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Resumo  
 

A questão básica da ecologia de populações é descobrir quais fatores influenciam o 

tamanho e a estabilidade das populações, que podem flutuar devido à ação conjunta de 

fatores endógenos ou exógenos. A partir de uma série temporal de 16 anos, identificamos a 

estrutura de retroalimentação da população de Rhipidomys itoan em uma área de Mata 

Atlântica e testamos o efeito de variáveis climáticas, como El Niño, precipitação e 

temperatura, em seu período reprodutivo e sua dinâmica populacional. Rhipidomys itoan é 

regulado por uma retroalimentação negativa de primeira ordem, mas com indícios de 

terceira ordem quando a população apresenta uma menor densidade. O tamanho 

populacional foi afetado negativamente pela temperatura máxima absoluta, que pode atuar 

diretamente levando os indivíduos a morte ou indiretamente afetando sua reprodução ou 

sobrevivência. O período reprodutivo da espécie se estende predominantemente entre os 

meses de agosto e fevereiro e foi afetado negativamente por temperaturas extremas 

(máximas e mínimas). 
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Abstract 

 

The essence of population ecology is to find out which factors affect the size and 

stabilit of population, that can vary due to the combine action of endogenous and 

exogenous factors. Stemming from a time-serie of 16 years, it was possible identify the 

feedback structure of Rhipidomys itoan population in an Atlantic Forest area and tryed out 

the climatical variations efects, such as El Niño, precipitation and temperature, during its 

reproductive period and its population dynamic. Rhipidomys itoan is regulated by a first order 

negative feedback, but with evidences of third order, once the population is less dense. The 

population size was negatively affected by extremely high temperatures, that can directly 

impact the individuals cause of death and indirectly affect the reproductive and survival 

ability. The specie reproductive period occurs predominantly between the months of 

august and february, was negatively impacted  due to extreme and critical temperatures 

(maxim or minimum). 
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Introdução  
 

Estudos de longa duração são pesquisas biológicas que avaliam os processos que 

podem estruturar os sistemas estudados (Strayer et al. 1986). Teve seu início com Jonh 

Graunt (1620 a 1674), que demonstrou a importância da coleta de dados sucessiva, 

periódica, a longo prazo e sua consequente análise (Klein, 1997). Esses conjuntos de dados 

são chamados hoje em dia de série temporal (no inglês, time series) (Klein, 1997), e podem 

ser divididos em dois tipos de abordagens que podem responder perguntas: diagnosticando 

a estrutura das variações históricas da série e modelando um comportamento futuro, 

prevendo o que poderá acontecer, por exemplo, com as populações estudadas (Chatfield, 

2000; Shumway & Stoffer, 2006). O monitoramento é a base dos estudos de longa duração 

(Hobbie et al. 2003), que para uma análise estatística, tem que ser feito de mesma forma, 

metodológica e temporalmente (Legendre & Legendre, 1998). 

Muitos ciclos ecológicos podem ser naturalmente longos e só podem ser 

compreendidos por estudos de longa duração (Hobbie et al. 2003), assim como suas 

consequências sobre o ecossistema. Desde a publicação do artigo "Periodic Fluctuations in the 

Numbers of Animals: Their Causes and Effects" ("Flutuações Periódicas no Número de Animais: 

Suas Causas e Efeitos") por Charles Elton em 1924, o estudo das flutuações populacionais, 

suas causas e efeitos têm contribuído para o desenvolvimento da ecologia de populações 

como uma disciplina. Charles Elton foi um dos pioneiros no estudo ecológico de 

populações animais, fugindo um pouco da taxonomia vegetal e concluindo que as 

populações não são estáveis e flutuam ao longo do tempo (Elton, 1924, 1927). Diante 

disso, vários outros estudos de longa duração foram realizados para compreender os 

sistemas de populações animais (Berryman, 2003; Turchin, 2001).  
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Populações, objeto central desta dissertação, são grupos de indivíduos de uma 

mesma espécie que vivam em uma mesma área no mesmo período de tempo. A questão 

básica da ecologia de populações é descobrir quais fatores influenciam o tamanho e a 

estabilidade das populações (Royama, 1992; Berryman, 1999). À medida que a ecologia de 

populações se desenvolveu como disciplina, ficou evidente que o comportamento cíclico 

de muitas populações poderia ser explicado por interações dinâmicas, seja de fatores 

endógenos ou exógenos a mesma (Berryman, 1991, 1999; Gentile et. al. 2012). Os fatores 

endógenos afetam e são afetados pelo tamanho populacional, são dependentes da 

densidade, e envolvem interações bióticas como disponibilidade de alimento, predação, 

competição, dispersão, interação social, características sociais e razão sexual (Figura 1b e 

1c) (Gentile et al. 2012; Berryman, 1999; Turchin, 1999). Já os fatores exógenos afetam a 

população, mas não são afetados por ela, são independentes da densidade, e podem ser 

eventos catastróficos, chuva, temperatura, disponibilidade de recurso ou um predador 

generalista (Figura 1a) (Berryman, 1999; Turchin, 1999).   

Estudos ecológicos a nível populacional são cruciais para determinar quais fatores 

influenciam a dinâmica populacional das espécies, tais como:  abundância, período 

reprodutivo e classes etárias, tempo de residência, razão sexual, padrões de movimento 

(imigração e emigração), recrutamento e taxas de sobrevivência (Leigh, 1982). O estudo da 

dinâmica populacional relaciona as variações numéricas desses parâmetros com suas 

possíveis causas (Gentile et al. 2012).  

Para entendermos as forças que governam a abundância dos indivíduos em uma 

população, precisamos ter um conhecimento aprofundado da ecologia dessa espécie e das 

interações que ela está sujeita em seu habitat. O conhecimento dos padrões demográficos 

de uma população são importantes para a compreensão das flutuações ao longo do tempo, 

para ação de manejo e conservação e entendimento da ecologia das espécies  (Skalski et al. 
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2005). Parâmetros populacionais são influenciados pelo clima, composição de hábitat e 

toda a comunidade em volta (Lima et al. 1999). Assim, fatores com variação sexual, 

reprodução, estrutura etária e uso do hábitat devem ser analisados (Bergallo & Cerqueira, 

1994; Kajin et al. 2008).  Com isso a biologia da espécie pode ser compreendida e o estudo 

populacional embasado.  

Dentre os grupos de vertebrados terrestres, os pequenos mamíferos, com peso 

corporal igual ou menor que três quilos, durante muito tempo têm sido usados como 

modelos de estudos ecológicos, sendo considerado o grupo de mamíferos de mais fácil 

determinação dos parâmetros demográficos devido a sua pequena massa corporal, ampla 

distribuição, curto período de vida e alta taxa de substituição nas populações naturais 

(Mares & Ernest, 1995). Mesmo assim, informações básicas, como historia de vida e 

ecologia de um grande número de espécies são totalmente desconhecidas, principalmente 

na região tropical.  

Os princípios da dinâmica populacional definem como as populações podem 

crescer geometricamente, como as interações endógenas e exógenas  podem regular uma 

população e como as populações estão inseridas em uma complexa rede de interações com 

outras populações e com o meio ambiente e suas intempéries, mas que somente uma ou 

poucas dessas interações estão ligadas e dominam sua dinâmica (Berryman, 1999). Os 

objetivos de muitas análises ecológicas são entender as causas dos fenômenos observados,  

prever futuras mudanças nos sistemas e compreender os mecanismos de retroalimentação 

que governam esses sistemas (Berryman, 1999; Berryman & Kindlmann, 2008; Turchin, 

2003).  
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Figura 1. Sistemas dinâmicos. a) Dinâmica exógena – Um predador generalista regula a população 
mas não é afetado por ela. b) Dinâmica endôgena de segunda ordem – Um predador especialista 
regula a população e é afetado por ela. c) Dinâmica endôgena de primeira ordem – A população é 
regula por ela mesma. Retirado de Ferreira, 2011. 

 

Um sistema populacional pode possuir vários componentes e esse número define o 

tamanho da ordem do sistema. Um sistema de primeira ordem é formado por apenas um 

componente, a própria população, que é regulada, por exemplo, por processos endógenos 

como competição intraespecífica por recursos e espaço (Figura 1c; Berryman, 1999). Um 

sistema de segunda ordem ou ordem superior pode ter de dois a vários componentes, 

respectivamente, e são regulados por fatores externos à população, como um predador 

especialista (Figura 1b; Berryman, 1999). Um predador generalista regula a população, mas 

não é afetado pela diminuição de presas, atuando assim como um fator exógeno. Por outro 

lado, um predador especialista regula a população e sente a diminuição do número de 



21 
 

presas, atuando como um fator endógeno. Fatores endógenos fazem parte do sistema pois 

respondem às alterações do tamanho populacional (Berryman et al. 1987). Essas 

informações são importantes pois revelam o número de componentes que regulam o 

sistema (Berryman, 1999).  

Os componentes de um sistema podem afetar outros componentes ou se auto 

afetarem, gerando circuitos de retroalimentação, positivas ou negativas (Berryman & 

Kindlmann, 2008). Em um sistema de primeira ordem  a população sofre uma redução em 

sua abundância como consequência do aumento da população em um período anterior, 

pois o adensamento populacional, por exemplo, acarreta uma maior competição entre os 

indivíduos, menor investimento em reprodução ou menor sobrevivência (Berryman, 1999). 

Essas são características de um sistema regulado por uma retroalimentação negativa de 

primeira ordem. Dinâmicas de primeira ou segunda ordem são as mais encontradas em 

populações naturais (Berryman, 1999; Berryman et al. 2002; Lima & Berryman, 2006).  

A estabilidade de um sistema é um reflexo do sinal gerado (positivo ou negativo). 

Para que um sistema dinâmico seja estável, uma retroalimentação negativa é necessária, 

onde os tamanhos populacionais flutuem de uma forma relativamente constante em torno 

de um ponto de equilíbrio (Berryman, 1999). Um sistema regulado por uma 

retroalimentação positiva é sinônimo de instabilidade e inflação populacional (Berryman, 

1999).  

O clima afeta e pode regular a abundância e a distribuição de uma determinada 

espécie. A chuva, por exemplo, pode ser considerada um dos fatores climáticos mais 

importantes afetando os roedores indiretamente, via efeito da disponibilidade de recursos 

alimentares (Feliciano, 2002). A influência das variáveis climáticas sobre a dinâmica 

populacional das espécies tem sido o foco de vários estudos (Lima et al. 2008; Previtali 

2009, 2010). Por muito tempo somente o clima local era levado em conta, mas atualmente 
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os efeitos de eventos climáticos em larga escala também são avaliados em pesquisas 

ecológicas (Stenseth et al. 2003). A precipitação, por exemplo, pode apresentar variações 

sazonais e interanuais e podem ser afetadas pelo fenômeno atmosférico El Niño-Oscilação 

Sul (ENOS), que apresenta três fases (El Niño, La Niña e na maior parte do tempo a fase 

neutra) (Cavalcanti et al. 2009). Uma combinação entre ENOS e a variação da temperatura 

da superfície do Atlântico (TSA) é apontada como responsável por anomalias de 

precipitação no Brasil (Andreoli & Kayano 2007). Dessa forma, variações populacionais 

podem não só ser influenciada pela precipitação local, mas também podem ser respostas a 

eventos climáticos globais (Stenseth et al. 2003). 

Grande parte dos estudos de longo prazo foram realizados em regiões temperadas 

(Yoccoz & Ims 1999, Aars & Ims 2002, Getz et al. 2007). No Brasil, poucos estudos 

realizados possuem mais de cinco anos de duração (Bonecker et al. 2009; Cerqueira et al. 

1993; Gentile et al. 2000; Kajin et al. 2008; Mendel et al. 2008; Zangrandi 2011; Santana 

2012; Ferreira et al. 2016a. b). A maioria dos estudos que focam a dinâmica populacional 

das espécies duram no máximo dois anos (Goulart et al. 2006; Graipel et al. 2006; 

Passamani, 2010; Passamani et al. 2005).  

Com dezesseis anos, esse é um dos estudos com maior tempo de duração realizado 

no Brasil, e avalia a dinâmica populacional de uma espécie do pequeno roedor Rhipidomys 

itoan, e tem como objetivo determinar os mecanismos responsáveis pela dinâmica populacional e 

estimar alguns parâmetros demográficos em uma área de Mata Atlântica no Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos, RJ. Para isso iremos: (i) analisar a dinâmica populacional e a estrutura de retroalimentação 

desta população; (ii) investigar a possível influência de fatores endógenos e exógenos na sua flutuação; 

(iii) estimar os principais parâmetros demográficos e descrever o período reprodutivo da espécie. 
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Espécie de estudo: Rhipidomys itoan 

 

A classe Mammalia é constituída por aproximadamente 5.416 espécies, distribuídas 

em 1.200 gêneros, 152 famílias e 46 ordens (Wilson & Reeder, 2005). Entretanto, novas 

espécies são descobertas a cada ano, aumentando esse número. Dentre as ordens da classe 

Mammalia, a ordem Rodentia é a mais diversa, possuindo 2.277 espécies distribuídas em 

481 gêneros, totalizando aproximadamente 42% das espécies e 39% dos gêneros de 

mamíferos atuais (Musser & Carleton, 2005). Encontrados no mundo todo, com exceção 

da Antártica e algumas ilhas oceânicas (Nowak, 1999; Myers, 2000), os roedores têm um 

importante papel ecológico devido à alta adaptação a mudanças ambientais, alta capacidade 

exploratória e sobrevivência em fragmentos de vegetação (Oliveira, 1985). Funcionam 

como predadores de sementes e mudas, dispersores de algumas espécies vegetais e presas 

de animais de níveis tróficos mais altos (Varela et al. 2008), e podem ser reservatórios de 

doenças (Pereira, 2006). 

