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Resumo 

 

Introdução 

A estrutura regional de uma população envolve conjuntos de populações locais 

que podem ser conectadas por migração. Os sistemas de populações locais em uma dada 

região, conectadas através do fluxo de indivíduos que se dispersam de uma população 

local a outra podem ser denominados metapopulações (Hanski & Gilpin, 1991). Tal 

conceito implica em ambientes compostos por manchas de habitat distintos onde as 

populações ocupam algumas ou todas estas manchas, persistindo numa escala maior 

através de um balanço entre extinção e colonização local (Ebenhard, 1991; Levins, R. 

1969). Podemos considerar que populações regionais fazem parte de um gradiente que vai 

de populações totalmente panmíticas até populações locais isoladas, e os níveis 

intermediários seriam ilhas, onde existe um pequeno fluxo de indivíduos que migram, e 

metapopulações, onde este fluxo entre as populações é suficiente para permitir a 
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persistência da espécie em escalas de espaço e de tempo maiores (Freckleton & 

Watkinson 2002; Gentile 2000).  

O processo de fragmentação de habitats é uma das mais profundas alterações 

causadas pelo homem ao ambiente. Muitos habitats naturais que eram quase contínuos 

foram transformados em paisagens que acentuam o mosaico de habitats, formando 

manchas isoladas de habitat original. Outra ação humana com efeitos similares é o 

afogamento da paisagem formando ilhas. O grau de isolamento e o tamanho dos 

remanescentes florestais interferem na composição das comunidades e na dinâmica das 

populações que ali ocorrem podendo levar à extinção espécies de baixas densidades e 

espécies do topo da cadeia trófica, de modo a favorecer o aumento de espécies onívoras 

de médio e pequeno porte como os gambás (Fonseca & Robinson, 1990; Harris et al., 

1996).  

Os ambientes insulares são um caso a parte no que diz respeito aos estudos de 

estrutura populacional animal. A teoria de metapopulações e seus conceitos aplicados a 

ambientes fragmentados podem também ser aplicados em ilhas. Neste caso, os fatores 

físicos têm um papel mais importante do que em outros tipos de ambiente (Swihart, et al. 

2003). Segundo a teoria de biogeografia de ilhas, pressupõe-se que ilhas maiores 

comportem maior número de espécies do que ilhas menores, e que ilhas mais próximas 

do continente também teriam maior riqueza de espécies do que ilhas mais distantes 

(McArthur & Wilson, 1967). A capacidade de dispersão e deslocamento de uma dada 

espécie também é um fator determinante para as taxas de colonização em ilhas. Contudo, 

a extinção é mais importante do que a colonização em ilhas, devido a maior dificuldade de 

dispersão de animais de hábito terrestre, uma vez que ilhas estão mais sujeitas a fatores 

estocásticos ambientais e demográficos do que áreas continentais. Dada a dificuldade de 

colonização, dependendo do tamanho da ilha, de sua distância do continente, da 

permeabilidade da matriz e da capacidade de dispersão dos indivíduos, os tamanhos 

populacionais nas ilhas podem ser menores que seus correspondentes no continente. Os 

tamanhos populacionais reduzidos, devidos principalmente ao pequeno número de 

migrantes, resultam em uma baixa diversidade genética, que pode levar a endogamia e ao 

efeito gargalo, e, através da deriva gênica fixaria genes ruins, o que poderia levar a uma 

espécie à extinção local, ou levar a especiação.  

Outro aspecto importante relacionado ao processo de perturbações causadas pela 

ação antrópica é o fato de que as mudanças nos habitats naturais levaram diversas 

espécies a se tornarem sinantrópicas. A sinantropia faz com que tais espécies se tornem 

elos de contato entre o homem e a natureza, podendo trazer, potencialmente, para as 
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áreas de ocupação humana, parasitoses de ciclos silvestres desconhecidas do homem, ou 

inserir um ciclo silvestre de doenças originalmente humanas. O parasitismo, assim como a 

fragmentação de habitats, pode alterar os padrões populacionais das espécies, a 

estruturação das comunidades, as interações biológicas e o padrão de evolução dos 

organismos (especiação e extinção). As perturbações e a fragmentação dos ambientes 

podem levar a perda de diversidade, o que por sua vez pode favorecer o aumento 

populacional de algumas espécies em detrimento de outras. Neste caso, se as espécies 

favorecidas forem as mais competentes para a transmissão de um determinado parasita, 

poderá haver uma facilitação e maior eficiência da transmissão deste, tornando-o um 

importante reservatório silvestre, processo conhecido como efeito diluidor (Schmidt & 

Ostfeld 2001).  

 

Relevância científica  

Os pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) podem ser considerados bons 

indicadores de alterações ambientais porque, de maneira geral, apresentam ciclo de vida 

curto, o que faz com que respondam rapidamente a alterações ambientais (Epstein et al., 

1997), proliferando-se rapidamente com um aumento dos recursos alimentares ou 

declínio de inimigos naturais. Portanto, o monitoramento de populações de pequenos 

mamíferos é uma boa ferramenta para se estudar os impactos das alterações no ambiente 

sobre a diversidade e dinâmica populacional das espécies, podendo auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias de manejo e conservação, além de ser essencial para o 

monitoramento, e compreensão, de certas zoonoses. 

A formação e manutenção de focos naturais de diversos parasitas em fragmentos 

isolados podem originar uma parasitocenose (Pavlovsky, 1966). Estudos ecológicos de 

parasitocenoses em ambientes isolados podem contribuir para o entendimento das 

flutuações populacionais em escala estacional e anual, servindo de modelo para medidas 

preventivas, a fim de se evitar a emergência ou reemergência de doenças infecciosas. 

Alguns estudos de levantamento e ecologia e dinâmica populacional de mamíferos 

foram realizados em ilhas oceânicas no Brasil (Fernandez, et al. 1988; Graipel, et al. 2006; 

Graipel & Santos-Filho 2006; Salvador et al., 2009). No entanto, apesar da grande 

quantidade de ilhas formadas por paisagem afogada durante as construções de represas no 

Brasil, monitoramentos da dinâmica populacional e influência do parasitismo nas 

populações de mamíferos neste tipo de ambiente nunca foram feitos anteriormente no 

Brasil, sendo o presente trabalho o primeiro com este objetivo.  
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Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a riqueza de espécies, a dinâmica 

populacional, e a influência do parasitismo por Tripanosoma cruzi nos tamanhos 

populacionais dos pequenos mamíferos, especialmente do gambá Didelphis aurita, em 

remanescentes florestais e ilhas formadas por afogamento de paisagem, comparando-se 

áreas insulares com áreas contínuas. 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: 

- Analisar os tamanhos populacionais, densidades, biomassa, taxas de recrutamento e de 

sobrevivência, reprodução e estrutura etária, assim como os fatores que influenciam nos 

tamanhos populacionais, para os pequenos mamíferos mais abundantes. 

- Determinar e comparar a diversidade e riqueza de pequenos mamíferos de cada área e 

investigar a possível ocorrência de equilíbrio insular nas áreas estudadas. 

- Avaliar a influência do parasitismo por Tripanosoma cruzi nos tamanhos populacionais das 

espécies hospedeiras mais abundantes. 

 

Materiais e Métodos 

Área de Estudo 

 Este projeto foi realizado no Reservatório de Ribeirão das Lajes, no município de 

Piraí, RJ, através de uma cooperação entre os Laboratórios de Biologia e Parasitologia de 

Mamíferos Silvestres Reservatórios, Biologia de Tripanossomatídeos (IOC/FIOCRUZ), 

Gerência de Meio Ambiente e Segurança Industrial da Light e Laboratório de 

Vertebrados (URFJ).  

O Município de Piraí está situado a aproximadamente 80 km da cidade do Rio de 

Janeiro, possui clima tropical de altitude, com verão chuvoso e inverno um pouco seco. A 

altitude média é de 387m. A vegetação é de Floresta Atlântica secundária bastante 

perturbada com áreas fragmentadas. A topografia é bastante irregular com encostas 

íngremes.  

A região apresenta diversas ilhas formadas por paisagem afogada, que se 

originaram no momento da construção do reservatório, no início do século passado. Na 

localidade foram escolhidas ilhas fluviais com no máximo 10 ha de área e áreas no 

continente que ficam próximas do reservatório.  

