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Resumo 

Considerando a influência do habitat na ocorrência das espécies e a ecologia alimentar como 

fatores importantes na dinâmica das comunidades, foi avaliada a relação entre os componen-

tes do habitat e a riqueza e abundância de pequenos mamíferos e caracterizada a dieta das 

espécies em uma área de Caatinga no Alto Sertão Sergipano. O estudo foi realizado no Mo-

numento Natural Grota do Angico (MNGA), utilizando-se o método de captura-marcação-

recaptura (CMR) por meio de 100 armadilhas tipo Sherman®, dispostas em quatro sítios (caa-

tinga hiperxerófila densa) de julho de 2012 a fevereiro de 2013. Adicionalmente, mensurou-se 

mensalmente as variáveis do habitat e a disponibilidade de invertebrados. Além disso, foram 

coletadas amostras de material fecal para a identificação dos itens alimentares consumidos. 

Foram capturados 24 indivíduos pertencentes a três espécies, sendo dois marsupiais (Gracili-

nanus agilis, N = 17 e Didelphis albiventris, N = 1) e um roedor (Wiedomys pyrrhorhinus, N 

= 6); com uma taxa de recaptura de 25%. A riqueza desse estudo foi inferior ao descritos em 

outros trabalhos no bioma. Os sítios apresentaram alta similaridade em relação ao habitat de-

vido a elevada quantidade de serrapilheira e as diferenças entre eles foram influenciadas por 

componentes como rocha, cacto e bromélia. Dentre as variáveis do habitat, apenas a quanti-

dade de bromélias influenciou positivamente a abundância de G. agilis e não houve nenhuma 

relação destas com W. pyrrhorhinus. Foram coletadas 37 amostras de fezes, sendo nove de W. 

pyrrhorhinus (todas de indivíduos machos) e 28 de G. agilis (11 amostras de fêmeas e 17 de 

machos). Foram identificadas oito ordens de invertebrados consumidas pelas duas espécies 

(Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Blattodea, Orthoptera, Isoptera e Arane-

ae), além do registro de polpa e sementes. Esse é o primeiro estudo sobre o hábito alimentar 

de W. pyrrhorhinus e G. agilis em área de Caatinga. As duas espécies apresentaram elevadas 

taxas de consumo de artrópodes e a composição da dieta do marsupial se apresentou similar 

aos demais estudos realizados em Cerrado; porém nesse estudo as proporções de consumo 

foram superiores. Dois novos registros de itens alimentares para G. agilis foram obtidos: Blat-

todea e sementes de Pilosocereus gounellei (Cactaceae). Não constatou-se diferença na dieta 

entre os sexos de G. agilis, entretanto houve o maior consumo de Hymenoptera por machos e 

de Orthoptera pelas fêmeas. Além disso, nesse estudo, esse marsupial apresentou um hábito 

oportunista, consumindo os representantes das ordens que estavam mais disponíveis no ambi-

ente. 

Palavras-chave: estrutura do habitat, hábito alimentar, marsupiais, roedores, semiárido. 
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Abstract 

Considering the habitat influence in the occurrence of animal species and feeding ecology as a 

key factor on community dynamics, the relationship between habitat components and species 

richness and the abundance of small mammals community were evaluated, as well as the diet 

characterization of these species at Caatinga‟s area in Sergipe, Brazil.  The capture-mark-

recapture (CMR) method was applied at the Grota do Angico Natural Monument (MNGA), 

100 Sherman‟s® traps were arranged in four sites (dense hiperxerophytic Caatinga) from July 

2012 to February 2013. Monthly, the habitat variables and invertebrates availability were 

measured. Fecal samples were collected for food items identification. Twenty-four individuals 

belonging to three species, two marsupials (Gracilinanus agilis, N = 17 and Didelphis al-

biventris, N = 1) and one rodent (Wiedomys pyrrhorhinus, N = 6) were captured, the recapture 

rate was 25%. The richness found was lower than other studies  described in this biome. High 

habitat similarity were observed between the study sites, due to the high amount of litter, and 

the differences among them were influenced by components such as rock, cactus and brome-

liads. The only habitat variable that positively influenced the abundance of G. agilis was the 

amount of bromeliads, there was no such relationship with W. pyrrhorhinus. Thirty seven 

fecal samples were collected, nine of W. pyrrhorhinus (all male samples) and 28 of G. agilis 

