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Espécies Japonês Maturi Total
Didelphimorphia

Didelphis albiventris 17 (1) 13 (2) 30 (3)
Monodelphis domestica 4 4
Monodelphis americana 1 1

Marmosa murina 3 3
Rodentia

Akodon cursor 26 (6) 96 (26) 122 (32)
Rattus rattus 1 1 1

Capturas totais 51 (7) 111 (28) 162 (35)
Esforço de captura (arm/noite) 1.760 1.760 3.520
Sucesso de captura 3,3% 7,9% 5,6%

(recapturas)

Estrutura da 
paisagem

No processo de fragmentação de 
florestas neotropicais a comunidade 
de pequenos mamíferos (roedores e 
marsupiais) não é apenas 
influenciada pela estrutura do 
habitat, mas também é influenciada 
pelo tipo e qualidade da matriz da 
paisagem (Passamani e Ribeiro, 
2009).

O OBJETIVO principal do presente estudo foi analisar o padrão de riqueza de espécies entre 
manchas adjacentes de Mata Atlântica (fragmento e matriz) em estágios intermediários de 
sucessão ecológica no Nordeste do Brasil.

O estudo foi realizado na região de Aldeia, município de Camaragibe, na qual é 
encontrado um conjunto de fragmentos de Mata Atlântica, localizados em uma matriz 
periurbana e agrícola (7°57'31.77"S; 34°59'9.23"O). As coletas foram conduzidas em 
duas áreas diferentes: um fragmento florestal de desenvolvimento antigo com árvores 
de grande porte (Maturi) , e um terreno de desenvolvimento recente com cerca de 11 
anos, com predominância de vegetação arbustiva e árvores de pequeno porte 
(Japonês). Em ambas as áreas foram estabelecidos dois transectos de 180 m cada, 
com estações de captura espaçadas a cada 20 m, contendo duas armadilhas, uma do 
tipo Sherman (23x8x9 cm) e uma do tipo Tomahawk (30x10x10 cm), colocadas 
alternadamente no solo e presas em galhos ou cipós a uma altura de até dois metros. 
As armadilhas foram iscadas com pedaços de abacaxi untados com paçoca. Os animais 
capturados foram sedados, posteriormente pesados e medidos. Os animais foram 
marcados com brincos numerados e soltos na mesma estação em que foram 
capturados. Ao todo foram realizadas 11 campanhas de coleta com 4 noites 
consecutivas cada, entre outubro de 2015 a outubro de 2016. 

Material e métodos

Resultados e Discussão

COMO? ONDE? QUANDO?

A espécie mais abundante tanto no fragmento como na área de 
sucessão recente foi A. cursor, contabilizando 87,8 % (n=122) e 55,2% 
(n=32) das capturas, respectivamente. A segunda espécie mais 
abundante foi D. albiventris, também capturada nas duas áreas. 
Entretanto, a abundância relativa de D. albiventris foi maior na área 
de sucessão recente com 31% (n=18) das capturas contra 10,8% 
(n=15) no fragmento.

Os resultados constatam a grande dominância de espécies generalistas como A. 
cursor e D. albiventris, caracterizadas pela abundância e adaptadas a florestas 
secundárias e vegetações antrópicas (Bonvicino et al, 2002). Segundo Kupfer et 
al. (2006) as características de ambientes antropogênicos que circundam as 
manchas de habitat interferem na manutenção de espécies nativas em 
paisagens fragmentadas, uma vez que afetam a quantidade de recursos, a 
conectividade de populações dos remanescentes, as interações entre as 
espécies e a proliferação de espécies generalistas e invasoras, favorecendo o 
desenvolvimento de uma pressão de exclusão competitiva sobre as que não se 
encontram verdadeiramente adaptadas a sobreviver em matrizes perturbadas.
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Quer ir mais longe?

X4
x11 = esforço total 

de captura

Akodon cursor
Didelphis

albiventris
Marmosa

murina
Monodelphis

americana
Monodelphis

domestica
Rattus rattus

Japonês 55,2 31,0 5,2 0,0 6,9 1,7

Maturi 87,8 10,8 0,0 0,7 0,0 0,7
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