 Foram escolhidas três áreas para a realização de um estudo de captura-marcação e 

recaptura de pequenos mamíferos, sendo duas ilhas e uma área continua aqui chamadas 

de Ilha Pequena, Ilha Grande e Continente. Estes locais de coleta foram escolhidos por 



6 

 

serem fragmentos não muito degradados dentro da área de estudo, fáceis de chegar de 

barco e sem presença de residências ou cais (ANEXO). 

A Ilha Pequena (22°44’01”S e 43°54’56”W) apresenta 3,3 hectares com cobertura 

vegetal formada de Floresta Tropical Úmida continua na maior parte do fragmento, com 

clareiras próximas à borda e no centro da ilha, e altura das árvores variando de zero a 20 

metros, com média de 10 metros. O sub-bosque é bastante alterado e aberto. A vegetação 

é composta por muitos cipós, lianas, epífitas, plantas com espinhos e árvores frutíferas, 

além de algumas palmeiras exóticas. Não existem habitações nem plantações na ilha. As 

raízes são predominantemente subterrâneas. O relevo é bastante irregular, sendo mais 

elevado no interior da ilha e apresenta bordas muito íngremes. O solo é argiloso, com 

elevada presença de folhiço e sem afloramentos rochosos. Não há cursos d’água no 

interior da ilha. 

A Ilha Grande (22°43’14”S e 43°53’28’’W) tem 8 hectares com cobertura vegetal 

formada de Floresta Tropical Úmida contínua na maior parte do fragmento, com clareiras 

próximas à borda, e altura das árvores variando de zero a 40 metros, com média de 20 

metros. O sub-bosque é mais fechado que o da Ilha Pequena e apresenta muitos 

emaranhados de galhos e cipós, a vegetação com muitas lianas, epífitas, plantas com 

espinhos e árvores frutíferas, assim como  algumas palmeiras exóticas. Não existem 

também, plantações nem habitações na ilha. Como na outra ilha, as raízes são 

predominantemente subterrâneas, sendo o relevo bastante irregular, mais íngreme no 

interior da ilha e mais plano nas bordas. O solo é argiloso, com elevada presença de 

folhiço e sem afloramentos rochosos. Não há cursos d’água no interior desta ilha. 

O Continente (22°44’07”S e 43°54’45”W) é uma área de Floresta Tropical Úmida 

continua com algumas clareiras em seu interior, onde foi estabelecida uma grade quadrada 

de amostragem abrangendo uma área de 1,44 hectares.  A altura das árvores varia de zero 

a 50 metros, com média de 20 metros. O sub-bosque apresenta em sua maior parte o 

dossel fechado. A vegetação é composta por muitos cipós, lianas, epífitas, plantas com 

espinhos e árvores frutíferas, além de algumas palmeiras exóticas. Não existem plantações 

ou habitações próximas da grade de amostragem. As raízes são predominantemente 

subterrâneas com alguns afloramentos. O relevo é bastante irregular e íngreme conforme 

se avança para o interior. O solo é argiloso no interior, com elevada presença de folhiço e 

com alguns afloramentos rochosos, sendo arenoso na borda. 

A Ilha Pequena está situada a uma distância de 60 metros da faixa continua mais 

próxima, a 135 metros do fragmento Continente, e a 2600 metros da Ilha Grande. A Ilha 
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Grande está situada a 35 metros da faixa contínua mais próxima, e a 2600 metros da Ilha 

Pequena e do Continente. 

Coleta de dados e amostras 

Inicialmente foram feitas coletas de remoção de pequenos mamíferos na 

localidade para a identificação das espécies e diagnósticos de parasitismo. Estes estudos 

foram realizados no período de 2006 a 2009 e as coletas foram realizadas em seis 

transectos estabelecidos em uma área continental no entorno da represa, sendo está área 

aqui chamada de Vila (22°41’S e 43°52’W). Esta área possui características de habitat 

semelhantes as da área denominada Continente, entretanto existem habitações e estradas 

nas proximidades destes transectos (ANEXO). 

Posteriormente foram escolhidas áreas fixas para um trabalho de longo prazo, 

onde um estudo de captura-marcação-recaptura foi realizado com pequenos mamíferos 

nas áreas insulares (Ilha Pequena e Ilha Grande) e na área contínuas (Continente) usada 

como controle, já descritas acima. As grades insulares foram formadas por trilhas 

paralelas a cada 50 metros, com pontos de captura equidistantes em 20 metros, cobrindo 

a totalidade da área de cada ilha. Na área continental (contínua), usada para comparar com 

as ilhas, a metodologia empregada foi a mesma, porém a grade de captura tinha de 7 x 7 

pontos com espaçamento de 20m entre os pontos e entre as trilhas. Esta área ficava 

próxima do reservatório (ANEXO). O estudo ocorreu no período de julho 2008 a agosto 

de 2010, com expedições a cada dois meses, e um total de 13 excursões. Após o período 

acima citado, uma nova excursão foi realizada em outubro de 2010 apenas na ilha 

pequena, para confirmar a inexistência de indivíduos nesta área. 

Em cada estação de captura foram colocadas uma armadilha Sherman (7,62cm x 

9,53cm x 30,48cm) e uma Tomahawk (40cm x 64cm x 12,70cm) no chão. Cada expedição 

de captura de pequenos mamíferos (roedores e marsupiais) teve a duração de 4 noites 

consecutivas e a isca utilizada foi uma mistura composta de toucinho defumado, aveia, 

banana e pasta de amendoim. 

 Os animais foram marcados individualmente com brincos nas orelhas. A cada 

captura foram coletados os seguintes dados dos animais: espécie, peso, sexo, condição 

reprodutiva, grau de erupção e funcionalidade dos dentes dos marsupiais, tamanho de 

corpo e cauda e observações individuais. Para análises de diagnóstico sorológico de 

Tripanosoma cruzi foram coletadas amostras de sangue de cada animal uma única vez por 

excursão, em todas as excursões que o animal era capturado. As coletas de sangue foram 

feitas através de perfuração da veia caudal, utilizando seringa de 1 ml. As amostras foram 

armazenadas em papel filtro e em tubos plásticos de 1,5 ml e posteriormente foram 
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utilizadas para diagnósticos sorológicos de tripanossomíases. Após esses procedimentos 

os animais foram soltos no mesmo local da captura. 

Todos os procedimentos foram realizados mediante autorização da Comissão de 

Ética em Uso de Animais da Fundação Oswaldo Cruz – CEUA/FIOCRUZ (Licença 

0292-06). A captura dos animais silvestres foi feita com autorização do IBAMA (IBAMA, 

licença número 13373-1 – CGFAU) segundo Instrução Normativa N°154. A 

manipulação dos animais coletados foi realizada, desde o momento de sua captura, 

atendendo as normas de biossegurança estabelecidas pela Comissão de Biossegurança do 

Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ. Estas incluem a utilização de material individual de 

proteção (EPI) de nível III, composto por filtros motorizados de ar tipo HEPA, máscara 

facial completa de pressão positiva, além de vestuário básico (aventais de manga longa e 

luvas cirúrgicas). 

Análise dos dados e amostras 

>Análise das comunidades (riqueza, composição de espécies, sucesso de 

captura e abundância). 

A riqueza e a composição de espécies de pequenos mamíferos foram analisadas e 

comparadas entre as áreas. A riqueza foi considerada como o número de espécies 

capturadas. Foi feita uma análise de Escalonamento multidimensional (MDS) pela 

distância euclidiana para tentar relacionar as espécies com as áreas. Esta análise foi feita 

no programa PAST utilizando-se uma matriz de similaridade entre cada par de áreas em 

relação a composição de espécies calculada pelo índice de Jaccard. 

O sucesso de captura foi calculado através da razão entre o número de indivíduos 

capturados pelo esforço de captura investido. O esforço de captura foi dado pelo número 

de armadilhas multiplicado pelo número de noites em que estas armadilhas estiveram 

armadas.  

A abundância relativa foi calculada através da razão entre número de indivíduos 

da espécie pelo número total de indivíduos de todas as outras espécies. 

A ocorrência de possível equilíbrio insular de espécies de pequenos mamíferos foi 

investigada comparando-se a riqueza das ilhas com a das áreas contínuas ao longo do 

estudo, considerando-se a variação no tempo da riqueza e o tamanho das ilhas. Esta 

análise foi feita de forma qualitativa dado termos poucas área com números baixos de 

captura. 

