significativamente
correlacionada com a taxa de sobrevivência
do mês correspondente, com um e dois meses
de atraso e três meses de atraso com a tempe-
ratura (Tabela 2). A taxa de recrutamento foi
a maior observada, apresentando uma das
menores variações ao longo do tempo (Tabe-
la 1; Fig. 3G).

Fêmeas adultas não foram capturadas ape-
nas em dezembro de 1998 e 1999. Nos de-
mais meses, pelo menos em um dos dois anos
de estudo, foram registradas fêmeas
reprodutivamente ativas. Machos com escroto
desenvolvido foram capturados em todos os
meses do ano. Uma fêmea foi capturada pre-
nhe em setembro de 1999 e novamente em
janeiro de 2000.

O tempo médio de permanência foi de 92.4
dias. O tempo máximo de permanência foi de
387 dias para uma fêmea. Contudo, um
percentual superior de machos foi considera-
do residente (Tabela 3).

Oxymycterus aff. judex
(rato-focinhudo, rato-do-brejo)

Foram capturados 21 indivíduos 54 vezes,
sempre nas áreas mais úmidas e com vegeta-
ção alterada. Todas as capturas aconteceram
no solo.

Adultos (com os máximo da cabeça para os
machos  47.8 mm e para as fêmeas  50.2
mm) foram capturados nos meses de maio,
junho e novembro de 1998, janeiro de 1999,
de maio a outubro de 1999 e janeiro de 2000,
enquanto os jovens, de maio a julho de 1998,
abril e novembro de 1999 e fevereiro de 2000.
Os jovens predominaram durante o inverno de
1998, estando ausentes no inverno seguinte,
quando a população atingiu seu maior tama-
nho. A proporção sexual não desviou do espe-
rado 1 : 1 (2.00 : 1.00; p > 0.05).
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A densidade média foi uma das menores,
0.9 ind/ha e a variação ao longo do tempo foi
uma das maiores registradas (Tabela 1), com
picos de densidade no inverno (Fig. 3H).

As taxas de sobrevivência e de recrutamen-
to apresentaram valores intermediários em
relação às demais espécies, com grande vari-
ação ao longo do tempo (Tabela 1; Fig. 3H).
Registrou-se correlação significativa entre a
densidade e o recrutamento do mês corres-
pondente e com dois meses de atraso. A den-
sidade correlacionou-se significativamente com
a temperatura média mensal, negativamente
com o mês correspondente e positivamente
com quatro meses de atraso, e negativamente
com a precipitação mensal acumulada com um
mês de atraso (Tabela 2).

Fêmeas reprodutivamente ativas foram cap-
turadas em julho de 1999 e janeiro de 2000
com a vulva perfurada e duas estavam lactantes
em outubro de 1999. Todos os machos adul-
tos capturados estavam com os escrotos au-
mentados.

O tempo médio de permanência na área de
estudo foi de 76.2 dias. O tempo máximo de
permanência foi de 180 dias para uma fêmea
e também um percentual superior de fêmeas
foi considerado residente (Tabela 3).

DISCUSSÃO

A comunidade de pequenos mamíferos
do PMLP

No PMLP foi capturado um maior número
de espécies (63.64%) e de indivíduos (77.15%)
de roedores em relação aos marsupiais
(36.36% das espécies; 22.85% dos indivídu-
os), como observado previamente para a mai-
oria dos estudos na região Neotropical (ver
Stallings, 1989; Voltolini, 1998).

A comunidade do PMPL foi caracterizada
principalmente por espécies terrícolas, exce-
ção feita a M. paraguayanus, capturada prin-
cipalmente no sub-bosque. D. aurita, O.
nigripes e O. angouya foram capturados tam-
bém no sub-bosque, contudo, um maior nú-
mero de capturas aconteceu no solo (Graipel,
2003). As capturas de um único indivíduo de

Juliomys sp. em sub-bosque e de C. minimus
em uma armadilha próxima a um curso d’água
correspondem aos hábitos arborícola e semi-
aquático descritos respectivamente para estes
gêneros (Graipel, 2003; Monteiro-Filho e
Graipel, 2005).

Dinâmica populacional
No PMLP observou-se uma marcante

sazonalidade no aparecimento das diferentes
categorias de idade dos marsupiais, enquanto
os roedores não apresentaram um padrão bem
definido no recrutamento de jovens.