O gênero Rhipidomys faz parte da superfamília Muroidea, que está inserida na 

infraordem Myodonta e subordem Myomorpha (Musser & Carleton, 2005). Esta 

superfamília compreende a maioria dos roedores e é composta por 6 famílias: 

Platacanthomyidae, Spalacidae, Calomyscidae, Nesomyidae, Muridae e Cricetidae (Steppan, 

2004; Musser & Carleton, 2005). A família Cricetidae, segunda maior família da classe 

Mammalia, é dividida em 6 subfamílias: Arvicolinae, Cricetinae, Lophiomyinae, 

Neotominae, Tylomyinae e Sigmodontinae (Flores, 2010). Uma das mais diversas e 

complexas subfamílias de mamíferos do novo mundo, a subfamília Sigmodontinae, tem 

distribuição predominantemente na América do Sul, mas também é encontrada nas 

Américas Central e do Norte (D´Elia, 2007). Sua taxonomia muitas vezes é incerta, tanto 

nos limites entre espécies como nos agrupamentos em tribos. Características morfológicas 
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externas e crânio-dentais, morfologia estomacal, características do pênis e do sistema 

reprodutor são utilizadas para identificação taxonômica (Smith & Patton, 1999). 

Os 74 gêneros e 380 espécies de sigmodontíneos estão divididos atualmente em 

oito tribos: Akodontini, Ichthyomyini, Oryzomyini, Phyllotini, Reithrodontini, 

Sigmodontini, Thomasomyini, Wiedomyini e alguns gêneros com posição incerta dentro 

das tribos (incertae sedis). Cinco dos 74 gêneros, compreendendo 58 espécies, são 

encontrados na tribo Thomasomyini: Aepeomys, Chilomys, Rhagomys, Thomasomys e 

Rhipidomys (D´Elía et al., 2006). De todos os gêneros de Sigmodontinae, o gênero 

Rhipidomys, possui a distribuição mais generalizada, estendendo-se desde o Panamá oriental, 

passando pela floresta tropical sul-americana até o sudeste do Brasil e norte da Argentina 

(Tribe, 1996). Ocorre em formações florestais na Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e 

áreas úmidas da Caatinga (Tribe, 1996). No Brasil o gênero Rhipidomys é encontrado de 

Roraima ao Paraná e de Pernambuco ao Acre (Bovincino et al. 2008). Das 21 espécies 

descritas para o gênero, onze são encontradas no Brasil (Bonvicino et al. 2008; Costa et al. 

2011; Rocha et al. 2011) incluindo as três espécies descritas recentemente: Rhipidomys 

ipukensis (Rocha et al. 2011), Rhipidomys tribei e Rhipidomys itoan (Costa et al. 2011). 

O gênero Rhipidomys é caracterizado por longas vibrissas, cauda longa medindo, em 

média, uma vez e meia o tamanho do corpo e terminando em um tufo de pelos, grandes 

olhos, coloração dorsal castanho-avermelhada, castanho-alaranjada ou castanho-

acinzentada, coloração ventral branca, tamanho corporal variando entre 95 e 380mm, patas 

pequenas e largas geralmente brancas com uma mancha central mais escura (Tribe, 1996). 

Rhipidomys é um gênero pouco estudado devido à dificuldade de coleta em decorrência de 

seu hábito arborícola (Tribe, 1996).  
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Figura 2. Distribuição das espécies do gênero Rhipidomys no Brasil. Mapa retirado de Bovincino et 

al. 2008. 

 

 

Figura 3. Distribuição de R. itoan (círculos negros) e R. tribei (círculos brancos). 

 

Rhipidomys é um gênero monofilético que pode ser dividido em grupos de espécies 

irmãs, R. itoan está intimamente ligado a R. tribei e R. leucodactylus da Amazônia e 

geograficamente tem sua distribuição muito próxima de R. tribei e R. mastacalis (Costa et al. 

2011), o que pode ter levado R. itoan a ser classificado como R. mastacalis antes de sua 

descrição. 
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Conhecido vulgarmente como rato-da-árvore, Rhipidomys itoan é um roedor pouco 

conhecido da fauna de pequenos mamíferos neotropicais e foi descrito recentemente por 

Costa e colaboradores (2011). O nome dado a espécie – Rhipidomys itoan – é derivado da 

palavra itohã da linguagem indígena Pataxó Hã-Hã-Hã, da família linguística Maxakali, que 

significa céu ou lua, em referência aos lugares altos na floresta onde a espécie utiliza como 

seu hábitat. A palavra itohã foi obtida diretamente de Índios Pataxós no Estado da Bahia 

(Costa et al. 2011). Possuem um tamanho corporal variando entre 119mm e 165mm e 

tamanho da cauda variando de 116% a 148% do tamanho corporal e terminando em tufo 

de pelos (Costa et al. 2011). Possuem pelagem curta e macia, com a dorsal variando entre 

um marrom-amarelado e avermelhado e a ventral branca, podendo ter áreas em um tom 

acinzentado nas laterais do abdômen, membros anteriores e posteriores com lados de 

coloração pálida e contrastantes (Costa et al. 2011). Como ocorre na maioria das espécies 

do gênero, possuem grandes vibrissas variando entre 40 a 60mm com a maioria ficando 

entre 50 e 55mm.  Possuem orelhas pequenas, crânio de pequeno a médio porte, grandes 

olhos, patas largas e pequenas com uma mancha central geralmente amarronzada. Os 

espécimes encontrados no Estado do Rio de Janeiro geralmente possuem crânio e tamanho 

corporal maior aos encontrados em São Paulo (Costa et al. 2011). 

Encontrado nos estados do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), até a Serra da 

Mantiqueira, incluindo ilhas costeiras como Ilha Grande e da Marambaia, sua distribuição é 

limitada ao norte pelo Parque Estadual dos Três Picos, no município de Cachoeiras de 

Macacu, RJ (22o24’S, 42o35W, 700 m) e ao sul em Pilar do Sul, SP (23o49’S, 47o41’W) 

(Costa et al, 2011). Em todas as localidades de coleta a vegetação predominante é a Floresta 

Ombrófila Densa ou Floresta Costeira da Serra do Mar.  Sua localidade tipo fica na 

localidade do Garrafão, no município de Guapimirim, e é caracterizada por vegetação 

contínua e densa com riachos e afloramentos rochosos, distúrbios antrópicos como 

atividades de caça, corte de árvores e residências (Costa et al. 2011).  
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Rhipidomys itoan possui hábito arborícola, sendo raramente observado no solo da 

mata e tendo suas capturas predominantemente no dossel (Macedo et al, 2007; Prevedello 

et al, 2008). Segundo Paste (2013) R. itoan apresenta leve tendência a utilizar áreas com uma 

maior densidade de bambus, já que a probabilidade de um pequeno roedor ser percebido 

por um predador diminui com o aumento da cobertura vegetal. Este fato está relacionado 

com os hábitos arborícolas da espécie, que estaria usando esta estrutura como meio de 

locomoção vertical e horizontal (Paste, 2013). Paste (2013), correlacionou positivamente a 

abundância de R. itoan com áreas de níveis intermediários e inferiores de cobertura de sub-

bosque e dossel mediano, já que áreas com essas características beneficiam um aumento de 

bambuzais.  São frugívoros e granívoros (R. Cerqueira, dados não publicados).  

  

  



28 
 

Materiais e Métodos 
Área de Estudo 

O estudo foi realizado dentro dos limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO), no município de Guapimirim, estado do Rio de Janeiro (22º28’28’’ S, 

42º59’86’’ W). Essa área pertence ao Domínio Tropical Atlântico de mares de morro 

(Ab´Saber, 1971;1977), com isso, toda área de estudo fica em torno de encostas 

montanhosas com inclinações de suaves a íngremes. Ao mesmo tempo, essa área é situada 

em uma região de vale conhecida como Garrafão, último bairro de Guapimirim, que se 

encontra bem abaixo do Dedo de Deus e do Escalavrado (Figura 4). A área de mata 

contínua, que se localiza na face sul da Serra do Mar, no km 94 da rodovia 116 (Rio-

Teresópolis), pertence ao sistema orográfico da Serra do Mar, uma área de topografia 

irregular nos arredores dos afluentes do Rio Inconha, que faz parte da bacia do Rio 

Macacu. 

 

 
Figura 4. Vista de dois picos do PARNASO, tomada a partir da área de estudo: Escalavrado 

(esquerda) e o Dedo de Deus (direita). Note-se a grande inclinação da encosta. Foto Jonatas Simas. 
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No município de Guapimirim, aproximadamente 45% do território é formado por 

áreas de proteção ambiental (Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos 

Três Picos, Estação Ecológica Estadual do Paraíso, Área de Proteção Ambiental de 

Guapimirim, entre outros menores). No entanto, a localidade do Garrafão é cortada por 

estradas, com grande ocupação antrópica com casas de veraneios, e muitos turistas atraídos 

pelas cachoeiras do local (Figura 5), o que causa grandes impactos e trazem danos as 

paisagens naturais. Além disso, construções de via de acesso e serviços de infraestrutura 

necessários ao acolhimento da população produzem fragmentação da paisagem natural pelo 

desmatamento (Macedo et al. 2007). Hortas, pomares, flora e fauna exótica encontrada na 

região também podem modificar a estrutura da comunidade animal e vegetal.  

 

 

Figura 5. Cachoeira do Garrafão nas proximidades da grade B. Foto Jonatas Simas. 

 

Devido a topografia do local, a área de estudo é caracterizada por vegetações de 

encosta, caracterizada como floresta ombrófila densa montana (Rizzini, 1979), e possui 

fisionomia formada por estágio sucessional secundário e maduro (Macedo et al. 2007). O 
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sub-bosque é mais úmido devido à proximidade com o solo (Macedo et al. 2007) e é 

composto por indivíduos que podem alcançar até nove metros de altura (Cunha & Vieira, 

2002). O dossel possui indivíduos que chegam até os trinta metros de altura, com algumas 

árvores emergentes podendo alcançar os cinquenta metros, não caracterizando um dossel 

fechado, pois existe descontinuidade de indivíduos nesse extrato (Macedo et al, 2007).  São 

espécies características da região: cipós e lianas, epífitas, iris (Astrocaryum aculeatissimum), 

palmitos (Euterpeedulis), pteridófitas e bambuzais (Guaduatagoara) (Macedo et al, 2007). 

 

 

Figura 6. Localidade do Garrafão, * (asterístico) indica a entrada para a área de estudo. 

 

O clima da região é classificado como mesotérmico-úmido-moderado sem que uma 

estação propriamente seca seja definida (Nimer, 1989). A região se caracteriza por alta 

pluviosidade, que varia anualmente de 1500 a 3000mm (Davis e  Naghettini,  2000). A 

estação chuvosa ocorre de outubro a março e o período mais seco ocorre entre junho e 

agosto, apesar de não apresentar um período de déficit hídrico real (Walter, 1986).  
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Figura 7. Diagrama ombrotérmico das normais climatológicas, de 1930 à 1961, do município de 
Teresópolis, RJ. Dados obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia do Rio de Janeiro (INMET). 

 

 

 

 

Coleta de Dados 
Este trabalho faz parte do Programa de Monitoramento de Pequenos Mamíferos, 

realizado pelo Laboratório de Vertebrados da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(LabVert), que teve início em abril de 1997 e que completou em fevereiro de 2017, vinte 

anos de monitoramento. Para R. itoan, só tivemos indivíduos capturados a partir de 

fevereiro de 2000, caracterizando 16 anos de dados. O monitoramento é feito em 

excursões bimensais com cinco noites consecutivas de captura. Foram montadas três 

grades fixas de captura denominadas: grades A, B e C, localizadas em diferentes altitudes, 

porém com a mesma orientação (Figura 8).  A distância linear entre as grades A e B é de 

853 m e entre as grades B e C é de 573 m (Figura 8). Cada grade é composta de 25 pontos 

equidistantes 20 metros distribuídos em um quadrado de 0,64 ha. Cada um dos 25 pontos 

de captura foi armadilhado com uma Sherman e® (7,64 x 9,53 x 30,48cm) uma Tomahawk 
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® (40,64 x 12,70 x 12,70 cm) no chão (Figura 9 e 10), a partir de 2000, armadilhas 

Sherman passaram a ser dispostas no sub-bosque (Figura 12). Além disso, a partir de 2009, 

todos os pontos ímpares (i.e. 1,3,5... 23,25) foram armadilhados com uma Sherman e uma 

Tomahawk dispostas em plataformas suspensas no dossel, com altura variando entre 6 e 20 

metros de altura (Figura 11). 

Os animais foram atraídos às armadilhas com uma isca feita de banana, aveia, 

amendoim e bacon; essa pasta foi colocada em todas as armadilhas. As Tomahawks do 

chão também foram iscadas com pedaços de bacon e carne bovina. Todas as armadilhas 

foram verificadas e reiscadas na parte da manhã. 

 

 
Figura 8. Desenho esquemático da posição das grades do estudo. A – Curva da estrada Rio-

Teresópolis onde é a entrada para área de estudo; E -  Estradas de acesso às grades; C – Casas de 

veraneio; GA – Grade A, GB – Grade B, GC – Grade C; CH – Quedas d'agua no Rio Iconha. 
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A grade A (22° 28’ 12‖ S, 42° 59’ 50‖ W) fica a uma altitude média de750 metros, a 

250 metros da rodovia Rio-Teresópolis e 90 metros da estrada vicinal. Tem cobertura 

vegetal fechada e contínua, com dossel alto e fechado de aproximadamente 10 m, e com 

sub-bosque formado por cipós, lianas, epífitas, taquaras, plantas com espinhos e gramíneas. 

O relevo é irregular com suave inclinação na encosta. Um rio com rochas e quedas d’água 

passa próximo à grade. Durante as chuvas formam-se córregos temporários de fundo 

rochoso. Há muitas pedras e paredões rochosos (Macedo et al. 2007). 

A grade B (22° 28’ 29‖ S, 42° 59’ 08‖ W), com altitude média de 650 metros, está 

situada a 430 metros da rodovia e 190 m da estrada vicinal. Uma cachoeira de 20 metros de 

altura com rochas formando piscinas naturais passa ao lado da grade (Figura 5). A grade 

começa próximo ao final de uma trilha que liga à estrada de terra até a cachoeira, 

recortando-a em algumas áreas. A cobertura vegetal é similar à da grade A, embora haja 

diferenças na formação do sub-bosque, mais fechado em algumas áreas, em razão da maior 

presença de bambus, e mais escasso em outras devido ao uso frequente da trilha. A 

topografia é irregular, principalmente, nos pontos próximos à cachoeira (Macedo et al. 