 

>Análise das populações (razão sexual, reprodução, estrutura etária, 

tamanho populacional, sobrevivência, recrutamento, biomassa, densidade). 
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O período de reprodução dos marsupiais foi determinado pela presença de fêmeas 

com indivíduos jovens na bolsa ou com os mamilos inchados, indicando recente 

desmame. Nos roedores a reprodução foi determinada pela abertura vaginal e/ou 

gravidez por apalpação. A razão sexual foi calculada pelo teste do χ2
, testando a hipótese 

1:1 entre os sexos. 

Os tamanhos populacionais foram estimados para a Ilha Grande e para o 

Continente, uma vez que a Ilha Pequena apresentou somente um indivíduo da espécie 

Didelphis aurita ao longo de todo o estudo. Utilizou-se para estimar os tamanhos 

populacionais os métodos MNKA (Krebs, 1966) e Jacknife (Mh) através do Programa 

Capture (White, 1978). O método MNKA foi comparado com o Mh observando se o 

valor estimado pelo MNKA estava dentro do intervalo de confiança do modelo Mh. 

Foram estimadas taxas de recrutamento e sobrevivência entre os meses de coleta 

através do modelo Jolly Seber (Jolly, 1965, Seber, 1965). 

Para se investigar a influência da sobrevivência, do recrutamento, da frequência de 

fêmeas reproduzindo e da riqueza de espécies nos tamanhos da população foram feitas 

regressões lineares múltiplas pelo método passo a passo de trás para frente (“stepwise 

backward”) mês a mês e até quatro excursões de defasagem. Foi feita uma ANOVA para 

a escolha do melhor modelo gerado. Utilizou-se esta defasagem máxima, pois o período 

de quatro excursões corresponde aproximadamente ao período da estação reprodutiva do 

D. aurita, desta forma a análise avaliaria o efeito até um ano reprodutivo. 

A estrutura etária dos marsupiais foi analisada pela separação individual em quatro 

classes de acordo com Gentile et al. (1995), com base nas dentições e condições 

reprodutivas. 

A densidade foi estimada dividindo-se os tamanhos populacionais pelas áreas 

amostradas. 

A biomassa total foi estimada a partir do somatório do peso (em gramas) de cada 

indivíduo. As biomassas de cada área foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney 

através do programa PAST. 

Investigou-se a existência de correlação entre o número de indivíduos e a 

biomassa de cada área. Levantou-se a hipótese a priori de que nas ilhas, o aumento do 

tamanho populacional pudesse diminuir a biomassa mediana uma vez que os recursos são 

limitados e a dispersão é mais difícil. Para esta análise utilizou-se a mediana da biomassa 

(dada a partir do peso intermediário dos indivíduos). As correlações entre o número de 

indivíduos e a biomassa foram feitas através da correlação de Kendall, no programa 

PASWSTAT. 
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>Parasitismo 

O diagnóstico da infecção por Tripanosoma cruzi nos pequenos mamíferos foi 

realizado através de pesquisa do nível de anticorpos séricos (anticorpos da classe IgG 

anti-T. cruzi), utilizando-se da Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) segundo 

Camargo (1966). Os resultados destes diagnósticos foram fornecidos pelo Laboratório de 

Tripanossomatídeos/ FIOCRUZ. O ponto de corte para os títulos sorológicos em 

marsupiais foi de 1:40 para soro, visto que este foi o menor valor de diluição do soro para 

um animal com hemocultivo positivo (Jansen et al., 1985).  

Os parâmetros parasitológicos e suas relações com os parâmetros populacionais 

foram feitos apenas para a espécie mais abundante do estudo, o marsupial Didelphis aurita, 

uma vez que as outras espécies não apresentaram tamanho de amostra suficiente para 

estas análises. A prevalência foi calculada através da razão entre o número de animais 

infectados e número de animais testados naquele mês. A incidência foi calculada como 

sendo o número de animais novos infectados naquele mês, mais o número de 

soroconversões naquele mês. 

Foi investigada a influência do parasitismo por Tripanosoma cruzi nos tamanhos 

populacionais do gambá e a influência dos tamanhos populacionais do gambá no 

parasitismo por T. cruzi. Foram feitas regressões lineares simples dos tamanhos 

populacionais com as taxas de prevalência de infecção mês a mês e até três excursões de 

defasagem, levantando-se uma hipótese a priori de que os efeitos se dariam dentro de um 

período de seis meses. A variável dependente era sempre o parâmetro a receber a 

influência. Utilizou-se o programa PASWSTAT para esta análise.  

A relação entre o sexo dos gambás e a positividade para T. cruzi foi investigada 

através do teste do χ2
. Também foi investigada a idade dos animais infectados. 

 

 

Resultados 

Análise das comunidades 

Riqueza e diversidade 

No estudo de remoção realizado na área da Vila anterior ao estudo de captura-

marcação-recaptura foi encontrada uma riqueza de nove espécies: Didelphis aurita Wied-

Newied, 1826, Marmosops paulensis Tate, 1921, Metachirus nudicaudatus E. Geoffroy, 1803, 

Micoureus paraguayanus Tate, 1931, Monodelphis americana Muller, 1776, (Didelphimorphia, 
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Didelphidae), Akodon cursor Winge, 1887, Euryoryzomys russatus (Wagner, 1848), Oligoryzomys 

nigripes Olfers, 1818 e Oxymycterus judex Waterhouse, 1837(Rodentia, Cricetidae).  

Durante o estudo de captura-marcação-recaptura realizado nas ilhas e na área do 

continente, a riqueza de pequenos mamíferos observada foi de sete espécies: Didelphis 

aurita, Marmosops paulensis, Metachirus nudicaudatus, Micoureus paraguayanus, Monodelphis 

americana, Philander frenatus Olfers, 1818 (Didelphimorphia, Didelphidae) e Oligoryzomys 

nigripes (Rodentia, Cricetidae). Todas estas espécies, exceto P. frenatus foram encontradas 

no estudo de remoção (Tabela 1).   

A riqueza na Ilha Pequena foi dada pela presença de duas espécies (Didelphis aurita 

e Oligoryzomys nigripes) enquanto na Ilha Grande ocorreram cinco espécies (Didelphis aurita, 

Metachirus nudicaudatus, Micoureus paraguayanus, Monodelphis americana e Philander frenatus) e no 

Continente três (Didelphis aurita, Marmosops paulensis, Metachirus nudicaudatus). 

 

 

Tabela 1 – número de indivíduos capturados de cada espécie de pequenos 

mamíferos em cada área no estudo de captura-marcação-recaptura em Ribeirão 

das Lajes, Piraí, RJ. 

Espécies capturadas Área contínua Ilha grande Ilha pequena Total

Didelphis aurita 21 24 1 46

Marmosops paulensis 5 0 0 5

Metachirus nudicaudatus 1 1 0 2

Micoureus paraguayanus 0 4 0 4

Monodelphis americana 0 1 0 1

Oligoryzomys nigripes 0 0 4 4

Philander frenatus 0 1 0 1

total 27 31 5 63  

 

 

 

Também foram observados na região da represa outros mamíferos como o preá 

(Cavia aperea Erxleben, 1777, Rodentia, Caviidae), o mico-estrela (Callithrix penicillata 

Primates E. Geoffroy, 1812, Cebidae), o tapiti (Sylvilagus brasiliensis brasiliensis, Linnaeus, 

1758, Lagomorpha, Leporidae), o ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus F. Cuvier, 1823, 

Rodentia, Erethizontidae), o serelepe (Guerlinguetus ingrami Thomas, 1901, Rodentia, 

Sciuridae), a cutia (Dasyprocta leporina Linnaeus, 1758, Rodentia, Dasyproctidae), o tatu 

(Dasypus sp. Linnaeus, 1758, Cingulata, Dasypodidae), além de vestígios de capivara 

(Hidrochaeris hidrochaeris, Linnaeus, 1758) e diversas espécies de morcego: Aritibeus lituratus 
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(Olfers, 1818), Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) (Chiroptera, Phillostomidae), Diphyla 

ecaudata Spix, 1823 e Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810).  