Para a maioria das espécies do PMLP, onde
há uma grande extensão florestal, a proporção
sexual foi desviada para os machos, o que
normalmente é atribuído aos maiores desloca-
mentos que eles realizam e considerado um
padrão entre os mamíferos (e.g., Ralls et al.,
1986; Chepko-Sade e Halpin, 1987). Para D.
aurita, uma das espécies com um maior nú-
mero de capturas e uma boa caracterização
quanto à categoria de idade, o recrutamento
de machos subadultos foi o principal respon-
sável pelo desvio na proporção sexual da es-
pécie, o que pode ser atribuído à dispersão
dos indivíduos quando alcançam esta idade.
Em ilhas pequenas (e.g., Cherem et al., 1996;
C. Oliveira, com. pessoal), onde a dispersão
de machos é, no mínimo, improvável, verifi-
ca-se uma igualdade na proporção sexual. Em
fragmentos florestais isolados (e.g., Graipel e
Santos-Filho, 2006; Cáceres e Monteiro-Filho,
1998; Quental et al., 2001; Fernandez et al.,
2003), onde a emigração (mas não a imigra-
ção) de machos pode ocorrer com uma maior
freqüência, o desvio foi favorável às fêmeas.
Esses dados e o maior tempo de permanência
das fêmeas da maioria das espécies no PMLP
(Tabela 3) corroboram a hipótese do maior
deslocamento e/ou dispersão dos machos. Estas
condições, segundo Roper (2003), não acarre-
tam em preocupações importantes para a con-
servação das espécies.

As estratégias demográficas mostraram-se
marcantes para as várias espécies capturadas
no PMLP. Aquelas com maiores níveis
populacionais, D. aurita, A. montensis e O.
russatus, apresentaram as menores flutuações
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(CV < 50%; Tabela 1). As taxas de sobrevi-
vência registraram queda com o aumento da
densidade, apesar de a correlação não ter sido
significativa para A. montensis, caracterizan-
do-as como espécies dependentes da densida-
de (Yoccoz et al., 2001). Por outro lado, para
M. paraguayanus, N. squamipes e O. angouya,
as espécies com maiores flutuações (CV >
50%; Tabela 1), verificou-se um aumento da
densidade populacional após períodos contí-
nuos de incremento da taxa de sobrevivência
(Fig. 3A, 3B e 3G), como também registrado
por Gentile et al. (2000) para N. squamipes.
Para Bergallo e Magnusson (1999), o aumen-
to da taxa de sobrevivência de N. squamipes
teve relação direta com a disponibilidade de
frutos, de forma semelhante esta também ocor-
reu no PMLP (Cáceres et al., 2002). De um
modo geral, as taxas de sobrevivência podem
ser consideradas relativamente altas para as
espécies do PMLP. Apenas para O. angouya
verificou-se valor inferior a 50% (Tabela 1).

Embora as taxas de recrutamento para todas
as espécies tenham sido relativamente baixas
(< 50 %; Tabela 1), houve uma quase total
substituição dos indivíduos de M.
paraguayanus, L. crassicaudata, O. nigripes,
O. angouya e O. aff. judex ao longo do perí-
odo de estudo. Apenas para O. russatus, O.
aff. judex e O. nigripes, o recrutamento teve
relação direta com o aumento dos níveis
populacionais.

A flutuação da maioria das populações pa-
rece estar relacionada com fatores climáticos,
que podem interferir na disponibilidade de
alimentos (ver adiante em reprodução) fazen-
do com que fossem registrados crescimentos
contínuos nos níveis populacionais da maioria
das espécies a partir do verão, com uma ten-
dência significativa para elevação até o início
do inverno. Além disso, os picos populacionais
para D. aurita, O. nigripes e O. aff. judex
foram registrados nos períodos mais frios e
secos, quando os recursos alimentares utiliza-
dos por estas espécies, como frutos e insetos
(Fonseca et al., 1996), diminuem grandemente
(Bergallo e Magnusson, 1999; Cáceres et al.,
2002). Isto poderia propiciar ainda um maior
número de capturas e uma maior probabilida-

de de captura (Smith e Blessing, 1969). Nes-
ses períodos, a imigração de jovens pode ter
um papel determinante nos níveis de densida-
de. O aumento da densidade de D. aurita
nesses períodos, no PMLP, foi influenciado
principalmente pelo recrutamento de machos
subadultos, coincidindo com o início do perí-
odo reprodutivo da espécie.

Além disso, registrou-se o surgimento de
espécies ausentes no PMLP em outras esta-
ções do ano, como no caso de O. nigripes e
O. aff. judex. Oliveira (1985) registrou uma
seqüência de ocupação em direção de hábitats
alternativos por roedores, quando ocorria au-
mento de densidade ou uma menor disponibi-
lidade de recursos. Esta condição poderia cri-
ar um padrão de imigração a partir de suas
áreas de origem, como observado no Chile
por Meserve et al. (2001), e conseqüentemen-
te levar a uma proporção sexual desfavorável
às fêmeas, por serem mais residentes, como
observado no PMLP para M. paraguayanus,
O. nigripes e O. angouya, e por Wolff (1993)
para pequenos mamíferos.