2007).  

A grade C (22° 28’ 46‖ S, 42° 59’ 22‖ W) possui topografia irregular com altitude 

média de 522 metros, está situada a 600 metros da rodovia e a 45 metros de uma antiga 

estrada de terra, inacessível para automóveis, que desce o vale do rio Iconha, ligando o 

Garrafão ao bairro do Limoeiro, na região periurbana de Guapimirim. A cobertura vegetal 

é fechada e contínua, com dossel alto de aproximadamente 20 m e sub-bosque fechado 

(Macedo et al. 2007).  
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Figura 9. Tomahawk chão. Foto Jonatas Simas.  Figura 10. Sherman chão. Foto Jonatas Simas. 

 

 

Figura 11. Armadilhas plataforma.                  Figura 12. Sherman sub-bosque. Foto Jonatas Simas. 

 

Esse estudo foi baseado no método captura-marcação-recaptura (CMR), que 

consiste em capturar os animais vivos para serem marcados e soltos no mesmo local para 

posterior recaptura. Os animais capturados são marcados com brincos previamente 

numerados ( Ear Tags  National Band  Tag and Co ., E.U.A)(Figura 13), e no ato da 

captura são coletados os seguintes dados: o número de marcação, a espécie, a grade e o 

ponto de captura, a armadilha, o extrato florestal, o peso, o tamanho do corpo (HB) e da 

cauda (TA), o sexo, a condição reprodutiva, presença de ectoparasitas e as observações 

individuais(Figura 13). 
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Figura 13. Demonstração do método Captura-Marcação-Recaptura com um indivíduo de 

Rhipidomys itoan. Foto Jonatas Simas. 
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Período reprodutivo 
O período reprodutivo foi estimado a partir de características das fêmeas que 

indiquem reprodução: tetas com leite e gravidez evidente. Nos machos, os testículos 

podem descer para o escroto quando alcançada a maturidade sexual, ou podem estar 

retraídos para a cavidade abdominal quando não há o estímulo sexual. Como não há uma 

certeza de como os machos respondem a esses estímulos, eles não foram utilizados para 

determinar o período reprodutivo da população. A porcentagem de machos reprodutivos 

foi comparada a das fêmeas com o objetivo de avaliar se os machos estão com sinais de 

reprodução no mesmo período que as fêmeas. 

A frequência reprodutiva de fêmeas foi correlacionada com variáveis climáticas 

como SOI, precipitação e temperatura máxima e mínima absoluta com defasagens de um a 

doze meses, através de uma regressão linear, para determinar quais fatores estão 

influenciando diretamente a atividade reprodutiva da espécie. Essa análise foi feita no 

Programa R 3.3.2. 

As médias anuais da precipitação local e temperatura foram obtidas no período de 

abril de 1999 a março de 2015 através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

estação meteorológica Teresópolis (22°25’ S, 42°58’ W, 874 m).    

Para analisar a influência da Oscilação Sul / El Niño (ENSO - El Niño Southern 

Oscillation) foram utilizados médias anuais do SOI, assim como os dados de precipitação, 

calculado através da seguinte fórmula:  

                                               , 

onde PA (Tahiti) é a pressão atmosférica no Tahiti; PA (Darwin) é a pressão atmosférica 

em Darwin (Austrália); s é o desvio-padrão da diferença entre as pressões atmosféricas em 

ambas as localidades. Os valores do SOI foram obtidos em: 
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http://www.longpaddock.qld.gov.au/seasonalclimateoutlook/southernoscillationindex/soi

datafiles/MonthlySOI1887-1989Base.txt .   

 

Estrutura Etária 
As classes etárias da população foram estimadas a partir dos indivíduos capturados 

durante todo o estudo. A população foi dividida em duas classes etárias (jovens e adultos) 

baseando-se no peso, tamanho corporal (medida da cabeça e o corpo) e condição 

reprodutiva. O uso do peso como medida única para determinar a classificação etária 

individual pode ser bastante discutível, uma vez que essa variável pode induzir ao erro, 

tendo em vista que o peso dos roedores pode variar, por exemplo, incluindo no estudo 

fêmeas grávidas, animais doentes ou com pesos abaixo ou acima do esperado para a idade. 

Essa variação pode ser explicada pelas diferentes condições climáticas na época da captura, 

pela disponibilidade de alimentos e, além disso, um mesmo animal pode ganhar ou perder 

peso durante uma mesma estação. 

A combinação de características como o peso e o tamanho corporal do indivíduo 

associado à sua condição reprodutiva pode ser utilizada para melhor determinar a 

classificação etária de pequenos roedores em trabalhos com animais vivos. 

Neste trabalho utilizaremos os dados de peso em gramas, tamanho corporal em 

milímetros (desconsiderando a cauda) e condição reprodutiva das fêmeas para definirmos a 

classificação etária da população. As classes etárias foram definidas da seguinte forma: 

 Jovens – indivíduo desde o momento do nascimento até o momento que 

está físico e fisiologicamente apto a atividade sexual, mas que ainda não participam do 

esforço reprodutivo da população; 

 Adultos – individuo com atividade sexual, participando ativamente do 

esforço reprodutivo da população. 
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As fêmeas foram classificadas segundo o estado reprodutivo como: vagina fechada, 

vagina aberta, tetas com leite e grávidas. Uma fêmea com vagina fechada pode ainda não 

estar apta para reprodução, sendo considerada jovem; todas as fêmeas grávidas ou lactantes 

foram classificadas como adultas por participarem ativamente do esforço reprodutivo 

populacional; fêmeas com vagina aberta foram encontradas nas duas classes de idades, e 

não se sabe ao certo a que estímulos essas fêmeas respondem para apresentar essa 

característica.  Uma vez determinado o estado reprodutivo das fêmeas, essas informações 

foram associadas aos dados de peso e comprimento corporal; e levando em consideração o 

peso e o tamanho corporal da menor fêmea com sinais de reprodução, esse limite foi 

utilizado como padrão para as demais. 

 

Razão sexual 
A razão sexual da população, isto é, proporção de machos em relação a fêmeas, foi 

analisada nas seguintes categorias: (1) total durante o estudo, (2) total durante os meses de 

captura e (3) entre as classes etárias (jovens e adultos). Para verificar se há diferença 

significativa da proporção de 1:1(hipótese nula) entre os sexos foi utilizado teste de Chi-

quadrado ( χ2) com correção de Yates (Zar, 1999), no programa BioEstat 5.0(Ayres et. al. 

2007). 

 

Tempo de residência 
O tempo de residência é o tempo em meses que o indivíduo permaneceu na área de 

estudo entre a primeira e a última captura. Para avaliar se há diferença no tempo de 

residência entre machos e fêmeas foi feita uma análise de variância no programa BioEstat 

5.0 (Ayres et al. 2007). 
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Dimorfismo sexual 
Foram analisadas as seguintes medições corporais obtidas em campo em relação ao 

desenvolvimento dos indivíduos de R. itoan nas duas classes etárias (jovens e adultos) e a 

possibilidade da existência de diferenças entre sexos: (1) peso corporal (em gramas), (2) 

tamanho do corpo (medição ventral do comprimento da cabeça até o fim do corpo - em 

milímetros; HB, oriundo do inglês head-body) e (3) tamanho de cauda (medição ventral do 

comprimento da cauda, desde sua base a ponta - em milímetros; TA, oriundo do inglês 

tail). Foram obtidos assim os valores mínimos, máximos e médios e os valores dos desvios 

padrões de todos os indivíduos capturados durante todo o estudo nessas duas classes 

etárias, bem como a separação por sexo. Diferenças entre categorias foram avaliadas 

através de uma anova e demonstrado graficamente por box-plot.  

 

Tamanho populacional e sucesso de captura 
O tamanho populacional de R. itoan foi estimado através do método MNKA 

(Minimum number known alive - Krebs 1966). Este é um método de enumeração, não 

probabilístico. Métodos probabilísticos, em princípio, forneceriam melhores estimativas do 

tamanho populacional. No entanto, limitações no método, particularmente quando o 

número de capturas é baixo, podem fazer com que o resultado das contas seja 

indeterminado, mesmo quando, às vezes, a espécie é capturada. Com isto, pode-se ter 

séries temporais com vazios, dificultando, ou impossibilitando, as análises (Pacheco et al. 

2013). A enumeração permite superar estes problemas. Dada a natureza do presente 

trabalho resolveu-se usar a enumeração como estimativa. 

Os dados das três grades foram utilizados de forma conjunta para todas as 

estimativas feitas durante as análises, pois pode-se considerar que Rhipidomys itoan constitui 

uma única população na área estudada por não haver uma grande distância entre as grades 
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de amostragem e nenhuma barreira geográfica que as separassem. Como as sessões de 

amostragem ocorreram em um período bimestral, inicialmente, foi estimado o MNKA 

bimestral e, posteriormente, foi estimada a média anual, o MNKA anual, começando em 

abril e terminando em fevereiro do ano seguinte. Esse método (MNKA), foi proposto por 

Krebs (1966) e considera que o tamanho populacional pode ser estimado pela enumeração 

direta do número de indivíduos sabidamente vivos em uma dada estação de captura, 

mesmo que ele não tenha sido propriamente capturado. Os dados populacionais foram 

transformados utilizando o logaritmo natural para serem utilizados nas análises. 

O sucesso de captura foi obtido multiplicando o número total de capturas e 

recapturas de todos os indivíduos por cem (100) e dividindo esse resultado pelo esforço de 

amostragem. O esforço de amostragem foi obtido multiplicando-se o número total de 

armadilhas pelo número total de noites de armadilhagem e, posteriormente multiplicado 

pelo número de meses de amostragem.  

 

Análise e tratamento da série temporal 
Uma série temporal é qualquer observação ordenada de um fenômeno ao longo do 

tempo (Kendall et al. 1983). Para que possam ser analisadas estatisticamente, é necessária 

uma padronização na obtenção dos dados (Kendall et al. 1983). A série temporal de 

Rhipidomys itoan foi analisada de forma cronológica e o intervalo de tempo entre as 

observações foi semelhante. 

Análises de séries temporais requerem dados estacionários, isto é, que a média e a 

variância sejam constantes no tempo (Montgomery et al. 2008). Para isso, deve ser 

observado a presença de tendência na série e se for detectada sua presença, deverá ser 

retirada antes da mesma ser analisada. Para testar se existe tendência na série temporal foi 

utilizado o coeficiente de correlação de classificação de Kendall (Kendall’s rank correlation 
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coefficient - τ) que correlaciona a série temporal ordenada (crescente ou decrescente) com a 

série original (Legendre & Legendre 1998). Será retirada a tendência da série caso o 

resultado do teste seja estatisticamente significativo (p ≤ 0.05). Para realizar essa análise foi 

utilizado o programa BioEstat 5.0 (Ayres et. al. 2007). 

 

–– Sequenciamento da série temporal 
Para uma série ser estacionária, ela precisa exibir algum sinal de equilíbrio dinâmico 

(Berryman, 1999). Quando uma série exibe mudanças na média ao longo do estudo ou 

descontinuidades, ela pode ser dividida em duas ou mais séries e podem ser analisadas 

separadamente. Essa operação é chamada de sequenciamento (Sequencing) (Berryman, 1999). 

 

–– Destendenciamento da série temporal 
Se uma série não estacionária exibe uma tendência constante no período de 

observação, essa tendência pode ser removida pela rotação da série através de uma 

regressão linear. Quando a média ou a capacidade suporte da série aumenta ou diminui em 

função do tempo, o modelo a ser usado é: 

            , 

onde     são regressões constantes,   é o tempo corrente e    é o tempo no início da 

tendência. Depois de estimado os parâmetros do modelo de regressão, a série é 

destendenciada pela adição da diferença entre a regressão linear e a média da série, usando a 

equação: 

  
                  , 

onde   
 é a nova observação,    é a observação original e   é a média da série.  Essa 

operação é chamada de destendenciamento (Detrending) (Berryman, 1999).  
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Ferramentas de diagnóstico da estrutura do sistema 

–– Taxa per capita de crescimento 
Utilizamos ferramentas de diagnósticos que possibilitam o reconhecimento da 

estrutura de retroalimentação do sistema em estudo e detectar quais são os possíveis fatores 

responsáveis pela dinâmica populacional do roedor R. itoan. A partir do MNKA estimamos 

a taxa per capita de crescimento populacional (R). 

 

R=lnNt- lnNt-1, 
 

onde lnNt é o logarítimo natural da abundância de R. itoan no tempo t e lnNt-1 é o 

logaritmo natural da abundância no tempo t-1, isto é, no ano anterior.  Quando R é igual a 

zero, a população não sofreu alterações. Quando R é maior que zero, a população cresceu, 

já quando for menor que zero, declinou. 

 

–– Tempo de retorno 

O tempo de retorno da série temporal (RTm - Return time) corresponde ao tempo 

em que uma trajetória necessita para voltar ao seu ponto de equilíbrio após uma 

perturbação (Berryman 1999). Se a série for estacionária, quando alguma perturbação a tire 

do seu ponto de equilíbrio, frequentemente há tendência de volta a esse equilíbrio. O ponto 

de equilíbrio é a média dos tamanhos populacionais ao longo do estudo. O tempo de 

retorno é calculado da seguinte forma: 

RTm=CTSm+FTSm, 

 

onde RTm é o tempo de retorno do segmento da série temporal; CTSm, o número de 

passos de tempo completos antes de atingir a média; e FTSm é a fração de tempo para 

alcançar a média. FTSm foi calculado através da seguinte fórmula:  
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FTSm=(Np - Nmédio)/(Np - Na), 
 

onde Nmédio é a média da série temporal; Np é a abundância populacional antes de cruzar 

Nmédio; e Na é a abundância populacional depois de cruzar Nmédio. 

 O tempo médio de retorno (MRT – Mean return time) é igual ao somatório dos 

tempos de retorno, dividido pelo número de segmentos de toda a série. 