(11 female samples and 17 male samples). In these two species intake sample were identified 

eight invertebrates orders (Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Blattodea, Or-

thoptera, Isoptera e Araneae), pulp and seeds were also registered. This is the first study on 

the feeding habits of W. pyrrhorhinus and G. agilis in Caatinga‟s biome . The two species 

showed high rates of arthropods intake and the diet composition of marsupial was similar to 

others studies in Cerrado biome, although in this study the proportions of consumption were 

higher. There were two food items new records‟ to G. agilis: Blattodea and Pilosocereus gou-

nellei (Cactaceae) seeds. No difference was found between the sexes in the diet of G. agilis, 

however largest consumer of Hymenoptera by males and Orthoptera by females. Besides this 

study showed that marsupial has opportunistic feeding habits, consuming the more available 

arthropods orders in the environment. 

Key-words: habitat structure, feeding habits, marsupials, rodent, semiarid.
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Introdução Geral 

 

O nicho pode ser definido como o espaço multidimensional ocupado por uma 

espécie, que envolve as condições e os recursos necessários para sua sobrevivência 

(Hucthinson, 1957). Dentre essas dimensões, espaço, recurso e tempo são consideradas 

as principais por Schoener (1974), sendo que a segregação em uma ou mais dessas di-

mensões permite a coexistência das espécies em um ambiente (Pianka, 1974). Essa se-

gregação proporciona uma redução do potencial de encontros agonísticos entre as espé-

cies e a diminuição da competição pelo alimento (Schoener, 1974).  

Dessa maneira, muitos trabalhos avaliam quais fatores podem influenciar a di-

versidade de espécies em um determinado ambiente, considerando a estrutura do habitat 

(MacArthur & MacArthur, 1961; August, 1983; Kotler & Brown, 1988; Williams et al., 

2002; Grelle, 2003; Pardini et al., 2005) ou a variação na dieta entre as espécies (Mac-

Arthur & Pianka, 1966; Meserve et al., 1988; Julien-Laferrière & Atramentowicz, 1990; 

Leite et al., 1994, 1996; López-Cortés et al., 2007).  

As comunidades de pequenos mamíferos são amplamente utilizadas no estudo 

dos mecanismos de segregação de nicho e coexistência de espécies (e.g. M‟Closkey, 

1976; August, 1983; Kotler & Brown, 1988; Murray & Dickman, 1994; Leite et al., 

1994, 1996; Grelle, 2003; Vieira, 2003; Pardini et al., 2005). Esse grupo tem sido am-

plamente utilizado em decorrência da alta riqueza de espécies (Nowak & Paradiso, 

1991; Emmons, 1997; Paglia et al., 2012) e pelas diferentes formas de uso do habitat e 

hábitos alimentares (Stallings, 1989; Santori et al., 1995; Vieira & Ástua de Moraes, 

2003; Giannoni et al., 2005; Santori & Ástua de Moraes, 2006; Leiner & Silva, 2007; 

Prevedello et al., 2009; Lessa & Costa, 2010, Reis et al., 2011). 

Representantes desse grupo respondem de forma diferenciada aos componentes 

do habitat (Kotler & Brown, 1988; Gentile & Fernandez, 1999; Grelle, 2003; Emmons, 

2009), desempenhando importantes funções ecológicas como a predação e dispersão de 

sementes no ambiente (Wurdenle Jr., 1997; Vieira & Izar, 1999; Vieira et al., 2003; 

Cáceres & Monteiro-Filho, 2007; Donatti et al., 2009; Lessa & Costa, 2009).  