Para M. paraguayanus, N. squamipes, O.
angouya e O. aff. judex, houve uma tendência
significativa para elevação da densidade em
períodos mais quentes e úmidos, geralmente
com alguns meses de atraso (Fig. 3B, 3D, 3G
e 3H), possivelmente devido à entrada na
população de indivíduos nascidos a partir do
fim do inverno e primavera.

Reprodução
A relação entre a reprodução sazonal de

algumas espécies de pequenos mamíferos e
fatores climáticos tem sido considerada por
alguns autores (e.g., Streilein, 1982; Bergallo,
1994; Bergallo e Magnusson, 1999), estando
principalmente associada aos ciclos anuais de
chuvas (Heideman e Bronson, 1990). A re-
produção nesses períodos possivelmente está
associada a uma maior disponibilidade de ali-
mentos (Atramentowicz, 1982; Julien-
Laferrière e Atramentowicz, 1990; Bergallo e
Magnusson, 1999). Para os marsupiais D.
aurita e L. crassicaudata, a reprodução ocor-
reu durante o inverno e a primavera, sendo
registrados filhotes no marsúpio ainda no ve-
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rão. Contudo, a entrada de infantes na popu-
lação, período em que ocorre o desmame e
considerado o mais crítico na vida destes ani-
mais (Tyndale-Biscoe, 1979), coincide com o
início do período de chuvas, na primavera e
verão. Estas espécies apresentaram um padrão
reprodutivo poliéstrico sazonal, que pode ser
considerado comum aos marsupiais
neotropicais de maior porte em áreas tropicais
e subtropicais (Fleming, 1973; Fonseca e
Kierulff, 1989; Cerqueira et al., 1993). Entre
os roedores, o mesmo foi verificado para N.
squamipes, apesar de a reprodução para esta
espécie ter se concentrado em períodos mais
quentes e chuvosos do ano, estendendo-se por
mais tempo. A. montensis, O. russatus e O.
angouya apresentaram poliestria panestacional,
mais comum entre os roedores (Pereira et al.,
1993).

Tempo de permanência
Uma vez que a distribuição das armadilhas

em grades favorece o estudo de populações
por proporcionar mais recapturas que em
transecções (Monteiro-Filho e Graipel, 2005),
seria esperado também um maior tempo de
permanência para animais capturados em gra-
des, simplesmente pelo fato de as armadilhas
cobrirem uma maior superfície da área de es-
tudo, contemplando assim, toda ou uma gran-
de parcela da área de atividade de muitos dos
indivíduos. Neste sentido, seria esperado um
maior tempo de permanência para as espécies
capturadas no presente estudo, com o uso de
grade, em relação a espécies similares captu-
radas em transecções por Fonseca e Kierulff
(1989) e D’Andrea et al. (1999). Como obser-
vado em outros estudos (e.g., Fonseca e
Kierulff, 1989; D’Andrea et al., 1999;
O’Connell, 1989), registrou-se, em geral, um
maior tempo de permanência das fêmeas no
PMLP,resultado que pode estar relacionado ao
fato de as fêmeas de pequenos mamíferos
serem mais territoriais que os machos (Wolff,
1993).

Diversidade e conservação
O número de espécies de pequenos mamífe-

ros capturados no PMLP foi inferior ao de

outros estudos em áreas de Mata Atlântica
(e.g., Fonseca e Kierulff, 1989, n = 19;
Stallings, 1989, n = 17). Contudo, Fonseca e
Kierulff (1989) e Stallings (1989) utilizaram
um maior esforço de amostragem e abrange-
ram uma maior heterogeneidade de hábitats, o
que geralmente implica em maior riqueza de
espécies (August, 1983; Voss e Emmons,
1996).

Por se localizar em uma ilha, uma menor
riqueza de espécies no PMLP em relação ao
continente poderia ser esperada (Whittaker,
1998). Contudo, trata-se de uma ilha relativa-
mente grande e muito próxima ao continente,
tendo se isolado possivelmente há menos de
8 000 anos. Isto possibilitaria uma maior si-
milaridade nos parâmetros comunitários entre
ilha e continente, como verificado por Bergallo
et al. (1998) ao comparar uma área de Mata
Atlântica no continente no litoral sul de São
Paulo (Estação Ecológica da Juréia-Itatins) e
uma ilha próxima (Ilha do Cardoso).