 

MRT=[∑   
 1RTM]/M 

 

A variância do tempo de retorno (VRT – Variance of the return time) foi calculada 

através da seguinte equação:  

 

VRT=∑   
 1(RTm-MRT)

2
/M-1 

 

 

MRT e VRT indicam a ordem do sistema dinâmico, isto é, o tempo de atraso do 

mecanismo de retroalimentação dominante e se a série temporal é estacionária ou não.  

 

MRT < 2 implica numa dinâmica de primeira ordem;  

MRT > 2 implica numa dinâmica de ordem superior; 

 

VRT >> MRT indica que a série temporal provavelmente não é estacionária; e  

VRT << MRT indica estacionaridade na série temporal. 

 

Sendo assim, o MRT é o tempo médio necessário para que a trajetória volte ao seu 

valor médio, após um distúrbio e VRT é a variância desse tempo de retorno MRT menor 

que 2 pode indicar uma dinâmica populacional de primeira ordem, enquanto MRT maior 
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que 2 indica ordens maiores. VRT muito menor que MRT indica um período de oscilações 

constantes, por outro lado quando o VRT for muito maior que MRT há a probabilidade de 

que a série temporal não seja estacionária (Berryman, 1999).  

 

–– Contribuição de fatores endógenos e exógenos 
Esta ferramenta nos informa o quanto a série temporal é afetada por fatores 

endógenos e exógenos. É calculada a partir de uma regressão linear entre a taxa de 

crescimento per capita e a abundância populacional. 

 

–– Retrato de Fase (Phase portrait) 
Outra ferramenta que informa o tipo da dinâmica presente no sistema é o retrato de 

fase (Phase portrait), que é obtido através da regressão entre (R) e a abundância populacional 

com defasagem (time lag). Vetores conectando as coordenadas [R, Nt-d] indicarão a direção 

de mudança. Se a órbita gerada através da conexão dos vetores é ampla e segue o sentido 

horário, a defasagem selecionada é pequena, não sendo capaz de explicar o sistema 

observado. Caso o sentido seja o anti-horário, a defasagem é grande e, provavelmente, uma 

defasagem menor de tempo seja mais apropriada. A melhor estimativa de defasagem é 

quando a órbita criada é estreita, isto é, com as setas cruzando em R=0 muito 

proximamente e sem nenhum sentido de direção óbvia (Turchin & Taylor 1992). 

 

–– Função de autocorrelação (ACF) 

A função de autocorrelação ACF mede o grau de associação entre os tamanhos 

populacionais em uma série temporal, separados por diferentes defasagens. Se a dinâmica 

populacional for um sistema de retroalimentação os valores da sequência temporal são 

afetados pelos seus próprios valores com algum atraso temporal. A função de 
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autocorrelação (ACF – autocorrelation function) é uma ferramenta que avalia essa resposta, 

onde a série é correlacionada com ela própria em uma sequência de atrasos, obtendo-se 

seus coeficientes de correlação para cada atraso. O histograma desses coeficientes é a ACF 

que será analisado.   

Esta análise nos possibilita conhecer a estacionaridade da série temporal, quando a 

quantidade de correlações positivas é semelhante às negativas e de forma balanceada; se a 

oscilação é gerada por fatores endógenos (ACF decai com o aumento da defasagem) ou 

exógenos (ACF não decai com o aumento da defasagem); o período de oscilação, 

podendo-se concluir se a resposta da retroalimentação dominante do sistema é rápida 

(ACF de período 2) ou com atraso (ACF com período maior que 2) (Berryman, 1999). 

 

–– Função de correlação parcial da taxa de crescimento (PRCF) 

Esta é a estatística mais útil para determinar a ordem de uma dinâmica populacional 

(Berryman, 1999). A função de correlação parcial da taxa de crescimento (PRCF – Partial 

rate correlation function) revela a ordem do sistema dinâmico estudado, determina a estrutura 

de retroalimentação e a dimensão do sistema. PRCF é um histograma que correlaciona os 

valores de R com os valores das abundâncias populacionais em diferentes defasagens. O 

coeficiente de correlação com valor mais negativo indica a ordem do sistema. Ao conhecer 

a ordem do sistema é possível determinar o número de componentes envolvidos na 

regulação populacional (Berryman & Lima 2007). Sistemas de primeira ordem geralmente 

são resultados de interações intraespecíficas e sistemas de ordem superior, de interações 

interespecíficas. Essa análise foi feita no Programa R 3.3.2. 

 

–– Influências de fatores climáticos na dinâmica populacional. 
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Através de uma regressão passo a passo testamos o grau de associação entre o 

tamanho populacional e três fatores climáticos: precipitação local, temperatura máxima e 

mínima absoluta. Defasagens de um ano nas variáveis climáticas também foram utilizadas 

na regressão. 

 

Estratificação vertical 
O uso dos estratos florestais por R. itoan foi estimado através das capturas dos 

indivíduos em cada tipo de armadilha situada no solo, sub-bosque e dossel. O esforço de 

amostragem para cada extrato florestal foi obtido multiplicando-se o número total de 

armadilhas pelo número total de noites de armadilhagem e, posteriormente multiplicado 

pelo número de meses de amostragem. A soma do esforço de amostragem dos três estratos 

resultou no esforço amostral total do estudo. O sucesso de captura foi obtido 

multiplicando o número total de capturas e recapturas de todos os indivíduos por cem 

(100) e dividindo esse resultado pelo esforço amostral. 

 

 

  



47 
 

Resultados 
Período reprodutivo 

Foram utilizados dados de 63 fêmeas para determinação do estado reprodutivo. 

Fêmeas com sinais de reprodução foram encontradas, principalmente, entre os meses de 

agosto a fevereiro, indicando assim que o período reprodutivo ocorre predominantemente 

durante esse período do ano. No mês de dezembro 26,7% das fêmeas estavam 

reproduzindo, e no mês de junho, somente 5,9% tinham sinais de reprodução. O mês de 

abril foi o único em que não teve a ocorrência de fêmeas com sinais de reprodução 

(Tabela A1; Figura 14). Uma única fêmea apresentou sinais de reprodução em três 

estações de captura seguidas (agosto, outubro e dezembro/2001).  

 

Figura 14. Dados cumulativos referente a fêmeas reprodutivas e inativas de Rhipidomys itoan durante 

todo o estudo. Cada coluna representa os meses de captura durante todo o estudo. A numeração 

dentro das barras é a quantidade de indivíduos dentro de cada categoria. 

 

Foram utilizados dados de 68 machos no estudo. Machos escrotados foram 

encontrados durante todas as estações de captura (Tabela A2; Figura 15), indicando que 

eles estão aptos a reprodução durante todo o ano. O mês de abril apresentou a menor 

proporção de machos escrotados (33%), enquanto agosto, fevereiro e dezembro, 
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respectivamente, foram os meses com a maior proporção de machos escrotados (Figura 

15; Tabela A2). 

 

 

Figura 15. Dados cumulativos de machos escrotados e não escrotados de Rhipidomys itoan durante 

todo o estudo. As barras são os meses de capturas durante todo o estudo. A numeração dentro das 

barras é a quantidade de indivíduos dentro de cada categoria. 

 

A reprodução foi negativamente influenciada pela temperatura máxima absoluta 

com defasagem de nove meses (p=0,03); pela temperatura mínima absoluta com dois 

meses de defasagem (p=0,01); e positivamente pela precipitação com quatro meses de 

defasagem (p=0,02). 
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Figura 16. Proporção de fêmeas reprodutivas e inativas de Rhipidomys itoan durante todo os meses 
de estudo. As barras são todos os meses de captura durante o estudo. A numeração dentro das 
barras é o número de indivíduos dentro de cada categoria. 
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Estrutura Etária 
Para o conjunto de dados analisados (N=63), os limites que definem as classes 

etárias apresentam os seguintes valores: jovens: menor ou igual a 110mm e 64g; adultos: 

superior a 110 mm e 64 g. A classificação dos indivíduos baseada no método utilizado 

resultou, entre capturas e recapturas, em uma amostra de 37 fêmeas jovens e 57 fêmeas 

adultas; 29 machos jovens e 98 machos adultos. 

A população de R. itoan é caracterizada pela presença de indivíduos adultos em 

todos os meses do ano (Figura 17; Tabela A3), com a menor proporção em fevereiro 

(62%), e nos demais meses de proporções maiores ou igual a 64%. Os jovens estão 

também presentes em todo o ano, mas em porcentagem menor que a de adultos, com seu 

pico no mês de fevereiro (38%).  

 

 

Figura 17. Proporção de machos jovens e adultos de Rhipidomys itoan presentes na população 

em cada mês de amostragem. 

 

Razão sexual 
Na população de R. itoan, a razão sexual não diferiu significativamente do esperado 

(1:1) entre os indivíduos capturados durante todo o estudo ou nos os meses de estudo 

38% 
32% 36% 

20% 
31% 

17% 

62% 
67% 64% 

80% 
69% 

83% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro

Jovem Adulto



51 
 

(Tabela 1). Entre as classes de idade, houve diferença significativa entre capturas de 

indivíduos adultos, com machos mais capturados que fêmeas (Tabela 1). Dentre os 

indivíduos jovens, um número maior de fêmeas foi capturado entre os indivíduos jovens, 

no entanto a diferença não foi significativa (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de machos e fêmeas de Rhipidomys itoan capturados com seus respectivos valores 

de X² (com correção de Yates) e significância p. A razão sexual foi testada entre os sexos no 

período total do estudo, entre as classes de idade e durante cada mês onde houve capturas. 

Variáveis Machos Fêmeas X² P 
Período total de 

estudo 
 

68 63 0,7267 > 0,05 

Classes de Idade 
 

    

Jovens 29 37 0,615 > 0,05 
Adultos 

 
98 57 0,001 < 0,05 

Meses de estudo 
 

    

Abril 24 20 0,651 >0,05 
Junho 33 19 0,071 >0,05 
Agosto 25 19 0,451 >0,05 

Outubro 13 17 0,583 >0,05 
Dezembro 8 16 0,153 >0,05 
Fevereiro 22 15 0,973 > 0,05 
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Figura 18. Proporção entre o número de capturas de machos e fêmeas de Rhipidomys itoan. A: Total 

da população e entre as classes de idades. B: durante os meses de captura. 

 

Tempo de residência           
Não houve diferença significativa no tempo de residência entre machos e fêmeas (F 

= 0.009; p = 0.919) de R. itoan durante todo o período de estudo. O tempo de residência 

dos machos (N = 68) e fêmeas (N = 63) foi de 6,8 ± 11,14 e 6,3 ± 11,66 meses, 

respectivamente. Dois machos permaneceram na área de estudo durante doze e dezoito 

meses. Fêmeas permaneceram no máximo dez meses na área de estudo. 52,9% dos machos 

e 60,3% das fêmeas foram capturados em apenas uma campanha (Figura 19).  
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Figura 19. Tempo de residência em meses de machos e fêmeas de Rhipidomys itoan durante todo o 

estudo. 

 

Dimorfismo sexual 
Dentre as medidas corporais analisadas – peso corporal, tamanho do corpo e da 

cauda – entre machos e fêmeas nas duas classes de idade, encontramos diferenças 

significativas entre os sexos para a categoria HB, tanto para jovens como para adultos 

(Tabela 2). Os machos apresentam um tamanho corporal maior em relação as fêmeas. 
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Tabela 2. Medidas corporais de machos (M) e fêmeas (F) separados pelas duas classes de idade. 

Peso é o peso corporal, HB é a medição do tamanho da cabeça e do corpo e TA é o comprimento 

da cauda, d.p. é o desvio padrão e Anova é analise de variância entre as médias de cada variável. 

Valores em negrito são significativos. 

Classe Variável Sexo N Média D.P. Mediana Máximo Mínimo Anova 
Jovem          

 Peso M e F 66 52,9 10.4 55 64 15 0,86 
  M 29 54,9 8.7 55 64 32 - 
  F 34 50,9 11.5 52,5 64 15 - 
          
 HB M e F 66 99,7 9.4 102 110 66 3,7x     
  M 29 102,2 5.9 104 110 89 - 
  F 34 97,3 10.4 100 110 66 - 
          
 TA M e F 66 155,5 19 157 192 84 0,68 
  M 29 157,8 15.5 157 192 122 - 
  F 34 153,3 21.2 158 192 84 - 
          

Adulto          
 Peso M e F 155 83,6 14.1 85 130 65 0,81 
  M 98 86,9 14.9 87 130 65 - 
  F 57 80,4 11.6 80 120 65 - 
          
 HB M e F 155 127 12.1 125 180 111 2,0x      
  M 98 129,9 13.1 126,5 180 111 - 
  F 57 124,2 9.2 123 160 111 - 
          
 TA M e F 155 167,6  16.9 170 205 115 0,09 
  M 98 168 17.9 172 205 115 - 
  F 57 167.2 15.1 166 202 125 - 
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Figura 20. Box Plot das medidas corporais de machos e fêmeas de Rhipidomys itoan separados pelas 

duas classes de idade. Peso é o peso corporal, HB é a medição do tamanho da cabeça e do corpo e 

TA é o comprimento da cauda. A linha central é a mediana, a caixa representa o primeiro e terceiro 

quartil, os ―bigodes‖ representam os valores máximos e mínimos e os valores isolados são os 

outliers. 

 

                  Peso Machos jovens           Peso Fêmeas jovens                    Peso Machos adultos          Peso Fêmeas adultas 

               HB Machos jovens            HB Fêmeas jovens                     HB Machos adultos               HB Fêmeas adultas 

               TA Machos jovens              TA Fêmeas jovens                     TA Machos Adultos              TA Fêmeas adultas 
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Tamanho populacional 
O MNKA anual variou de 1 a 7,17 indivíduos, com média de 2,99 ± 1,66 (média ± 

desvio padrão) indivíduos por ano (Figura 21). 

 

Figura 21. Série temporal do roedor Rhipidomys itoan durante 16 anos em uma área de Mata 
Atlântica no sudeste do Brasil. Valores das abundâncias médias anuais estimadas através do 
MNKA. A linha sólida demonstra a variação populacional ao longo do estudo, a linha contínua a 
média populacional e a linha tracejada a tendência da série. 

 

O esforço de amostragem total do estudo foi de 145.440 armadilhas/noite resultou 

em 461 capturas de 131 indivíduos, o que resulta em um sucesso de captura total de 0,31%. 