A variação temporal da riqueza de espécies na Ilha Grande e no Continente 

mostra a presença contínua do gambá Didelphis aurita em ambas as áreas e a presença 

eventual dos outros marsupiais (Tabelas 2 e 3). É importante observar que algumas 

espécies desaparecem das capturas e depois de algum tempo voltam a ser capturadas, 

como por exemplo, o M. paraguayanus e o M nudicaudatus na Ilha Grande (Tabela 2) e o 

M. paulensis no Continente (Tabela 3). 

 Em maio de 2009 o trabalho de captura foi interrompido na ilha menor, uma vez 

que o sucesso de captura neste local foi igual à zero em duas excursões consecutivas, 

tendo sido capturados anteriormente somente um indivíduo de D. aurita e quatro de O. 

nigripes. No final do estudo (outubro de 2010) foi feita uma expedição para coleta nesta 

ilha, não tendo sido capturado nenhum animal. 

 

 

 

Tabela 2 – Variação temporal de cada espécie de pequeno mamífero capturado na 

Ilha Grande durante o estudo de CMR em Ribeirão das Lajes, Piraí, RJ. 

jul-08 set-08 dez-08 jan-09 mar-09 mai-09 ago-09 set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 ago-10

Didelphis aurita

Metachirus nudicaudatus

Micoreus paraguayanus

Monodelphis americana

Philander frenatus  

 

Tabela 3 – Variação temporal de cada espécie de pequeno mamífero capturado no 

Continente durante o estudo de CMR em Ribeirão das Lajes, Piraí, RJ. 

jan-09 mar-09 mai-09 ago-09 set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 ago-10

Didelphis aurita

Marmosops paulensis

Metachirus nudicaudatus  

 

A análise de MDS mostrou uma primeira separação (eixo x: r2=0,7266) entre a 

Ilha Pequena e Continente da Ilha Grande e Vila, uma vez que estas duas últimas 

apresentaram maior riqueza. O eixo y (r2=0,0914) mostra uma segunda separação, menos 

significativa, entre as áreas de cada um destes dois grupos, sendo maior entre a Ilha 

Pequena e o Continente (figura 1). 
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Não foi observada migração de um indivíduo marcado de um local a outro. Já na 

Ilha Grande e no Continente, foram observadas capturas de indivíduos em idade adulta 

nunca antes capturados, assim como a recolonização por espécies anteriormente extintas 

(tabelas 2 e 3). Além disso, tanto a riqueza quanto a diversidade não apresentaram 

relação com os tamanhos das áreas. A Ilha Pequena apresentou uma pequena riqueza, e a 

Ilha Grande tinha maior riqueza que a área contínua. Contudo, observa-se que a única 

espécie presente ao longo de todo o estudo foi o gambá. 

vila

continente

ilha pequena

ilha grande

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

Coordinate 1
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Figura 1 – Matriz de Distâncias Euclidianas 

através de Análise de Escalonamento 

Multidimensional (MDS) entre a composição da 

riqueza nas áreas de estudo na Represa de 

Ribeirão das Lajes, Piraí, RJ.  

 

 Sucesso de Captura 

O sucesso de captura para as áreas estudadas foi maior para D. aurita, 

correspondendo a 0,09% na Ilha Pequena, 1,08% na Ilha Grande e 2,32% no Continente, 

enquanto para M. americana foi de 0%, 0,01% e 0%, para M. nudicaudatus  0%, 0,02% e 

0,03%, para M. paraguayanus 0% 0,06% e 0%, para M. paulensis 0%, 0% e 0,16%, para O. 
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nigripes 0,35%, 0% e 0%, para P. frenatus 0%, 0,27% e 0% para a ilha pequena, ilha grande 

e para a área contínua, respectivamente.  

O sucesso de captura para todas as espécies foi de 0,43% na Ilha Pequena, 1,45% 

na Ilha Grande e 2,51% no Continente. O sucesso de captura total do estudo, para todas 

as áreas, foi de 1,61%. 

 

 

Abundância 

A espécie mais abundante foi o marsupial Didelphis aurita. Durante o estudo, foi 

capturado um total de 63 indivíduos das várias espécies, onde 46 indivíduos eram 

representantes desta espécie, tendo sido 21 capturados na área Contínua, 24 na Ilha 

Grande e 1 na Ilha Pequena. Desse total, 16 foram recapturados pelo menos uma vez, e 

não houve migração de indivíduos de uma área para a outra. Em relação ao número de 

indivíduos, o marsupial D. aurita representa 73% das capturas. Em relação ao total de 

capturas, o marsupial D. aurita representa 80% destas, tendo havido 165 capturas de 

indivíduos desta espécie, em um total de 206 capturas. 

As abundâncias relativas ao número de indivíduos para as demais espécies foram 

de 1,6% para M. americana, 3,2% para M. nudicaudatus, 6,3% para M. paraguayanus, 8% 

para M. paulensis, 6,3%para O. nigripes e 1,6 % para P. frenatus. 

 

Análises das populações 

Dinâmica populacional 

As análises de tamanho populacional, densidade, biomassa, taxas de recrutamento 

e de sobrevivência, período de reprodução, estrutura etária, assim como a dinâmica 

populacional e os fatores que influenciam estes parâmetros, foram calculados apenas para 

o gambá D. aurita, uma vez que as outras espécies não apresentaram tamanhos 

populacionais suficientes para tais análises. 
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Figura 2 – Estimativa do tamanho das populações de D. 

aurita, calculadas através do Capture pelo método Mh, nas 

áreas insular e contínua de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

A razão sexual do gambá não diferiu de 1:1 na área insular (22 /33) (x² = 2,2; 

P=0,138), porém diferiu na área contínua, onde foram capturados mais machos (29/11) 

(x² = 8,1; P=0,004). No total, a razão sexual não diferiu de 1:1 (51/44) (x²=0,257; 

P=0,612). 

O gambá apresentou padrões diferentes na variação populacional entre áreas, 

sendo que na área insular a população aumentou ao longo dos anos enquanto que na área 

contínua foi decrescendo (figura 2). 

Quando comparado com o Mh, o MNKA subestimou o tamanho da população 

em 90% dos casos no continente, onde seis de 10 casos ficaram abaixo do intervalo de 

confiança (tabela 5). Na ilha grande o MNKA subestimou o tamanho da população em 

54% dos casos, onde seis  casos em 13 ficaram abaixo do intervalo de confiança (tabela 

4). 

Na área insular a população do gambá mostrou-se estável, apresentando um 

aumento nos últimos meses e um pico populacional em março de 2010. As taxas de 

recrutamento foram sempre altas, exceto no período de maio a agosto de 2009, que é o  

Tabela 4 – Tamanhos populacionais estimados do gambá Didelphis aurita 

na área insular de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 
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Ilha grande
Tamanho da 

População (Mh)

Intervalo de 

Confiança
Erro Padrão

Tamanho da 

População (MNKA)

jul-08 2 2-2 0,2 2

set-08 2 2-2 0,00 2

dez-08 6 5-12 1,66 4

jan-09 3 3-8 1,17 2

mar-09 4 4-4 0,08 4

mai-09 4 4-9 1,17 3

ago-09 1 1-1 0,00 2

set-09 3 3-25 3,35 3

nov-09 10 8-35 5,12 7

jan-10 4 3-18 2,74 5

mar-10 19 15-46 6,44 13

mai-10 16 11-30 4,75 9

ago-10 9 8-15 1,66 8  

 

Tabela 5 – Tamanhos populacionais estimados do gambá Didelphis aurita 

na área contínua de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

Continente
Tamanho da 

População (Mh)

Intervalo de 

Confiança
Erro Padrão

Tamanho da 

População (MNKA)

jan-09 12 10-24 3,05 8

mar-09 6 6-6 0,64 7

mai-09 8 7-14 1,66 7

ago-09 5 5-10 1,17 4

set-09 4 4-9 1,19 3

nov-09 5 5-29 3,87 4

jan-10 4 3-18 2,74 2

mar-10 5 4-11 1,67 4

mai-10 4 4-9 1,17 3

ago-10 1 1-1 0,00 1  

 

período onde não há nascimentos na população. As taxas de sobrevivência foram maiores 

de julho a setembro, sendo que em 2009 também foi alta de janeiro a março. A maioria 

dos indivíduos recrutados era jovem (17 em 21 animais novos). Entretanto, dos 18 

animais marcados dentro da bolsa nesta área, apenas cinco foram recapturados 

posteriormente nas armadilhas, sendo ainda jovens na ocasião da primeira captura fora do 

marsúpio. Foi observada uma substituição parcial dos indivíduos (“turnover” populacional) 

de um ano para outro nesta área, sendo a sobrevivência um fator importante. O tamanho 

populacional esteve diretamente relacionado com a sobrevivência com uma e três  
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Tabela 6 – Taxas de Recrutamento e Sobrevivência, 

estimado pelo método Jolly-Seber, de Didelphis aurita na 

Ilha Grande de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

Ilha Grande
Tamanho da 

População (Mh)
Recrutamento Sobrevivência

jul/08 2

set/08 2 1 1

dez/08 6 1,00 0,50

jan/09 3 0,67 0,33

mar/09 4 1,00 1,00

mai/09 4 0,50 0,75

ago/09 1 0,00 0,67

set/09 3 0,67 1,00

nov/09 10 1,00 0,33

jan/10 4 1,00 0,71

mar/10 19 1,00 1,00

mai/10 16 1 0,75

ago/10 9  

 