Bergallo et al. (1998) registraram sete espé-
cies de pequenos mamíferos em uma área de
Mata Atlântica na Ilha do Cardoso. Este me-
nor número de espécies em relação ao PMLP
poderia ser atribuído ao menor esforço de
amostragem de Bergallo et al. (1998), ao
menor tamanho daquela Ilha (225 km2), apro-
ximadamente a metade do tamanho da Ilha de
Santa Catarina (451 km2; Gaplan, 1986), e/ou
ao fato de uma menor diversidade de espécies
ser normalmente encontrada em florestas pri-
márias, pois estas geralmente possuem uma
menor heterogeneidade de ambientes e podem
abrigar um menor número de espécies (Fonse-
ca, 1989). Bergallo et al. (1998) utilizaram
apenas armadilhas no solo, o que poderia tam-
bém refletir a baixa riqueza, porém apenas uma
espécie no PMLP foi capturada exclusivamente
no sub-bosque.

No entanto, no PMLP (floresta secundária),
o número de espécies foi inferior àquele obti-
do por Voltolini (1998; n = 16) (floresta pri-
mária) no continente próximo, na mesma lati-
tude que o PMLP (27º43’S - 28º13’S e
49º59’W - 48º33’W; 27º43’S e 48º32’W, res-
pectivamente), mesmo com um menor esforço
de amostragem nesta última área. Dentre as
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espécies capturadas por Voltolini (1998),
Brucepattersonius iheringi, Delomys
sublineatus e Thaptomys nigrita têm sido
registradas apenas em ambientes de encosta
com altitudes mais elevadas (Vieira e
Monteiro-Filho, 2003). O estudo conduzido
por Voltolini (1998) foi realizado acima de
400 m de altitude, enquanto a área de estudo
no PMLP localiza-se abaixo de 100 m de al-
titude. Relação similar quanto à altitude foi
observada por Vieira e Monteiro-Filho (2003),
trabalhando em duas áreas de florestas primá-
rias, onde registraram 11 espécies na área mais
baixa (100 m) e 16 espécies na área mais ele-
vada (900 m).

Uma redução na riqueza da comunidade de
pequenos mamíferos no PMLP pode também
ter sido influenciada pela degradação ambiental
na Ilha de Santa Catarina, como demonstram
os dados de Caruso (1990). Originalmente as
áras de floresta ombrófila densa ocupavam
cerca de 313 km². Em 1938, estavam reduzi-
das a 52.65 km² e, em 1978, a somente 39.9
km², considerando-se as florestas que sofre-
ram apenas desmatamento seletivo de
algumas árvores adultas. Esta redução da co-
bertura florestal é apontada como um dos prin-
cipais fatores que levaram à extinção das es-
pécies de grande porte e de aproximadamente
50 % das espécies de médio porte (Olimpio,
1995; Graipel et al., 2001).

Assim, os fatores altitude e degradação pre-
térita do ambiente foram provavelmente as
principais causas da menor riqueza de espéci-
es de pequenos mamíferos observada no PMLP
em relação ao continente próximo (Voltolini,
1998). Além disso, a perturbação da compo-
sição desta comunidade, evidenciada pela alta
densidade de D. aurita, pode ser um reflexo
da redução da diversidade de carnívoros da
Ilha, como observado por Fonseca e Robinson
(1990) para uma área de Mata Atlântica no
sudeste do Brasil.

Entretanto, a avaliação da extinção de pe-
quenos mamíferos na Ilha de Santa Catarina é
uma tarefa muito difícil, pois não se dispõe de
registros anteriores à década de 1980, ao con-
trário do que pôde ser verificado para mamí-
feros de médio e grande porte, em função dos

registros bibliográficos, em sítios arqueológi-
cos e por entrevistas (Olimpio, 1995; Graipel
et al., 2001).

A partir da década de 1940 até o início da
década de 1990, verificou-se uma regenera-
ção significativa da cobertura florestal na Ilha
(Caruso, 1990; Veado, 2004). Esta condição,
associada com a diminuição da caça, é perce-
bida com a confirmação da ocorrência de es-
pécies de mamíferos de médio porte até então
citadas somente em entrevistas (Graipel et al.,
2001), como a irara Eira barbara e o ouriço
Sphiggurus villosus. É possível que pequenos
felinos e outros carnívoros considerados ex-
tintos na Ilha ocorram em baixas densidades e
tenham seus níveis populacionais aumentados
no futuro, minimizando as perturbações
verificadas na assembléia de pequenos mamí-
feros do PMLP. No entanto, nos últimos dez
anos, um aumento da alteração e fragmenta-
ção florestal, decorrente da especulação imo-
biliária, tem sido novamente verificado na Ilha
(Veado, 2004), o que pode vir a comprometer
os avanços na conservação deste ecossistema
obtidos nas últimas décadas.
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