 

Análise e tratamento da série temporal 
Mesmo o coeficiente de correlação de classificação de Kendall não sendo 

significativo (τ = 0,142; p =0,220; p > 0,05), indicando que não há tendência na série 

temporal, o destendenciamento e sequenciamento da série foi realizado, pois a mesma 

apresenta uma descontinuidade e tendência de aumento, que pode ser indicada visualmente 

(Figura 21). 
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–– Destendenciamento da série temporal 
Após a retirada da tendência, uma nova série temporal foi gerada e está 

representada na figura 22. Como os resultados obtidos com a série destendenciada são 

bem parecidos com os resultados obtidos com a série normal, optei por usar os resultados  

originais para a série completa. 

 

Figura 22. Série temporal destendenciada do roedor Rhipidomys itoan durante 16 anos em uma área 
de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. A linha sólida demonstra a variação populacional ao longo 
do estudo e a linha tracejada a tendência da série. 

 

–– Sequenciamento da série temporal 
Com o sequenciamento da série, duas novas séries temporais foram geradas (entre 

2000 e 2007. τ =-0,481;  p= 0,965; p > 0,05) e (entre 2008 e 2015. τ =-0,285; p= 0,839; p > 

0,05),  (Figura 23 e 24) e serão analisadas separadamente. 
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Figura 23. Série temporal do roedor Rhipidomys itoan durante o período de 2000 a 2007 em uma 
área de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. Valores das abundâncias médias anuais estimadas 
através do MNKA. A linha sólida demonstra a variação populacional ao longo do estudo, a linha 
contínua a média populacional da série. 
 

 
Figura 24. Série temporal do roedor Rhipidomys itoan durante o período de 2008 a 2015 em uma 
área de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. Valores das abundâncias médias anuais estimadas 
através do MNKA. A linha sólida demonstra a variação populacional ao longo do estudo e a linha 
contínua a média populacional da série.                        .                     

 

A partir daqui todas as análises serão feitas para a série completa e sequenciada. 

 
Ferramentas de diagnóstico da estrutura do sistema 

–– Taxa per capita de crescimento 
A taxa per-capita de crescimento populacional anual variou de – 1,46 a 7,03 e a 

média da série temporal foi de 2,99 indivíduos por ano. 

 
 

–– Tempo de retorno 
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O tempo médio de retorno para a série completa foi de 0,818 (anos) e sua variância 

foi de 1,601 (anos). O valor da variância maior que o tempo médio de retorno indicou que 

o período de oscilação não é constante e que há uma tendência no sistema, a série não é 

estacionária. O valor do MRT inferior a 2 indicou que a estrutura de retroalimentação é de 

primeira ordem. 

Analisando a série separadamente, o tempo médio de retorno entre 2000 e 2007 foi 

de 0,557 (anos) e sua variância foi de 1,862 (anos). O valor da variância maior que o tempo 

médio de retorno indicou que a série não é estacionaria. O valor do MRT inferior a 2 

indicou que a estrutura de retroalimentação é de primeira ordem. O tempo médio de 

retorno entre 2008 e 2015 foi de 0,580 (anos) e sua variância de 0,247 (anos). O valor da 

variância maior que o tempo médio de retorno indicou que a série é estacionária. O valor 

do MRT inferior a 2 indicou que a estrutura de retroalimentação é de primeira ordem. 

 
–– Contribuição de fatores endógenos e exógenos 

A série temporal completa, após a regressão linear entre RxN mostrou que a 

população sofre influência de 46% de fatores endógenos (54% de fatores exógenos) 

(rquadrado= 0.46, p= 0.003); a série temporal entre 2000 e 2007 mostrou que a população 

é influenciada por somente 18% de fatores endógenos (82% de fatores exógenos) 

(rquadrado= 0.18, p= 0.15); e entre 2008 e 2015 mostrou ser 71% influenciada por fatores 

endógenos (29% por fatores exógenos) (rquadrado= 0.71, p=0.01). 

 

–– Retrato de fase (Phase portrait) 

 
 

O retrato de fase da série completa com um ano de atraso apresenta características 

de um sistema de primeira ordem com a maioria dos vetores passando próximo ao ponto 

de equilíbrio quando a população está em maior densidade, mas com indícios de mais de 
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um componente no sistema, com os vetores formando uma órbita grande e em sentido 

horário, quando a população apresenta menor densidade (Figura 25). O retrato de fase 

com dois anos de atraso não foi capaz de explicar a série (Figura 26). 

 

 
Figura 25. Retrato de fase da série temporal completa de R. itoan com um ano de atraso (lag 1). As 
linhas que conectam os pontos representam vetores [Nt-1, R].( Nt-1 = tamanho populacional com 
defasagem de um ano, R = taxa per-capita de crescimento populacional). O gráfico indica dinâmica 
de primeira ordem quando a população está em maior densidade e segunda ordem quando a 
população está em menor densidade. A seta azul indica o início da trajetória do teste. 

 
 

 
Figura 26. Retrato de fase da série temporal de R. itoan com dois anos de atraso (lag 2). As linhas que 
conectam os pontos representam vetores [Nt-1, R].( Nt-2 = tamanho populacional com defasagem de dois 
ano, R = taxa per-capita de crescimento populacional). Com dois anos de atraso o retrato de fase não foi 

capaz de explicar a série. A seta azul indica o início da trajetória do teste. 
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O retrato de fase para a série sequenciada entre 2000 e 2007, com um ano de atraso 

apresenta características de um sistema com mais de um componente (Figura 27). O 

retrato de fase com dois anos de atraso não foi capaz de explicar a série (Figura 28). 

 
Figura 27. Retrato de fase da série temporal de R. itoan entre 2000 e 2007, com um ano de atraso 
(lag 1). As linhas que conectam os pontos representam vetores [Nt-1, R].( Nt-1 = tamanho 
populacional com defasagem de um ano, R = taxa per-capita de crescimento populacional). O 
gráfico indica um sistema de segunda ordem. A seta azul indica o início da trajetória do teste. 

 
 

 
Figura 28. Retrato de fase da série temporal entre 2000 e 2007 de R. itoan com dois anos de atraso 
(lag 2).  As linhas que conectam os pontos representam vetores [Nt-1, R].( Nt-2 = tamanho 
populacional com defasagem de dois ano, R = taxa per-capita de crescimento populacional). Com 

dois anos de atraso o retrato de fase não foi capaz de explicar a série. A seta azul indica o início da 
trajetória do teste. 
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O retrato de fase para a série sequenciada entre 2008 e 2015, com um ano de atraso 

apresenta características de um sistema de primeira ordem, com todos os vetores cruzando 

próximo ao ponto de equilíbrio. (Figura 29).  

 
Figura 29. Retrato de fase da série temporal de R. itoan entre 2008 e 2015, com um ano de atraso 
(lag 1). As linhas que conectam os pontos representam vetores [Nt-1, R].( Nt-1 = tamanho 
populacional com defasagem de um ano, R = taxa per-capita de crescimento populacional). 
apresenta características de um sistema de primeira ordem, com todos os vetores cruzando próximo 
ao ponto de equilíbrio. A seta azul indica o início da trajetória do teste. 

 
 
 

 
Figura 30. Retrato de fase da série temporal entre 2008 e 2015 de R. itoan com dois anos de atraso 
(lag 2). As linhas que conectam os pontos representam vetores [Nt-1, R].( Nt-2 = tamanho 

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50R
 

In N t-1 

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50R
 

In N 



63 
 

populacional com defasagem de dois ano, R = taxa per-capita de crescimento populacional). A seta 
azul indica o início da trajetória do teste. 
 
 
 
 

–– Função de autocorrelação 

 
A função de autocorrelação para a série completa não apresentou valores 

balanceados ao longo do eixo zero, o que significa que a série não é estacionária (Figura 

31). Os coeficientes do ACF decaem com a defasagem, sugerindo que a população é 

regulada por fatores endógenos. 

 
 
Figura 31. Função de autocorrelação (ACF) da série temporal completa de Rhipidomys itoan, um 
histograma gerado pelo grau de associação entre os tamanhos populacionais anuais separados por 
diferentes defasagens. Lags (atrasos anuais). O gráfico indica uma série não estacionária e regulada 
por fatores endógenos. 
 
 

A função de autocorrelação para a série sequenciada (2000 e 2007) sugeriu uma 

série não estacionária e regulada por fatores exógenos (Figura 32). E entre 2008 e 2015 

apontou para uma série estacionária e regulada por fatores endógenos (Figura 33). 
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Figura 32. Função de autocorrelação (ACF) da série temporal de Rhipidomys itoan entre 2000 e 
2007, um histograma gerado pelo grau de associação entre os tamanhos populacionais anuais 
separados por diferentes defasagens . Lags (atrasos anuais). O gráfico indicou série não estacionária 
e regulada por fatores exógenos. 

 

 
Figura 33. Função de autocorrelação (ACF) da série temporal de Rhipidomys itoan entre 2008 e 
2015, um histograma gerado pelo grau de associação entre os tamanhos populacionais anuais 
separados por diferentes defasagens. Lags (atrasos anuais). O gráfico indicou uma série estacionária 
e regulada por fatores endógenos. 
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–– Correlação parcial da taxa de crescimento 

 
A correlação parcial da taxa de crescimento com defasagem de um ano apontou 

para um sistema dinâmico caracterizado por uma retroalimentação negativa de primeira 

ordem, com a presença de um único componente no sistema. (Figura 34). 

 

 
Figura 34. Correlação parcial da taxa de crescimento (PRCF) da série temporal completa de R. 
itoan. Histograma gerado pela correlação de valores da taxa de crescimento com abundancias 
populacionais em diferentes defasagens. Lags (atrasos anuais). O gráfico indicou um sistema 
dinâmico caracterizado por uma retroalimentação negativa de primeira ordem. 
 

 

A correlação parcial da taxa de crescimento para a série sequenciada (2000 e 2007) 

apontou para um sistema dinâmico caracterizado por uma retroalimentação negativa de 

terceira ordem, com a presença de dois ou mais componentes no sistema. (Figura 35). Já 

para a série sequenciada entre 2008 e 2015 sugeriu um sistema dinâmico governado por 

uma retroalimentação negativa de primeira ordem (Figura 36). 
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Figura 35. Correlação parcial da taxa de crescimento (PRCF) da série temporal de R. itoan entre 
2000 e 2007. Histograma gerado pela correlação de valores da taxa de crescimento com 
abundancias populacionais em diferentes defasagens. Lags (atrasos anuais). O gráfico indicou a 
presença de mais de um componente no sistema. 

 

 

Figura 36. Correlação parcial da taxa de crescimento (PRCF) da série temporal de R. itoan entre 2008 e 2015. 
Histograma gerado pela correlação de valores da taxa de crescimento com abundancias populacionais em 
diferentes defasagens. Lags (atrasos anuais). O gráfico indicou uma retroalimentação negativa de primeira 
ordem.  
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–– Influência de fatores climáticos na dinâmica 
A temperatura máxima apresentou um efeito negativo sobre a população (Figura 

37) tanto sem defasagem (p=0,03) como com um ano de defasagem (p=0,03). Nem 

precipitação nem temperatura mínima mostraram estar influenciando a população.    

 

Figura 37. Mostra a influência negativa da temperatura sobre a população de Rhipidomys itoan 
durante o estudo. MNKA é a média populacional em cada ano e temp_max absoluta é a média da 
temperatura máxima absoluta em cada ano. 

 

Estratificação vertical 
O maior número de capturas de R. itoan foi registrado no dossel, seguido do sub-

bosque e solo. Quando avaliamos separadamente os três extratos florestais quanto ao 

sucesso de captura, temos o menor sucesso no solo (0,05%) e o maior no dossel 

(0,82%)(Tabela 3 e figura 38). 

 

Tabela 3. Esforço amostral e sucesso de captura R. itoan durante o estudo e entre os extratos 
florestais. 

 Capturas 
 

Esforço amostral Sucesso captura 

Total 100% 145440 0,31% 
Solo 9% 72000 0,05% 

Sub-bosque 24% 36000 0,30% 
Dossel 67% 37440 0,82% 
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Figura 38. Proporção entre o número de capturas de R. itoan, em diferentes extratos florestais. 

  

Solo Sub-bosque Dossel
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Discussão 
A população do roedor Rhipidomys itoan foi governada por uma retroalimentação 

negativa de primeira ordem, porém, se comportando de formas diferentes com o passar do 

tempo, mostrando que a série temporal não é estacionária. Nos oito primeiros anos 

analisados (2000 - 2007), a população apresentava uma baixa densidade populacional, 

sendo seguida por um grande aumento em seus números nos oito anos seguintes (2008 - 

2016). Com o sequenciamento, e a tendência da série temporal retirada, a população nos 

oito primeiros anos mostrou sofrer forte influência de fatores exógenos (82%) e, 

posteriormente (oito anos seguintes), de fatores endógenos (71%). Dentre as variáveis 

exógenas avaliadas, a temperatura máxima absoluta teve um efeito negativo sobre a 

população nos primeiros anos, quando seus valores máximos foram mais elevados. O 

aumento na temperatura durante este período pode ter afetado diretamente a população, 

reduzindo seus números, ou indiretamente, afetando sua sobrevivência e/ou reprodução. A 

reprodução da espécie, que ocorre durante todo o ano, também foi afetada negativamente 

por temperaturas máximas e mínimas, mostrando que o roedor sofre com temperaturas 

extremas. 

A população de Rhipidomys itoan demonstrou, em todos os testes, ser regulada por 

uma retroalimentação negativa de primeira ordem, mas com indícios de terceira ordem 

quando a população apresentou uma menor densidade populacional. Pequenos mamíferos, 

de uma forma geral, têm sua dinâmica dominada por mecanismo de primeira ordem, como 

é o caso de roedores em regiões temperadas (Berryman, 2001; Merrit et al, 2001; Lima et al, 

2006) e marsupiais, de regiões tropicais (Kajin, 2008; Zangrandi, 2011; Ferreira et al, 2015; 

Santana, 2012).  Geralmente, em uma dinâmica de primeira ordem, a população pode ser 

regulada por competição intraespecífica por recursos (Berryman, 1999), por ação de 

predadores generalistas (Berryman, 2011; Lima et al, 2006), por comportamentos de 

territorialidade, agressividade e de espaçamento (Lima et al, 2006) ou surgimento de 
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epidemias e parasitas devido ao adensamento populacional (Berryman, 1999). Recursos 

podem ser alimento, refúgio, disputa por território ou por fêmeas sexualmente ativas. A 

competição afeta negativamente a população diminuindo a reprodução e a taxa de 

sobrevivência (Berryman, 1999). Alguns predadores podem estar agindo como um fator 

limitante (Lima et al, 2006), já que na área de estudo aves, cobras, felinos e marsupiais são 

susceptíveis de predarem pequenos roedores.  