Tabela 7 – Taxas de Recrutamento e Sobrevivência, 

estimado pelo método Jolly-Seber, de Didelphis aurita na 

área contínua de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

Continente
Tamanho da 

População (Mh)
Recrutamento Sobrevivência

jan/09 12

mar/09 6 1 0,88

mai/09 8 1 0,72

ago/09 5 0,11 0,40

set/09 4 0,79 0,50

nov/09 5 1 0,33

jan/10 4 0,88 0,25

mar/10 5 1,00 1,00

mai/10 4 0 0

ago/10 1  

 

excursões de defasagem, enquanto que a frequência de fêmeas reproduzindo influenciou 

inversamente os tamanhos populacionais num período de três excursões de defasagem 

(Tabela 8). A riqueza de espécies também influenciou inversamente os tamanhos 

populacionais com uma, duas e três excursões de defasagem (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Análise de Regressão Múltipla ente o 
Tamanho Populacional e os parâmetros 
populacionais Riqueza, Recrutamento, 
Sobrevivência e Frequência de Fêmeas se 
Reproduzindo, de Didelphis aurita para a área 
insular, em Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

 

Na área contínua, a população de D. aurita apresentou um declínio ao longo do 

tempo, que acompanhou a curva da taxa de sobrevivência. O recrutamento apresentou-se 

sempre alto, exceto em agosto de 2009, uma vez que não ocorreram nascimentos de 

março a agosto na população.  Dentre os 14 indivíduos recrutados nesta área, nenhum 

havia sido marcado no marsúpio e a maioria era subadulto ou adulto na primeira captura. 

Apenas seis animais foram marcados dentro do marsúpio e nenhum foi 

recapturado. Foi observada uma substituição total dos indivíduos (“turnover” populacional) 

no período de um ano. Nesta área, o recrutamento apresentou relação inversa com os 

tamanhos populacionais com três e quatro excursões de defasagem, enquanto que a    

Ilha Grande 

Sem defasagem 

Modelo escolhido R F Sig 

4 0,565 4,224 0,07 

Coeficientes Sig 

riqueza 0,07 

1 excursão de dafasagem 

Modelo escolhido R F Sig 

3 0.826 7,796 0,012 

Coeficientes Sig 

sobrevivencia 0,023 

riqueza 0,007 

2 excursões de defasagem 

Modelo escolhido R F Sig 

4 0,672 6,59 0,033 

Coeficientes Sig 

Riqueza 0.033 

3 excursões de defasagem 

Modelo escolhido R F Sig 

2 0,942 13,165 0,008 

Coeficientes Sig 

sobrevivencia 0,042 

freq femeas reprod 0,011 

riqueza 0,006 
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Tabela 9 – Análise de Regressão Múltipla ente o 

Tamanho Populacional e os parâmetros populacionais 

Riqueza, Recrutamento, Sobrevivência e Frequência 

de Fêmeas se Reproduzindo, de Didelphis aurita para 

a área insular, em Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

Continente

4 excursões de defasagem 

Modelo escolhido R F Sig

1 0,99 213,089 0,05

Coeficientes Sig

recrutamento 0,031

sobrevivência 0,028  

 

Figura 3 - Tamanho de população estimado pelo modelo Mh, recrutamento e 

sobrevivência estimados pelo modelo Jolly-Seber de Didelphis aurita na área 

insular de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

sobrevivência mostrou relação direta com os tamanhos populacionais com quatro 

excursões de defasagem (Tabela 9). A frequência de fêmeas reproduzindo também 

apresentou relação inversa com o tamanho populacional para três excursões de 

defasagem, enquanto que a riqueza de espécies mostrou relação direta para o mesmo 

período de tempo (Tabela 9).  
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Fêmeas em estado reprodutivo foram observadas entre os meses de agosto e 

março (Figuras 5 e 6). Indivíduos jovens e lactantes na população ocorreram de 

setembro a março (Figura 7), o que resultou numa maior taxa de recrutamento após os 

desmames. Apenas uma fêmea foi observada com duas ninhadas numa mesma estação 

reprodutiva, sendo o primeiro desmame em outubro e o segundo em março na Ilha  

Figura 4 - Tamanho de população estimado pelo modelo Mh, recrutamento 

e sobrevivência estimados pelo modelo Jolly-Seber de Didelphis aurita na 

área contínua de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

 

Figura 5 – Frequência de fêmeas reproduzindo de Didelphis aurita 

na área insular de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 
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Figura 6 – Frequência de fêmeas reproduzindo de Didelphis aurita 

na área contínua de Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

Figura 7 - Frequência das classes etárias da população de 

Didelphis aurita para as duas áreas, insular e contínua, em 

Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

Grande. Foi observado um indivíduo nascido no início da estação reprodutiva que 

se reproduziu no final da mesma estação também na área insular.  

 

Densidade 

As densidades estimadas do continente variaram de 0,69 a 8,33 indivíduos/ha-1 , 

enquanto que na Ilha Grande variaram de 0,13 a 2,38 indivíduos /ha-1 (tabelas 10 e 11 e 

figura 8). A Ilha Grande apresentou densidade populacional constante ao longo do  
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Tabela 10 - Densidade do gambá D. aurita, em indivíduos por 

hectare, para a área insular, em Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

Ilha Grande
Tamanho da 

População (Mh)
Área (ha) Densidade

jul/08 2 8,00 0,25

set/08 2 8,00 0,25

dez/08 6 8,00 0,75

jan/09 3 8,00 0,38

mar/09 4 8,00 0,50

mai/09 4 8,00 0,50

ago/09 1 8,00 0,13

set/09 3 8,00 0,38

nov/09 10 8,00 1,25

jan/10 4 8,00 0,50

mar/10 19 8,00 2,38

mai/10 16 8,00 2,00

ago/10 9 8,00 1,13  

 

 

Tabela 11 - Densidade do gambá D. aurita, em indivíduos por 

hectare, para a área contínua, em Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

Continente
Tamanho da 

População (Mh)
Área (ha) Densidade

jan/09 12 1,44 8,33

mar/09 6 1,44 4,17

mai/09 8 1,44 5,56

ago/09 5 1,44 3,47

set/09 4 1,44 2,78

nov/09 5 1,44 3,47

jan/10 4 1,44 2,78

mar/10 5 1,44 3,47

mai/10 4 1,44 2,78

ago/10 1 1,44 0,69  
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Figura 8 - Variação temporal da densidade do gambá D. 

aurita, em indivíduos por hectare, para as áreas insular e 

contínua, em Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

 

estudo, enquanto o continente, que apresentava densidade mais elevada no início do 

estudo, esta decresceu com o tempo (Figura 8). 

 

Biomassa 

A biomassa total estimada variou de 1290g a 8230g no continente e de 1150 a 

6440 na Ilha Grande e a biomassa mediana variou de 645g a 1250g no continente e de 

280g a 1365g na Ilha Grande (tabelas 12 e 13), mostrando maior variação da biomassa 

total no continente e maior variação da biomassa mediana na Ilha (Figuras 9 e 10). As 

duas áreas não apresentaram diferenças significativas nem na biomassa total (Z = -0,9613, 

P = 0,3364) nem na biomassa mediana (Z = -1,182, P = 0,237). Contudo, a biomassa 

total apresentou constante declínio no continente, uma vez que este parâmetro é 

influenciado pelo tamanho populacional, que também diminuiu com o tempo nesta área 

(Figura 9). Nas duas áreas a biomassa total esteve diretamente correlacionada com o 

número de indivíduos (Continente: RK = 0,849, P = 0,001; Ilha: RK = 0,753, P = 0,001). 

Foi encontrada correlação significativa inversa entre o número de indivíduos e a biomassa 

mediana somente na Ilha Grande (Ilha Grande: RK= -0,519 e P= 0,020; Continente: 

RK= 0,171 e P= 0,517).  
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Tabela 12 - Biomassa total e mediana do gambá D. 

aurita, para a área insular, em Ribeirão das Lages, 

Piraí, RJ. 