Com a população, na primeira parte da série, flutuando em uma menor densidade, 

o PRCF mostrou que uma dinâmica de primeira ou terceira ordem descrevem bem a série 

temporal. Além disso, neste período, a população sofreu uma forte influência de fatores 

exógenos (82%). Em um estudo comparando populações de pequenos roedores no 

hemisfério norte, todas as populações, com exceção de uma, eram governadas por uma 

dinâmica de primeira ordem (Lima et al, 2006). Um ponto importante a ser observado é o 

fato da população de R. itoan ser dominada por uma retroalimentação negativa de primeira 

ordem, quando a serie temporal é analisada de forma completa, indicando assim que uma 

dinâmica de terceira ordem pode ser um resultado espúrio, devido as condições climáticas, 

que fica evidenciado quando observamos o resultado da temperatura máxima afetando o 

tamanho populacional. Basicamente, a população é estruturada por uma retroalimentação 

negativa de primeira ordem associada a uma dinâmica, mais fraca, de segunda ordem. 

Resultado esse que coincide com o ponto de vista de que a competição intraespecífica é o 

fator biológico mais importante regulando populações de pequenos roedores (Berryman, 

1999). 

Temperaturas extremas mostraram estar influenciando negativamente a dinâmica 

populacional de R. itoan, sem e com defasagem de um ano. A redução do tamanho 

populacional em anos mais quentes é revelada pela existência de uma correlação negativa 

entre abundancia populacional e temperaturas mais quentes. Uma temperatura extrema 



71 
 

pode afetar diretamente a população, levando os indivíduos a morte ou afetar 

indiretamente, reduzindo a sobrevivência ou a reprodução, que só será observada as 

consequências com certo tempo de atraso (Deitloff et al, 2010). Na mesma área de estudo, 

temperaturas extremas também afetaram negativamente os pequenos marsupiais, com peso 

corporal menor que um quilo (Ferreira et al, 2016).  

A influência do El Niño não foi detectada na dinâmica de R. itoan. Algumas outras 

espécies foram monitoradas na mesma área do presente estudo e a influência do El Niño 

foi relacionada as suas dinâmicas. Didelphis aurita foi fortemente influenciada por variações 

do ENOS, na primeira parte do estudo, depois foi influenciado pela precipitação (Kajin, 

2008). Para Marmosops incanus o efeito climático ENOS foi detectado, porém não foi 

esclarecido como se dá esse efeito (Zangrandi, 2011). Essa mesma influência não foi 

encontrada para Metachirus nudicaudatus (Ferreira et al. 2016) e para Rhipidomys itoan. Dessa 

forma, populações que residem em uma mesma área, usam o hábitat e se alimentam de 

forma semelhante podem responder diferentemente as mesmas variáveis ambientais. 

A reprodução de Rhipidomys itoan mostrou ser influenciada pela precipitação, com 

um atraso de quatro meses. Populações de diferentes espécies podem apresentar diferentes 

padrões de flutuações ao longo do tempo em resposta a diferentes recursos (artrópodes, 

sementes e partes de plantas) que respondem de formas diferentes a quantidade de 

precipitação e temperatura (Feliciano, 2002; Múrua & Gonzalez, 1986; Bergallo & 

Magnusson, 1999; Meserve et al, 2003). Com isso, a chuva pode ser o fator climático mais 

importante para a dinâmica populacional de pequenos roedores, mesmo afetando 

indiretamente a reprodução e a taxa de recrutamento através de um aumento da 

produtividade primária e níveis tróficos inferiores (Cerqueira, 2004; Cerqueira & Lara, 

1991; Feliciano, 2002; Lima et al, 2006). 
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Em laboratório com alimentação e água ad libitum, roedores podem apresentar 

reprodução contínua (R. Cerqueira, dados não publicados). Como padrão geral, 

Sigmodontineos têm sua reprodução associada ao padrão de chuvas ou apresentam uma 

reprodução contínua. Fêmeas de Rhipidomys itoan, com sinais reprodutivos foram 

encontradas de junho a fevereiro, o que sugere uma reprodução contínua para a espécie, 

que não provavelmente não foi detectada devido ao baixo número de indivíduos 

capturados. Machos escrotados foram encontrados durante todo o ano. Machos 

escrotados, mesmo com testículos vascularizados, só podem ser considerados reprodutivos 

quando ficar claro a presença de espermatozoides à luz dos túbulos (Cerqueira, 2004). Um 

padrão reprodutivo coincidindo com o regime de chuvas determina a estrutura etária com 

indivíduos jovens ocorrendo em determinada época do ano, no caso, com o período de 

maior disponibilidade de recursos (período chuvoso), o que proporciona maiores chances 

de sobrevivência aos indivíduos em desmame (Ferreira et al. 2013, Kajin et al. 2008).  A 

presença de indivíduos jovens durante todo o ano sugere uma reprodução contínua, que 

confirma nossos resultados. 

Roedores geralmente mostram atividade reprodutiva contínua (Cerqueira, 2004; 

Graipel et al. 2006, Oliveira et al. 2007), mas em alguns casos, com maior intensidade na 

estação seca (Andreazzi et al. 2011) ou na chuvosa (Oliveira et al. 2007). Um padrão de 

reprodução contínua foi observado para Nectomys squamipes, e Akodon cursor (Bonecker et al. 

2009, D'Andrea et al. 2007, Feliciano et al. 2002, Oliveira et al. 2007) em áreas de Mata 

Atlântica. Mas espécies como Necromys lasiurus (Feliciano et al. 2002) e Akodon montensis 

(Oliveira et al. 2007) apresentam reprodução sazonal. Em estudo realizado por Oliveira et. 

al. (2007), fêmeas de Rhipidomys mastacalis, grávidas ou lactantes foram capturadas tanto na 

estação seca como na chuvosa. 
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Bergallo & Magnusson (1999), relacionaram variação climática, disponibilidade de 

frutos e artrópodes com a dinâmica populacional de roedores. Akodon cursor apresentou 

reprodução contínua, porém, com diminuição no período seco. Já Nectomys squamipes e 

Oryzomys intermedius apresentaram reprodução principalmente durante a estação chuvosa. A 

disponibilidade de artrópodes, disponibilidade de frutos e precipitação influenciaram, em 

maior ou menor grau, a reprodução dessas espécies, evidenciando que a precipitação está 

relacionada com a taxa de reprodução de uma forma indireta, ocorrendo através da 

variação na disponibilidade de frutos e artrópodes. A dinâmica populacional pode ser 

regulada pela disponibilidade de alimento, que influencia a taxa de reprodução (Bergallo & 

Magnusson, 1999).  

Em um estudo com Rhipidomys iatimanus, onde analisaram conteúdos estomacais e 

intestinais de indivíduos capturados, indicou para uma alimentação, por ordem de 

preferência, para sementes e polpa de frutos, folhas e resíduos de larvas e insetos 

(Montenegro-Diaz, 1991). R. Cerqueira (dados não publicados), mostrou uma dieta baseada 

em frutos e sementes, para R. itoan. Sementes ingeridas por Rhipidomys iatimanus, podem 

atravessar o trato intestinal sem sofrer danos, sendo assim, a espécie cumpre um 

importante papel ecológico como dispersor de sementes e regenerador dos bosques 

andinos (Montenegro-Diaz, 1991). Se o mesmo padrão alimentar se estender para outras 

espécies do gênero, poderia ter R. itoan também um importante papel ecológico. 

A competição por recursos, padrões de dispersões e migrações, e variações 

ambientais podem influenciar nos desvios de razão sexual de pequenos mamíferos. Machos 

podem apresentar uma proporção maior dentro de uma população devido ao 

comportamento mais agressivo e explorador, se deslocando mais facilmente pelas áreas 

amostradas, podendo maquiar resultados (Gentile et. al.2012). Em um estudo realizado por 

Graipel et. al.(2006), foi verificado que para a maioria das espécies de roedores capturadas a 
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razão sexual era significativamente desviada para machos, assim como foi observado para 

R. itoan, que apresentou um resultado significativo para um maior número de machos entre 

os indivíduos adultos. 

Os jovens de uma forma geral, formam uma classe bastante ameaçada (Kajin et al. 

2008; Trejo & Guthmann, 2003; Ferreira et al. 2013), sendo a predação uma das principais 

causas, e os indivíduos dessa classe investem suas energias em crescimento como meio de 

diminuir esse risco. Nosso estudo apontou diferenças no tamanho corporal para os jovens 

e adultos. Machos apresentaram um tamanho corporal maior em relação as fêmeas. Um 

dimorfismo sexual referente ao tamanho corporal desviado para os machos, poderia refletir 

uma alocação de recurso desigual entre os sexos. Esse resultado foi encontrado por 

Cerqueira (1984) estudando uma espécie de marsupial (Didelphis albiventris), onde as fêmeas 

reduzem o seu crescimento para que possam investir no desenvolvimento do seu sistema 

reprodutivo. Os machos, por outro lado, já nascem parcialmente preparados para a 

reprodução (Reis et al. 2006; Shaw, 2006), sendo assim, podem investir todas as suas 

energias para crescimento corporal. 

Devido à complexidade e heterogeneidade das florestas tropicais, elas podem 

abrigar espécies com diferentes padrões na utilização dos estratos verticais ( Vieira & 

Monteiro-Filho 2003). Estudos com amostragens restritas ao nível do solo podem gerar 

resultados tendenciosos, já que, a presença de espécies arborícolas, potencialmente 

importantes na comunidade, são negligenciadas (Loeb et al. 1999). E mesmo com uma 

amostragem, com armadilhas em plataformas no dossel, as estimativas de abundância e 

tamanho populacional de espécies dos estratos superiores são sub amostradas (Prevedello, 

2008). A amostragem do dossel através de armadilhas foi determinante para indicar a 

abundância da espécie, já que a amostragem no chão e no sub-bosque subestimaria o 

tamanho populacional de R. itoan.  Nossos dados comprovam os hábitos arborícola da 
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espécie, que é capturada majoritariamente no dossel das árvores, mas eventualmente 

frequentam extratos florestais mais baixos e o solo.  
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Conclusão 

Como observado para a maioria dos pequenos mamíferos, a população de 

Rhipidomys itoan é dominada por uma retroalimentação negativa de primeira ordem, que 

pode ser resultado de uma competição intraespecífica por recursos ou predação generalista, 

porém com indícios de terceira ordem quando a população se encontra em menor 

densidade. A temperatura máxima sem, e com defasagem de um ano atua como principal 

fator exógeno a população, afetando negativamente a dinâmica populacional desse roedor, 

agindo diretamente podendo levar os indivíduos a morte ou indiretamente diminuindo as 

taxas de reprodução e sobrevivência. 

A reprodução é contínua, se estendendo durante todo o ano. A precipitação, que 

atua diretamente na produção primária, aumentando a oferta de alimento para a espécie, 

mostrou ter uma influência positiva sobre a reprodução da espécie com um atraso de 

quatro meses. Temperaturas extremas mostraram ter uma forte influência negativa sobre a 

reprodução da espécie. 

Essa metodologia de trabalho, com estudos de longa duração, é uma importante 

ferramenta para a construção do conhecimento das espécies de pequenos mamíferos 

pertencentes a regiões neotropicais. 

 

  



77 
 

Referências bibliográficas 

 

AARS, J; IMS, R. A. 2002. Intrinsic and climatic determinants of population 
demography: the winter dynamics of tundra voles. Ecology, 2002 - Wiley Online 
Library 

AB´SABER, A. N. 1971.  A organização natural das paisagens inter e subtropicais brasileiras. 
In: Ferri MG (coord.) III Simpósio sobre o cerrado. São Paulo, Edgard Blucher /EDUSP. pp 1-14   

 
AB´SABER, A. N. 1977. Os domínios morfoclimáticos na América do Sul. Primeira 
aproximação. Geomorfologia, São Paulo, 52:121 
 
ANDREAZZI, C. S., RADEMAKER, V., GENTILE, R., HERRERA, H. M., JANSEN, 
A. M. & D'ANDREA, P. S. 2011. Population ecology of small rodents and marsupials 
in a semi-deciduous tropical forest of the southeast Pantanal, Brazil. Zoologia 
28:762-770. 
 
ANDREOLI, R. V; KAYANO, M. T. 2007. A importância relativa do atlântico 
tropical sul e pacífico leste na variabilidade de precipitação do Nordeste do Brasil - 
Revista Brasileira de Meteorologia, 2007  
 
ANTUNES, P. C; Campos, M. A; Oliveira-Santos, L. G; Graipel, M. E. 2009. Population dynamics 
of Akodon montensis (Rodentia, Cricetidae) in the Atlantic forest of Southern Brazil. 
Mammalian Biology. Short Communication. 
 
ASTÚA DE MORAES, D; SANTORI, R. T; FINOTTI, R & CERQUEIRA, R. 2003. Nutritional 
and fiber contents of laboratory-established diets of neotropical opossums 
(Didelphimorphia, Didelphidae). In: Predators with pouches: the biology of carnivorous 
marsupials, pp. 225-33. CSIRO Publishing, Melbourne. 
 
AYRES, M; AYRES JR, M; AYRES, D; SANTOS, A. A. S. 2007. BioEstat. Aplicações 
estatísticas nas áreas das ciências biomédicas. Belém 2007. 
 

BERGALLO, H. G; CERQUEIRA, R. 1994. Reproduction and growth of the 
opossum Monodelphis domestica (Mammalia: Didelphidae) in northeastern Brazil. 
- Journal of Zoology, 1994 

BERGALLO, H. G. & MAGNUSSON, W. E. 1999. Effects of climate and food 
availability on four rodent species in southeastern Brazil. Journal of Mammalogy 
80:472-486. 
 
BERRYMAN, A., TURCHIN, P. 2001. Identifying the density-dependent structure 
underlying ecological time series. Oikos 92: 265-270.  
 
BERRYMAN, A., LIMA, M. 2006. Deciphering the effects of climate on animal 
populations: Diagnostic analysis provides new interpretation of soay sheep 
dynamics. American Naturalist 168: 784-795.  
 

http://scholar.google.com.br/citations?user=cuOaGBsAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/0012-9658%282002%29083%5B3449:IACDOP%5D2.0.CO;2/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/0012-9658%282002%29083%5B3449:IACDOP%5D2.0.CO;2/full
http://scholar.google.com.br/citations?user=oXTh7dcAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://www.scielo.br/pdf/rbmet/v22n1/a07v22n1
http://www.scielo.br/pdf/rbmet/v22n1/a07v22n1
http://scholar.google.com.br/citations?user=GvbeBfwAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7998.1994.tb00003.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7998.1994.tb00003.x/full


78 
 

BERRYMAN, A.A., LIMA, M. 2007. Detecting the order of population dynamics 
from time series: nonlinearity causes spurious diagnosis. Ecology 88: 2121–2123. 
 

BERRYMAN, A. A. 1991. Population theory an essential ingrediente in pest prediction, 
management and policy making. – Am. Entomol. 37: 138–142. 

 
BERRYMAN, A. A. 1999. Principles of population dynamics and their application. – 
Stanley Thornes. 

BERRYMAN, A.A. 2001. Functional web analysis: Detecting the structure of 
population dynamics from multi-species time series. Basic Applied Ecology 2: 311-321. 
 
BERRYMAN, A. A. 2002. Population: a central concept for ecology? Oikos 97:439–
442. 
 
BERRYMAN, A. A; LIMA, M. A; HAWKINS, B. A. (2002) Population regulation, 
emergent properties, and a requiem for density dependence. Oikos 99:600–606. 
 

BERRYMAN, A.A. (2003). On principles, laws and theory in population ecology. 
Oikos, 103(3), 695–701. 

BERRYMAN, A. A. & KINDLMANN, P. Population systems: a general 
introduction (Springer Science & Business Media, New York, 2008). 

BERRYMAN, A. A, STENSETH, N. C, ISAEV, A. S. (1987) Natural regulation of 
herbivorous forest insect populations. Oecologia 71 : 174-184 

BISSONETE, J. A. 1997. Wildlife and landscape ecology: Effects of patterns and 
scale. Springer-Verlag, New Yorque. 
 
BONECKER, S. T., PORTUGAL, L. G., COSTA-NETO, S. F. & GENTILE, R. 2009. A 
long term study of small mammal populations in a Brazilian agricultural landscape. 
Mammalian Biology 74:469-479. 
 
BONVICINO, C. R; OLIVEIRA, J. A; & D´ANDREA, P. S. 2008. Guia de Roedores 
do Brasil. Organização Pan-americana da Saúde.  
 
BRONSON, F. H. 1988. Mammalian reproductive strategies - genes, photoperiod 
and latitude. Reproduction Nutrition Development 28:335-347. 
 
CADEMARTORI, C. V., FABIÁN, M. E. & MENEGHETI, J. O. 2004. Variações na 
abundância de roedores (Rodentia, Sigmodontinae) em duas áreas de floresta 
ombrófila mista, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Zoociências 6:147-167. 
 
CERQUEIRA, R. 1984. Reproduction du Didelphis albiventris au Nordest du Bresil 
(Polyprotodontia, Didelphidae). Mammalia, 48(1): 95-104 

 
CERQUEIRA, R; GENTILE, R; FERNANDEZ, F; D´ANDREA, P. S. 1993. A five-
year population study of an assemblage of small mammals in Southeastern Brazil. 
Mammalia 57 (4): 507-517.   



79 
 

 
CERQUEIRA, R; GENTILE, R.; SANTORI, R.T.; GUAPYASSÚ, S.M.S. 2003. 
Microgeographic ecological differences between two populations of Akodon cursor 
(Rodentia, Sigmodontinae), in a Brazilian Restinga. Journal of Advanced Zoology, v. 
24. p. 46-52, 2003. 
 
CERQUEIRA, R. & LARA, M. 1991. Rainfall and reproduction of cricetid rodents in 
Northeastern Brazil. In B. Bobcek, K. K. Perzanovski & W. L. Regelin (Eds.). - Global 
trends in wildlife management. Vol. I, 545-549. Swiat Press, Krakow, 

 
CERQUEIRA, R. 2004. Fatores ambientais e a reprodução de marsupiais e roedores 
no leste do Brasil. Arquivos do Museu Nacional 63:29-39. 
 
CHATFIELD, C. (2000). Time-series forecasting, Chapman & Hall / CRC Press, Boca 
Raton. 
 
CHIARELLO, A. G. ET AL. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 
Extinção. ICMBIO. 
 
COSTA, B. M. A. ET. AL. 2011 Phylogeography of Rhipidomys (Rodentia: 
Cricetidae: Sigmodontinae) and description of two new species from southeastern 
BrazIL. Journal of Mammalogy, 92(5):945–962, 2011 
 
CUNHA, A. A; VIEIRA, M. V. 2002.  Support diameter, incline and vertical 
movements of four didelphid marsupials in the Atlantic Forest of Brazil. J. Zool., v. 
258, p. 419-426, 2002. 
 
D'ANDREA, P. S., GENTILE, R., MAROJA, L. S., FERNADES, F. A., COURA, R. & 
CERQUEIRA, R. 2007. Small mammal populations of an agroecosystem in the 
Atlantic Forest domain, southeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology 67:179-186. 

 
DAVIS, E. G; NAGHETTINI, M. 2000. Regional Analysis of Intensity-Duration-
Frequency of Heavy Storms Over the Brazilian State of Rio de Janeiro. InBuilding 
Partnerships (pp. 1-10). ASCE. 

DEITLOFF, J.; FALCY, M. R.; KRENZ, J. D. & MCMILLAN, R. 2010. Correlating 
small mammal abundance to climatic variation over twenty years. Journal of 
Mammalogy, 91(1): 193-199. 

D’ELÍA, G;  Pardiñas, U. F. J; Teta, P & James L. Patton. 2007. Definition  and 
diagnosis of a new tribe of sigmodontine rodents(Cricetidae: Sigmodontinae), and  
a revised classification of the subfamily Departamento de Zoología, Universidad de 
Concepción, casilla 160-C, Concepción, Chile. Gayana 71(2): 187-194, 2007. Comunicación 
breve 

DON E. WILSON, DeeAnn M. REEDERr. 2005.Mammal Species of the World: A 
Taxonomic and  Geographic Reference, Volume 2. 

ELTON, C. 1924. Fluctuations in the numbers of animals. B. J.Exp. Biol. 2: 119–163. 
 
ELTON, C. 1927. Animal ecology. New York. Macmillan CO. 1927. 

 



80 
 

EMMONS, L. H; FEER, F.1990. Neotropical rainforest mammal: a fiel guide. 
Chicago: University of Chicago Press. 1990. 281p. 

EMMONS, L. H. 2009. Long-term variation in small mammal abundance in Forest 
and Savanna of Bolivian Cerrado. Biotropica, 41: 493-502. 

FELICIANO, B. R., FERNANDEZ, F. A. S., FREITAS, D. & FIGUEIREDO, M. S. L. 
2002. Population dynamics of small rodents in a grassland between fragments of 
Atlantic Forest in southeastern Brazil. Mammalian Biology 67:304-314. 
 
FERNANDEZ, F. A. S.; EVANS, P. R. & DUNSTONE, N. 1996. Population dynamics 
of the Wood mouse Apodemus sylvaticus (Rodentia: Muridae) in a Sitka spruce 
successional mosaic. Journal of Zoology, 239: 717-730. 
 
FERREIRA, M. S., KAJIN, M., VIEIRA, M. V., ZANGRANDI, P. L., CERQUEIRA, R. 
& GENTILE, R. 2013. Life history of a neotropical marsupial: Evaluating potential 
contributions of survival and reproduction to population growth rate. Mammalian 
Biology 78:406-411. 

FERREIRA, M. 2011. Dinâmica populacional e padrão de atividade do marsupial 
Metachirus nudicaudatus Desmarest, 1817 (Didelphimorphia, Didelphidae) em área 
de Mata Atlântica no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil. 
Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, UFRJ. 
 
FERREIRA, M; KAJIN, M; CERQUEIRA, R; VIEIRA, M. V. 2015. Marsupial 
population dynamics in a tropical rainforest: intraspecific competition and 
nonlinear effect of rainfall. Journal of Mammalogy, xx (x): 1-7. 2015.  
 
FERREIRA, M; CERQUEIRA, R; VIEIRA, M. V; DICKMAN, C. R. 2016. Seasonal 
dynamics with compensatory effects regulate populations of tropical forest 

marsupials: a 16‑ year study. Oecologia (2016) 182:1095–1106 
 

FLORES ,T. A. 2010. Diversidade morfológica e molecular do gênero Oecomys, 
Thomas1906 (Rodentia: Cricetidae) na Amazônia Oriental Brasileira. Universidade 
Federal do Pará. Programa de Pós-Graduação em Zoologia. 

FONSECA, G. A. B; ROBINSON, J. G. 1990. Forest size and structure: competitive 
and predatory effects on small mammal communities. Biological Conservation. 
Oxford v53 n4 p265-294. 1990. 

 
FONSECA, G. A. B; ET AL. 1996. Lista anotada dos mamíferos do Brasil. Ocasional 
pappers in Conservation Biology. Washington, n4 p1-38. 1996. 

 
FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. 2013. Atlas da Mata Atlântica. São Paulo: 
SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE  

GENTILE, R; D´ANDREA, P. S; CERQUEIRA, R; MAROJA, L. S. 2000. Population 
dynamics and reproduction of marsupials and rodents in a Brazilian rural area: a 
five-year study. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 35:1-9. 



81 
 

GENTILE, R., TEIXEIRA, B. R. & BERGALLO, H. G. 2012. Dinâmica populacional 
de marsupiais brasileiros. Pp. 311-326 in Cáceres, N.C.(eds.). Os marsupiais do Brasil: 
biologia, ecologia e evolução. Editora UFMS, Campo Grande. 
 

GOULART, F.V.B., SOUZA, F.L., PAVESE, H.B., & GRAIPEL, M.E. (2006). Estrutura 

populacional e uso do estrato vertical por Micoureus paraguayanus 

(Didelphimorphia,  170 Didelphidae) em fragmentos de Floresta Atlântica de 

planície no sul do Brasil. Zoologia, 19(3), 45-53. 

 
GRAIPEL, M. E., CHEREM, J. J., MONTEIRO-FILHO, E. L. A. & GLOCK, L. 2006. 
Dinâmica populacional de marsupiais e roedores no Parque Municipal da Lagoa do 
Peri, Ilha de Santa Catarina, sul do Brasil. Mastozoologia Neotropical 13:31- 49. 
 
HOBBIE, J.E; ET AL. (2003). The US Long Term Ecological Research Program. 
Bioscience, 53, 21–32. 
 
KAJIN, M., CERQUEIRA, R., VIEIRA, M. V. & GENTILE, R. 2008. Nine-year 
demography of the black-eared opossum Didelphis aurita (Didelphimorphia : 
Didelphidae) using life tables. Revista Brasileira de Zoologia 25:206-213. 
 
KENDALL, M.K., STUART, A. & ORD. J.K. (1983). The Advanced Theory of 
Statistics: Vol. 3. Design and analysis, and time-series 4th ed.. New York: Macmillan. 
 
KLEIN, L. (1997). Statistical Visions in Time: a history of time series analysis, 1662-
1938. Cambridge University Press. 
 
KOSKELA, E.; MAPPES, T.; NISKANEN, T. & RUTKOWSKA, J. 2009. Maternal 
investment in relation to sex ratio and offspring number in a small mammal – a 
case for Trivers and Willard theory?. Journal of Animal Ecology 78:1007- 1014. 
 
KREBS. C. J. 1996. Demographic changes in fluctuating populations of Microtus 
californicus. Ecol. Monogr. 36: 239 - 273. 
 
LEGENDRE, P; LEGENDRE, L. (1998).  Numerical Ecology. Developments in 
Environmental Modelling. Elsevier Science, Amsterdam. 

LEIGH, E. G. 1982. Introduction, In: Leigh, E. G., Rand, A. S. & Windsor, D. M. (eds.) 
The Ecology of a Tropical Forest. Washington, D. C, Smithsonian Institution Press. pp. 
11-17.  

LIMA, M.; STENSETH, N. C.; YOCCOZ, N. G. & JAKSIC, F. M. 2001. Demography 
and population dynamics of the mouse opossum (Thylamys elegans) in semi-arid 
Chile: seasonality, feedback structure and climate. Proc. Royal society Lond., 268: 
2053-2064. 

LIMA, M; JULIARD, R; STENSETH, N. JAKSI, F. 2001. Demographic Dynamics of a 
Neotropical Small Rodent (Phyllotis darwini): Feedback Structure, Predation and 
Climatic Factors. Journal of animal ecology. 70 761-775. 



82 
 

LIMA, M; JULIARD, R; STENSETH, N. JAKSI, F. 2002. Population dynamics of a 
South American rodent: seasonal structure interacting with climate, density 
dependence and predator effects. The Royal Society 269 2579-2586 

LIMA, M.; STENSETH, N. C. & JAKSIC, F. M. 2002. Population dynamics of a South 
American rodent: seasonal structure interacting with climate, density dependence 
and predator effects. Proc. Royal society Lond., 269: 2579-2586. 

LIMA, M., ERNEST, S.K.M., BROWN, J.H., BELGRANO, A. & STENSETH, N.C. 
(2008). Chihuahuan Desert kangaroo rats: nonlinear effects of population dynamics, 
competition, and rainfall. Ecology, 89(9), 2594-603. 

LIMA, M., BERRYMAN, A. A. and STENSETH, N. C. 2006. Feedback structures of 
northern small rodent populations. Oikos 112: 555/564. 