Ilha Grande
Número de 

Indivíduos

Biomassa 

Total

Biomassa 

Mediana

jul/08 2 2000 1000

set/08 2 2730 1365

dez/08 3 2205 385

jan/09 2 2230 1115

mar/09 4 3719 1119,5

mai/09 3 3150 1000

ago/09 1 1150 1150

set/09 3 3820 1250

nov/09 7 2880 290

jan/10 2 1300 650

mar/10 13 6440 280

mai/10 7 3890 470

ago/10 7 5030 700  

 

 

 

Tabela 13 - Biomassa total e mediana do gambá D. 

aurita, para a área contínua, em Ribeirão das Lages, 

Piraí, RJ. 

Continente
Número de 

Indivíduos

Biomassa 

Total

Biomassa 

Mediana

jan/09 8 8230 960

mar/09 6 6200 1075

mai/09 6 7240 1250

ago/09 4 4770 1250

set/09 3 3710 1140

nov/09 4 3240 812,5

jan/10 2 1290 645

mar/10 3 3060 1050

mai/10 3 3345 1250

ago/10 1 1005 1005  
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Figura 9 - Variação temporal da biomassa total de D. aurita, para as áreas 

insular e contínua, em Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

 

 

Figura 10 - Variação temporal da biomassa mediana de D. aurita, 

para as áreas insular e contínua, em Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 
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Figura 11 – Prevalência do parasitismo por T. cruzi 

em D. aurita para as áreas insular e contínua, em 

Ribeirão das Lages, Piraí, RJ. 

 

Análise do Parasitismo 

Dos animais analisados para infecção por T. cruzi, 27% foram soropositivos sendo 

91% da espécie D. aurita, portanto as prevalências foram calculadas somente para esta 

espécie. Durante o estudo longitudinal, além dos gambás, foi diagnosticado soropositivo 

um indivíduo da espécie M. nudicaudatus. Porém, durante o estudo prévio de remoção 

foram encontrados também indivíduos soropositivos das espécies P. frenatus e M. paulensis. 

Durante o estudo, 45 indivíduos de D. aurita foram testados para detecção de 

infecção por T. cruzi através de sorologia, sendo 19 fêmeas e 26 machos. Foi encontrado 

um total de 10 indivíduos infectados, sendo 3 fêmeas e 7 machos (Figura 6). Não foi 

encontrada relação entre o sexo e a infecção (χ²= 0,13 e p=0,72). Das 19 fêmeas testadas 

apenas 3 tiveram resultado positivo, todas adultas. As soro-conversões observadas dessas 

fêmeas ocorreram em março e em agosto de 2009. Entre os machos, dos 26 testados 

apenas 7 estavam infectados, sendo 3 na idade subadulta e 4 na idade adulta. As soro-

conversões observadas desses machos ocorreram em maio e em setembro 2009. 

A prevalência de infecção por T. cruzi no gambá na área do Continente atingiu um 

pico no inverno de 2009 e depois diminuiu até chegar a zero, mantendo-se negativa até o 

final do estudo, enquanto que na Ilha Grande ela variou mais ao longo do tempo, ficando 

negativa em alguns momentos (Figura 11). Não foi observada influência do tamanho da 

população do gambá no parasitismo por T. cruzi em nenhuma das áreas, nem mês a mês 

(ilha grande: R=0,345 e p=0,258, continente: R=0,179 e p=0,646),  nem com defasagem 
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no tempo: 1 mês de defasagem: ilha grande (R=0,543 e p=0,084) continente (R=0,339 e 

p=0,411), 2 meses de defasagem: ilha grande (R=0,193 e p=0,592) continente (R=0,489 e 

p=0,265). A influência do parasitismo por T. cruzi no tamanho da população do gambá 

não foi significativa quanto testada sem defasagem no tempo, tanto na Ilha grande 

(R=0,354 e p=0,258) quanto para continente (R=0,005 e p=0,990), assim como quanto 

testada com 1 mês de defasagem: ilha grande (R=0,281 e p=0,377) continente (R=0,112 e 

p=0,774). O teste com 2 meses de defasagem apresentou valores significativos para a Ilha 

grande (R=0,614 e p=0,045), enquanto para o continente não revelou significância 

(R=0,051 e p=0,904). 

 

Discussão 

Este trabalho teve início a partir de uma oportunidade surgida dentro de um 

projeto maior, cujo objetivo era realizar um estudo do parasitismo por Tripanosoma cruzi 

nos pequenos mamíferos na região da Represa de Ribeirão das Lajes, considerando-se o 

contexto e o cenário ecológico desta interação parasitária. Sendo assim, o trabalho de 

ecologia foi feito paralelamente de forma exploratória e os resultados que aqui foram 

apresentados são fenomenológicos. Principalmente devido a problemas logísticos e de 

estrutura local, esse trabalho apresentou alguns problemas metodológicos no início, e que, 

posteriormente, impossibilitaram a continuidade do estudo na área e acabaram por 

dificultar as análises. Entre esses problemas é possível destacar as áreas de amostragem, 

onde a grade do Continente era menor que a da Ilha, resultando em um esforço diferente 

entre as áreas; o Continente teve início alguns meses depois das ilhas; o baixo sucesso de 

captura; e a interrupção do trabalho após dois anos.  

 

Análise das comunidades 

Este estudo apresentou sucesso de captura muito baixo quando comparado com 

outros trabalhos realizados na Mata Atlântica (Fonseca & Robinson, 1990 – 2,4%; 

Stallings et al 1991 – 3,3%; Bergallo 1994 – 14%; D’Andrea et al. 1999 – 14%; D’Andrea et 

al., 2007 – 5,9%) Um estudo realizado na Ilha de Santa Catarina apresentou sucesso de 

captura de 12,3% (Graipel et al 2006). O sucesso de captura mais elevado no Continente 

em relação à Ilha Grande pode ser explicado pelo fato da grade ser aberta, sem limites 

definidos, e estar localizada em um contínuo de mata que permite a passagem de animais 

pela mesma. Apesar de a Ilha Grande ter apresentado um sucesso de captura inferior, a 

recaptura dos animais foi elevada, muitos indivíduos foram recapturados todos os dias 

durante a mesma excursão, indicando que a maior parte dos animais presentes na ilha foi 
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amostrada. Isto pode ser explicado pelo fato das grades de armadilhagem abrangerem 

toda a área de estudo nas ilhas. 

A riqueza de pequenos mamíferos terrestres encontrada no estudo de marcação e 

recaptura (sete espécies), bem como nas coletas prévias de remoção na área contínua 

(nove espécies), foram baixas quando comparadas com outras áreas de Mata Atlântica, 

cujo padrão varia de 8 a 21 espécies (Bergallo, 1994; Castro e Fernandez, 2005; Fonseca, 

1989; Fonseca e Kierulff, 1989; Fonseca e Robinson, 1990; Gentile et al 2004; Grelle, 

2003; Pardini et al., 2005; Stallings, 1989; Stallings et al., 1991; ). Contudo, devemos 

salientar que o presente estudo foi feito predominantemente em áreas insulares, que 

sabidamente apresentam riqueza de espécies menores do que áreas contínuas de mesmas 

características. A falta de estudos de mamíferos realizados em ilhas continentais dificulta 

uma comparação. Entretanto, a área contínua utilizada como controle teve riqueza menor 

que a Ilha maior, mostrando de fato ser uma região de baixo padrão de riqueza.  

Com relação às espécies encontradas, houve predominância de marsupiais. 

Apenas o gambá esteve presente em todas as áreas de coleta e em todas as excursões de 

longa duração (na Ilha Grande e no Continente), enquanto a presença das demais espécies 

variou no tempo. Este fato é explicado principalmente pelo fato do gambá, Didelphis 

aurita, ser uma espécie generalista e muito comum, que não seleciona seu habitat (Freitas 

et al 1997; Gentile & Fernandez 1999) e pode viver em locais com poucos requisitos, além 

de estar de acordo com outros estudos que mostraram a abundância elevada deste 

marsupial em áreas fragmentadas e perturbadas (Macedo et al. 2007; Olifiers e Cerqueira 

2006; Vaz et al 2007; Vieira et al 2009). Outra espécie que aparece com frequência, 

presente na Ilha Grande por várias excursões seguidas, é o marsupial Philander frenatus, 

porém, esta espécie está representada por um único indivíduo macho que foi capturado 

repetida vezes até a sua morte, levando-a a extinção local, portanto, não é um bom 

indicador da riqueza devido a sua abundância reduzida. 