MACEDO, J; LORETTO, D; MELLO, M. C. S; FREITAS, S. R; VIEIRA. M. V; 
CERQUEIRA, R. 2007. História natural dos mamíferos de uma área perturbada do 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Ciencia e conservação na Serra dos Órgãos. 

MARES, M. A. & ERNEST, K. A. 1995. Population and community ecology of small 
mammals in a gallery forest of Central Brazil. Journal of Mammalogy, 76: 750-768.  

MENDEL, S. M; VIEIRA, M.V; CERQUEIRA, R (2008) Precipitation, litterfall, and 
the dynamics of density and biomass in the black-eared opossum, Didelphis aurita. 
J Mammal 89:159–167. 

MERRITT, J. F., M. A. LIMA, and F. BOZINOVIC. 2001. Seasonal regulation in 
fluctuating small mammal populations: feedback structure and climate. Oikos 94: 
505–514. 

MESERVE, P. L.; KELT, D. A.; MILSTEAD, W. B. & GUTIÉRREZ, J. R. 2003. 
Thirteen years of shifting top-down and bottom-up control. Bioscience, 53(7): 633646. 

MESQUITA, A. O. 2009. Comunidades de pequenos mamíferos em fragmentos 
florestais conectados por corredores de vegetação no sul de Minas Gerais. – Lavras, 
UFLA, 2009. Dissertação de Mestrado. 

MONTEGOMERY, D.C., JENNINGS, C.L. & KULACHI, M. (2008). Introduction to 
Time Series Analysis and Forecasting, New York: John Wiley & Sons. 

MONTENEGRO-DIAZ, O; LOPEZ-ARÉVOLO, H; CADENA, A. 1991. Aspectos 
ecológicos del roedor arborícola Rhipidomys latimanus (Tomes, 1860) Rodentia: 
Cricetidae, em el oriente de cundinamarca, Colombia. Instituto de Ciencias Naturales-
MHN. Universidad Nacionaf de Cofombia. A.A. 7495, Bogota, Cofombia. CaJdasia 16 
(79): 565-572, 1991 

MÚRUA, R. & GONZÁLES, L. A. 1986. Regulation of numbers in two neotropical 
rodent species in southern Chile. Rev. Chilena Hist. Nat. 59,193-200. 

MURÚA, R; GONZÁLES, L. A; MESERVE, P. L. 1986. Population ecology of 
Oryzomys  longicaudatus Philippii (Rodentia: Cricetidae) in southern Chile. Journal 
of animal ecology (1986) 55, 281-293. 



83 
 

MURÚA, R; GONZÁLES, L. A; MAURICIO, L. 2003. Population dynamics of rice 
rats (a Hantavirus reservoir) in southern Chile: feedback structure and non-linear 
effects of climatic oscillations. OIKOS 102: 137–145, 2003. 

MURÚA, R; GONZÁLES, L. A; MAURICIO, L. 2003. Second-order feedback and 
climatic effects determine the dynamics of a small rodent population in a temperate 
forest of South America. Popul Ecol (2003) 45:19–2 

MUSSER, G. G.; CARLETON, M. D. 2005. Superfamily Muroidea. In: WILSON, D. E.; 
REEDER, D. M. (Eds.). Mammal Species of the World: A Taxonomic and 
Geographic Reference. 3. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. v. 2, 
p. 894-1531. 
 
MYERS P (2000). Rodentia (online), Animal Diversity Web. Disponível em: 
animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Rodentia 

 
NIMER, E. Climatologia do Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1989. 421p. 
 
NOWAK , R. 1999. Walker's Mammals of the World, vol. 2. Baltimore and London: 
The Johns Hopkins University Press. 
 
OLIVEIRA, L.F.B., 1985. Estrutura e ordenação espaço-temporal de uma 
congregação de roedores no sul da planície costeira do Rio Grande do Sul 
(Mammalia, Rodentia, Cricetidae). M.Sc. Thesis, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre. 
 
OLIVEIRA, F. F. R., NESSIM, R., COSTA, L. P. & LEITE, Y. L. R. 2007. Small 
mammal ecology in an urban Atlantic forest fragment in southeastern Brazil. 
Lundiana 8:27-34. 
 
O'CONNELL, M. A. 1982. Population biology of North and South American 
grassland rodents. Pp. 167-186 in Mares, M.A.(eds.). Mammalian Biology in South 
America. Special Publication Series (Pymatuning Laboratory of Ecology) 

 
O' CONNELL, M. A. 1989. Population dynamics of neotropical small mammals in 
seasonal habitats. Journal of Mammalogy 70:532-548. 
 
PACHECO, M. 2009. Ecologia de Populações de Pequenos Mamíferos em uma 
Restinga: Comparação de Métodos de Estimativa de Abundância e Dinâmica da 
População de Akodon cursor (Rodentia, Sigmondontinae). Dissertação de mestrado. 
UFRJ. 
 
PASTE, R. F; VOLTOLINI, J. C. 2013. Associação entre a estrutura da vegetação e a 
abundância de marsupiais e roedoresno Parque Estadual da Serra do Mar. Revista 
Biociências, Taubaté, v. 19 n. 2. P 72-82. 2013. 
 
PASSAMANI, M., DALMASCHIO, J., & LOPES, S.A. (2005). Mamíferos não-voadores 
em áreas com predomínio de Mata Atlântica da Samarco Mineração SA, município 
de Anchieta, Espírito Santo. Biotemas, 18(1), 135–149. 
 



84 
 

PEREIRA, L. E. 2006. Estudo ecoepidemiológico de hantavirus em roedores das 
regiões da Mata Atlântica e Cerrado do Brasil. São Paulo s. n. 2006. 165p. Tese 
apresentada a secretaria de saúde do Estado de São Paulo. 

 
PREVEDELLO, J. A; FERREIRA, P; PAPI, B. S; LORETTO, D; VIEIRA, M. V. 2008. 
Uso do espaço vertical por pequenos mamíferos no Parque Nacional Serra dos 
Órgãos, RJ: um estudo de 10 anos utilizando três métodos de amostragem. Espaço 
& Geografia, Vol.11, No 1 (2008), 95:119 ISSN: 1516-9375 
 

PREVITALI, M. A. LIMA, M. MESERVE, P. L.. KELT, D. GUTIÉRREZ, J. R. 2009. 

Population dynamics of two sympatric rodents in a variable environment: rainfall, 

resource availability, and predation. Ecology 90:1996–2006. 

 

PREVITALI, M.A., MESERVE, P.L., KELT, D.A., MILSTEAD, W.B., & 

GUTIERREZ, J.R. (2010). Effects of more frequent and prolonged El Niño events 

on life-history parameters of the degu, a long-lived and slow-reproducing rodent. 

Conservation biology, 24(1), 18- 28. 
 
POLLOCK, K.H. 1981. Capture-recapture models: a review of current methods, 
assumptions and experimental design. Studies in Avian Biology, v. 6, p. 426-435, 1981. 
 
RADEMAKER, V. & CERQUEIRA, R. 2006. Variation in the latitudinal reproductive 
patterns of the genus Didelphis (Didelphimorphia : Didelphidae). Austral Ecology 
31:337-342. 
 
REIS, N. R., A. L. PERACCHI, W. A. PEDRO, and I. P. LIMA. 2006. Mamíferos do 
Brasil. Londrina. Universidade Estadual de Londrina. 437p 
 
RICKLEFS, R. E. 1996. A economia da natureza. 3ed. Rio de Janeiro. Guanabara 
Koogan. 1996. 470p. 

 
RIZZINI, C. T. Tratado de fitogeografia do Brasil. Volume II. São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo. 1979. 374 p. 
 
ROCHA, R. G; FERREIRA, E; COSTA, B. M. A; MARTINS, I. C. M; LEITE Y. L. R; 
COSTA L. P &  FONSECA, C. 2011. Small mammal softhemid-Araguaia River in  
central Brazil, with the  description of a new species of climb in grat. Zootaxa 2789: 
1–34 

 
ROYAMA, T. 1992. Analytical population dynamics. – Chap- man and Hall. 

SANTANA, A. 2012. Estudos de longa duração de pequenos mamíferos: Perspectiva 
histórico-mundial e a ecologia populacional da espécie Marmosa paraguayana 
(Tate, 1931) como estudo de caso. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, UFRJ. 
 
SHAW G. (2006). Reproduction. In: Marsupials. eds Armati PJ, Dickman CR, Hume 
ID. (Cambridge Univ Press, Cambridge, UK), pp 229–298 
 

SHUMWAY, R.H; STO FFER, D.S. (2006). Time Series Analysis and Its Applications: 
With R Examples, 2nd ed., Springer, New York, NY. 
 



85 
 

SKALSKI, J.R., RYDING K.E., and MILLSPAUGH J.J. (2005). Wildlife Demography: 
Analysis of Sex, Age, and Count Data. Elsevier, Academic Press, Amsterdam. 
 
SMITH M, PATTON JL (1999). Phylogenetics Relationships and the Radiation of 
Sigmodontinae Rodents in South America: Evidence from Cytochrome b. J. Mamm. 
Evol., 6(2): 89-128. 
 
STENSETH, N. C. ET AL. 2003. Studying climate effects on ecology through the use 
of climate indices: the North Atlantic Oscillation, El Nin ˜o Southern Oscillation 
and beyond. The Royal Society. 2003.  
 
STEPPAN, S.; ADKINS, R.; ANDERSON, J. (2004). Phylogeny and Divergence-Date 
Estimates of Rapid Radiations in Muroid Rodents Based on Multiple Nuclear 
Genes. Systematic Biology 53 (4), pp. 533–553. 
 
STRAYER, D; ET AL. (1986). Long-Term Ecological Studies: An illustrated account 
of their design, operation and importance to ecology. Institute of Ecosystem Studies 
 
TURCHIN, P. (2001). Does population ecology have general laws? Oikos, 94(1), 17-
26. 
 
TURCHIN, P. 1999. Population regulation: a synthetic view. Oikos 153-159. 

TURCHIN. P., TAYLOR, A.D. 1992. Complex dynamics in ecological time series. 
Ecology 73: 289-305. 
 
TREJO, A; GUTHMANN, N. 2003. Owl selection on size and sex classes of rodents: 
activity and microhabitat use of prey 2003. - Journal of Mammalogy, 2003 – BioOne 

TRIBE, C. J. (2005). A new speciesof Rhipidomys (Rodentia, Muroidea) from North-
EasternBrazil. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 63 (1), 131-146. 
 
TRIBE, C. J. 1996. The Neotropical rodent genus Rhipidomys (Cricetidae: 
Sigmodontinae)—a taxonomicrevision. Ph.D. dissertation, UniversityCollege, London, 
United Kingdom. 
 
TRIVERS, R. L; WILLARD, D. E. 1973. Natural selection of parental ability to vary 
the sex ratio of offspring. Science. 179 (4068): 90-92 

 
VARELA, O., CORMENZANA, A., KRAPOVICKAS, L., BUCHER, E.H., 2008. 
Seasonal diet of the Pampas Fox (Lycalopex gymnocercus) in the chaco dry 
woodland, northwestern Argentina. Journal of Mammalogy 88, 1012–1019. 
 
VIEIRA, E. M; MONTEIRO-FILHO, E. L. A. 2003. Vertical stratification of small 
mammals in the atlantic forest of South-eastern Brazil. Journal of tropical ecology. 
New York. V.19 n.5 p501-507. 2003. 
 
WALTER, H. 1986.  Vegetação e zonas climáticas: tratado de ecologia global. In 
Vegetação e zonas climáticas: tratado de ecologia global. EPU.  
 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1644/1545-1542%282003%29084%3C0652:OSOSAS%3E2.0.CO%3B2
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1644/1545-1542%282003%29084%3C0652:OSOSAS%3E2.0.CO%3B2


86 
 

WILSON, D. E. and D. M. REEDER. 2005. Mammal Species of the World: a 
taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore. Johns Hopkins University 
Press. 2142p 
 

YOCCOZ, N. G; IMS, R. A. 1999. Demography of small mammals in cold regions: 
the importance of environmental variability. Ecological Bulletins, 1999 – JSTOR 

 

ZANGRANDI, P. L. 2011.  Fatores endógenos e exógenos na regulação 

populacional e um estudo de caso com o marsupial Marmosops incanus 

(Didelphimorphia, Didelphidae). Dissertação de Mestrado, Instituto de Biologia, 

UFRJ. 

 

ZAR, J.H. 1999. Biostatistical Analysis. 4th ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 

931p. 
 

 

  

http://scholar.google.com.br/citations?user=iuqxKewAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://scholar.google.com.br/citations?user=cuOaGBsAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://www.jstor.org/stable/20113236
http://www.jstor.org/stable/20113236


87 
 

Anexo 

 

 

Tabela A1. Porcentagem da condição reprodutiva das fêmeas de R. Itoan durante o estudo. N é o número 

total de fêmeas em cada mês de capturas acumulada durante o estudo.  

 Reprodutivas Inativas N 
Fevereiro 21,4% 78,6% 14 

Abril 0% 100% 18 
Junho 5,9% 94,1% 18 
Agosto 23,5% 76,5% 17 

Outubro 21,4% 78,6% 14 
Dezembro 26,7% 73,3% 15 

 

 

Tabela A2 Porcentagem da condição reprodutiva dos machos de R. Itoan durante o estudo. N é o número 

total de machos em cada mês de capturas acumulada durante o estudo. 

 Machos 
escrotados 

Machos Ñ 
escrotados 

N 

Fevereiro 63,6% 36,4% 22 
Abril 33% 67% 24 
Junho 57,6% 42,4% 33 
Agosto 68% 32% 25 

Outubro 53,8% 46,2% 13 
Dezembro 62,5% 37,5% 8 

 

 

Tabela A3. Porcentagem as quais as classes jovens, subadultos e adultos compõem os meses das estações de 

captura 

                                                                         Jovem Adulto N 

Fevereiro           38%             62%              37 

Abril                                  32%      67% 43 

Junho                   36% 64% 50 

Agosto                 20% 80% 41 

Outubro              31% 69% 26 

Dezembro  17% 83% 24 

 

 