 Apesar da Vila não ter sido usada como área controle no estudo de captura-

marcação-recaptura, o resultado da análise de MDS mostrou uma maior semelhança de 

riqueza e composição de espécies entre a Ilha Grande e a Vila, comparando-se as quatro 

áreas. A área da grade do Continente, por ser pequena, poderia não estar amostrando toda 

a riqueza da mata contínua, apesar de ter sido amostrada ao longo do estudo, e a Ilha 

Pequena não conseguiria manter uma riqueza maior pelo limite de área. Desta forma, 

podemos dizer que a Ilha Grande apresentou um subconjunto das espécies que ocorrem 

na mata contínua da região, com ausência principalmente dos roedores que ocorrem na 

região. Apesar das espécies Akodon cursor, Oligoryzomys nigripes e Oxymycterus judex (espécies 
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encontradas na mata contínua do entorno e não capturadas na Ilha Grande) serem 

comumente encontradas em áreas perturbadas (D’Andrea et al., 1999; Olifiers et al 2005), 

elas poderiam apresentar maior dificuldade de dispersão para as ilhas e de formar 

populações locais mais estáveis ao longo do tempo.  Apenas O. nigripes foi capturada em 

ilha (Ilha Pequena), onde só foi capturado um único indivíduo de outra espécie (D. aurita). 

Estes resultados também sugerem que a comunidade de marsupiais teria maior 

importância na estruturação das comunidades de pequenos mamíferos nas ilhas, e o 

gambá teria um papel chave nas comunidades, como mostrado em outros estudos 

realizados em áreas de Mata Atlântica (Fonseca & Robinson, 1990; Moura et al 2009). Nas 

ilhas fluviais formadas por paisagem afogada graças a seu tamanho reduzido, sua 

vegetação bastante degradada, dos intensos efeitos de borda sofridos, particularmente 

pela contínua variação do nível das represas, e de uma matriz pouco permeável a animais 

que não são bons nadadores, espécies generalistas de médio e pequeno porte como o 

gambá Didelphis aurita podem se tornar mais abundantes, especialmente devido à ausência 

de predadores de topo de cadeia. Dessa forma, o gambá pode apresentar efeitos negativos 

sobre a abundância das demais espécies, sendo assim necessário o entendimento de sua 

dinâmica populacional para a compreensão da estrutura das comunidades formadas por 

todos os outros pequenos mamíferos que lá vivem (Moura et al 2009; Fonseca & Robinson 

1990). 

Em ambientes fragmentados, especialmente em ilhas, sua proximidade com uma 

área contínua pode representar uma redução nas taxas de extinção em função da 

reposição de indivíduos provenientes desta localidade que atua como uma fonte, sendo 

esta reposição o efeito de resgate (Gotelli, 2009). Na Ilha Grande e no Continente foram 

observadas capturas de indivíduos jovens, subadultos e adultos nunca antes capturados, 

assim como a recolonização por espécies anteriormente extintas, indicando que nestes 

fragmentos está ocorrendo resgate. Na Ilha Grande, a presença de adultos nunca antes 

capturados sugere a migração de indivíduos de outras áreas e esta migração pode ser 

responsável pela manutenção da população nesta ilha. Contudo, as condições de 

isolamento da Ilha e de idade pouco avançada dos jovens capturados, não marcados 

anteriormente, sugerem que estes indivíduos não foram recrutados por migração, mas que 

as fêmeas grávidas destes filhotes não foram capturadas durante a gestação. A Ilha 

Pequena aparentemente não apresentou resgate durante o período estudado. O retorno 

de algumas espécies que estiveram presentes no início do estudo e depois não foram 

observadas por um longo período de tempo como por exemplo, o M. paraguayanus na Ilha 

Grande, pode ser explicada pela liberação de um nicho, em função da extinção ou 
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redução no tamanho populacional de outras espécies, ou ainda, por alguma falha de 

amostragem (alguns marsupiais utilizam mais o estrato arbóreo, onde não foram 

colocadas armadilhas).  Podemos dizer que o efeito resgate ocorra com mais frequência 

na Ilha Grande, e que na Ilha Pequena possa ocorrer considerando-se uma escala de 

tempo maior do que na Ilha Grande.  

   

Análises das populações 

O padrão de variação da dinâmica populacional observado neste estudo é 

coerente com outras localidades de Mata Atlântica na região sudeste, onde o período de 

reprodução ocorre de julho / agosto a março, sendo o final do verão o momento em que 

existem as maiores taxas de recrutamento e, consequentemente, os maiores tamanhos 

populacionais, cujos indivíduos irão dispor de uma maior disponibilidade de recursos 

alimentares. Estes resultados estão de acordo com outros estudos de marsupiais 

Neotropicais (Bergallo 1994; Bergallo e Cerqueira 1994; Cerqueira et al., 1993; Cerqueira 

& Bergallo 1993; Cárceres e Monteiro-Filho 1998; D’ Andrea et al., 2007; Fleming 1972; 

Gentile et al., 2000; Gentile et al., 2004; Lima et al., 2001; O’Connell 1989; Rademaker e 

Cerqueira 2006; Tyndale-Biscoe e Mackenzie 1976). 

Os tamanhos populacionais estimados pelo MNKA e pelo Capture só foram 

próximos quando a população era muito pequena, pois o MNKA utiliza apenas a 

contagem do número de indivíduos conhecidos, enquanto o Jackknife faz sucessivas 

subamostragens da amostra inicial e reduz os desvios (Fernandez 1995). O MNKA 

subestimou menos o tamanho da população na Ilha Grande do que no Continente, 

provavelmente devido a uma maior eficácia na amostragem do ambiente insular, pela 

abrangência de maior parte da população local, enquanto no Continente há, 

aparentemente, um trânsito elevado de indivíduos. As estimativas do MNKA ficaram 

muitas vezes fora do intervalo de confiança do Mh e na maioria dos casos subestimando 

os tamanhos populacionais em relação ao outro modelo. Estes resultados estão de acordo 

com dois outros estudos que compararam estes dois métodos para populações de 

pequenos mamíferos brasileiros que também encontraram menores estimativas para o 

MNKA em relação ao Jacknife (Gentile e Fernandez, 1999) e observaram que na maioria 

dos casos as estimativas do MNKA ficavam abaixo do intervalo de confiança das 

estimativas do Jacknife (Pacheco et al., no prelo).  

O período de reprodução se inicia nos meses de inverno, contudo os períodos de 

final de lactação e de desmame ocorrem durante a estação chuvosa, que é a época onde 

há maior disponibilidade de recursos permitindo maior sobrevivência dos indivíduos 
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jovens e das fêmeas lactantes. Tal padrão mostra que há estacionalidade na estratégia 

reprodutiva destes marsupiais, onde a reprodução está relacionada às estações do ano, o 

que, por sua vez, afetam a disponibilidade de recursos (Cerqueira, 1988; Cerqueira 2004; 

Rademaker e Cerqueira, 2006). Além disso, a proporção elevada de fêmeas em estado 

reprodutivo semelhante, grávidas ou lactantes no mesmo período de tempo, mostra 

sincronia na reprodução destes animais, corroborando o tipo de estratégia reprodutiva 

estacional (Cerqueira, 2004). 

As maiores proporções de indivíduos jovens e lactantes foram observadas na 

primeira metade de cada semestre do ano (nos meses de janeiro e setembro), que 

representam o período de maior recrutamento. Observou-se um envelhecimento da 

população ao longo do ano, com maior predominância de adultos no segundo semestre. 

As análises de regressão mostraram que na Ilha Grande os tamanho populacionais 

parecem responder aos fatores ecológicos de forma mais rápida do que no Continente. 

Resultados significativos apareceram no Continente a partir de 3 excursões de defasagem, 

equivalente a aproximadamente 6 meses, enquanto na Ilha Grande apareceram a partir de 

uma excursão de defasagem, equivalente a 2 meses. Estes resultados podem ser 

explicados pelas ilhas estarem mais sujeitas a fatores estocásticos e serem mais sensíveis a 

variações (Gotelli, 2009).  

A relação inversa encontrada entre o recrutamento e frequência de fêmeas 

reproduzindo com os tamanhos populacionais no continente para seis e oito meses, pode 

ser explicada pelo fato do gambá apresentar uma estação reprodutiva definida, de modo 

que eles começam a se reproduzir no inverno, tem picos de recrutamento no verão e 

posteriormente os tamanhos populacionais aumentam no final do verão (Rademaker e 

Cerqueira, 2006). Além disso, no Continente o recrutamento por imigração é maior, por 

este estar localizado em um contínuo onde os animais podem se dispersar livremente e 

colonizar a área onde a grade foi montada, aumentando assim o tamanho populacional 

nesta localidade. Na ilha a sobrevivência foi o parâmetro que mais influenciou 

diretamente os tamanhos populacionais, o que é esperado devido aos limites de migrações 

e altas taxas de mortalidade de neonatos. 

A relação da riqueza com os tamanhos populacionais também apresentou 

resultado diferenciado entre continente e ilha. No continente, o aumento da riqueza 

levava a um aumento populacional com seis meses de defasagem, enquanto que na ilha a 

relação foi inversa. Estes resultados também estão de acordo com o esperado, uma vez 

que uma ilha como a amostrada não poderia comportar alta riqueza e altos tamanhos 
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populacionais das espécies. No continente, muitos dos animais apenas passam pela área e 

por ser contínua esta relação seria menos restritiva. 

O Continente apresentou maiores densidades populacionais em relação à Ilha 

Grande, e estas densidades foram maiores do que a densidade média esperada para essa 

espécie no bioma mata atlântica (Cerqueira et al. 1993 – 0,4 ind/ha; Bergallo, 1994 – 0,5 

ind/ha; Grelle, 2003 – 1,5 ind/ha; Cáceres et al., 2006 – 0,3 ind/ha). Tal situação pode ser 

explicada pelo fato de que esta localidade está mais sujeita aos efeitos de borda, com 

maior migração de indivíduos que vivem neste contínuo, em função da inexistência de 

barreiras em seu entorno que permite o transito e a captura destes indivíduos, 

superestimando assim a densidade populacional (Fernandez 1995). A Ilha Grande, como 

um ambiente insular, que apresenta maior dificuldade de colonização devido ao 

isolamento e suporta um número limitado de indivíduos, apresentou densidades mais 

reduzidas e variando em torno da densidade média esperada para essa espécie no bioma 

mata atlântica. 

A biomassa total apresentou uma relação direta com o tamanho populacional 

tanto na Ilha Grande quanto no Continente, o que seria esperado, uma vez que quanto 

maior o número de indivíduos, maior será o somatório das massas. Porém, esta não é 

uma boa estimativa, pois não mostra como a biomassa individual se comporta. Já a 

biomassa mediana, que apresentou uma relação inversa na Ilha Grande, diminuindo à 

medida que o tamanho da população aumenta, pode ser uma resposta às densidades 

elevadas, como a competição por recursos alimentares (Mendel et al 2008). A área insular 

apresentou índices de biomassa que variaram dentro de uma faixa restrita ao longo do 

tempo, indicando que o fluxo de nutrientes na área insular é bastante limitado e com 

poucas variações, restringindo o número de indivíduos. A ausência de relação entre a 

biomassa mediana e o tamanho da população no Continente poderia ser explicada por 

esses animais não ficarem restritos a grade de coleta, diminuindo os efeitos dos fatores 

dependentes de densidade. Trabalhos com pequenos mamíferos que vivem em ilhas 

mostraram que o tamanho populacional aumenta devido à ausência de predadores, o 

corpo destes indivíduos tendendo a ser maior, em geral apresentando uma maior 

expectativa de vida e amadurecendo mais tarde (Fietz & Weis-Doots 2012). Em 

contrapartida, o tamanho do corpo também pode ser influenciado por características 

geográficas da própria ilha como o tamanho e o grau de isolamento, além da 

disponibilidade de alimentos (reduzida ou aumentada), baixa predação, baixa competição 

interespecífica, além das características geográficas da ilha, (Lomolino 2005). 
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Análise do Parasitismo 

 O ciclo de transmissão do Tripanosoma cruzi pareceu ser contínuo na região e não 

depender de fatores estacionais, uma vez que foram observadas soroconversões da 

infecção no gambá ao longo de todo o ano. Apesar do número de amostras ter sido 

pequeno e, por isto, não ter sido possível testar a correlação entre as taxas de prevalência 

por T. cruzi em D. aurita e as classes etárias do gambá, observou-se que todos os 

indivíduos de D. aurita infectados eram de idade adulta ou subadulta, indicando que estes 

animais se expõem à infecção pelo parasita tardiamente, o que resulta em aumentos de 

prevalência quando a população está mais velha e o recrutamento mais baixo, 

coincidindo, de um modo geral, com as estações secas. O resultado também parece 

indicar que não existe transmissão vertical de mãe para filho. A relação significativa 

encontrada das prevalências no tamanho populacional do gambá observada para um 

período de quatro meses de defasagem corrobora este resultado. Contudo esta relação só 

foi nítida na Ilha Grande, provavelmente por conter uma população mais fechada do 

gambá ao longo do tempo, tornando mais fácil a detecção do fenômeno. Não foi 

observada relação entre o sexo e a infecção, indicando que ambos expõem-se igualmente 

ao vetor. 

O parasitismo pareceu não estar sendo influenciado pelo tamanho populacional 

do hospedeiro, mas sim pela riqueza de espécies. A maior prevalência do parasito foi 

observada na área de menor riqueza de espécies, o Continente, onde parece haver o 

favorecimento da espécie mais competente para a transmissão do parasita (neste caso o 

D. aurita), havendo uma facilitação e maior eficiência para a transmissão do parasito, 

tornando o gambá um importante reservatório silvestre. Na Ilha Grande a infecção 

poderia estar ocorrendo em outros hospedeiros, diminuindo as prevalências do parasito 

no hospedeiro mais competente, processo conhecido como efeito diluidor (Smidt & 

Ostfeld, 2001). 

Constatou-se a existência de dois ciclos distintos de Tripanosoma cruzi na região que 

podem estar associados aos efeitos da paisagem ou à espécie de hospedeiro, dado pela 

presença de duas cepas silvestres de T. cruzi: TC1 e Z3 (identificadas através de 

hemocultivos realizados no início do estudo – informação fornecida pelo LabTrip - 

Fiocruz). Os resultados aqui apresentados apontam para a manutenção de um ciclo 

enzoótico de transmissão do T. cruzi na região, uma vez que as cepas isoladas são mais 

associadas ao ciclo de transmissão silvestre (Deane et al, 1984; Pinho et al. 2000). 

Conforme observado em outras localidades do estado do Rio de Janeiro (Vaz et al., 2007), 

nossos dados sugerem a existência de ciclos plurianuais do parasita, uma vez que dentro 
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do período analisado as taxas de infecção não se mantiveram constantes, com ausência de 

infecção nos últimos meses de captura no Continente e diminuição da prevalência na Ilha 

Grande no final do estudo. Porém é importante destacar que durante o período 

acompanhado os casos de soroconversão foram recorrentes, apontando para o frequente 

risco de exposição desses animais ao contato com o parasita. A fragmentação do habitat 

pode levar a resultados imprevisíveis para a emergência de doenças silvestres ou humanas 

(Vaz, 2007), além de tornarem as espécies cada vez mais sinantrópicas. Os resultados aqui 

apresentados reforçam a importância dos gambás na manutenção do parasita no ambiente 

silvestre, e dos estudos de longo prazo para melhor compreensão da dinâmica de 

transmissão, uma vez que são reconhecidamente considerados como importantes 

reservatórios silvestres do T. cruzi (Deane et al., 1984; Jansen et al., 1997; Pinho et al. 2000). 
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ANEXO 

Imagens da área de estudo 

 

 

Vista aérea da Represa de Ribeirão das Lajes: áreas de coleta e distâncias entre as áreas. 
Imagem adquirida em 27/12/2012.  
 

 
Vista aérea da Represa de Ribeirão das Lajes e seu entorno.  
Imagem adquirida em 27/12/2012.  
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Imagem da Ilha Pequena com Croqui da disposição das transecções. 
Imagem adquirida em 27/12/2012.  
 

 
Imagem da Ilha Grande com Croqui da disposição das transecções. 
Imagem adquirida em 27/12/2012.  
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Imagem do Continente com Croqui da disposição das transecções. 
Imagem adquirida em 27/12/2012.  
 