 No Brasil, a maioria dos estudos sobre a ecologia de pequenos mamíferos foi 

realizado em Mata Atlântica e Cerrado, tanto sobre o uso do habitat quanto sobre a eco-

logia alimentar (e.g. Gentile & Fernandez, 1999; Grelle, 2003, Vieira et al., 2003; Par-

dini et al., 2005; Hannibal & Cáceres, 2010; Lessa & Costa, 2009, 2010). Dessa forma, 

há poucas informações sobre esses temas em biomas como a Amazônia (e.g. Fernandes 
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et al., 2006; Bezerra et al., 2009; Cáceres et al., 2010), Pantanal (Lacher & Alho, 1989; 

Alho et al., 2011), Campos Sulinos (Sponchiado et al., 2012) e Caatinga (Mares et al., 

1981, 1985; Streilein, 1982; Freitas et al., 2005; Geise et al., 2010).  

Na Caatinga, o conhecimento sobre a fauna de pequenos mamíferos tem aumen-

tado nos últimos anos (Albuquerque et al., 2012). Entretanto, ainda há uma lacuna sobre 

algumas questões ecológicas desse grupo (Prevedello et al., 2008; Lessa & Geise, 

2010), pois foram realizados apenas dois trabalhos avaliando a influência da estrutura 

do habitat na comunidade no bioma (Streilein, 1982; Freitas et al., 2005), uma vez que 

os estudos de Mares et al. (1981, 1985) e Geise et al. (2010) são baseados em levanta-

mentos da fauna. Além disso, Lessa & Geise (2010) afirmam que não há estudos sobre a 

dieta de marsupiais no bioma. 

Considerando esse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar co-

mo os componentes do habitat influenciam a comunidade de pequenos mamíferos assim 

como descrever o hábito alimentar dessas espécies em uma área de Caatinga. Dessa 

forma, esse estudo foi estruturado em dois capítulos, sendo o primeiro a “Influência do 

habitat na comunidade de pequenos mamíferos em uma área de Caatinga no Alto Sertão 

Segipano” e o segundo “Hábito alimentar de Wiedomys pyrrhorhinus (Wied-Neuwied, 

1821) e de Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) em uma área de Caatinga no Alto 

Sertão Sergipano”.  

No primeiro capítulo é caracterizada a comunidade de pequenos mamíferos e 

como os diferentes componentes do habitat influenciam a riqueza e abundância do gru-

po em uma área de Caatinga em Sergipe. Já o segundo capítulo apresenta informações 

sobre o hábito alimentar das espécies mais abundantes encontradas na área de estudo, 

além de relacionar a frequência relativa dos itens encontrados nas fezes com a disponi-

bilidade de invertebrados no ambiente. 
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Capítulo 1 

 

Influência do habitat na comunidade de pequenos mamíferos em uma 

área de Caatinga no Alto Sertão Segipano   
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1. Introdução 

 

O grupo dos pequenos mamíferos apresenta elevada riqueza de espécies (Paglia 

et al., 2012) e é representado na região neotropical pelas ordens Rodentia, Didelphimor-

phia e Microbiotheria, com indivíduos possuindo peso inferior a 3,0 kg (Laurence, 

1994). As espécies desse grupo desempenham funções ecológicas importantes na dinâ-

mica de um ecossistema como, por exemplo, a predação e a dispersão de sementes; 

além de atuarem como catalizadores no processo de regeneração de áreas degradadas 

(Wurdenle Jr., 1997; Vieira & Izar, 1999; Vieira et al., 2003; Cáceres & Monteiro-

Filho, 2007; Donatti et al., 2009; Lessa & Costa, 2009). 

A estrutura do habitat pode determinar a ocorrência das espécies em um ambien-

te (MacArthur & MacArthur, 1961), permitindo uma maior coexistência entre as espé-

cies (Grelle, 2003; Vieira, 2006), uma vez que há diferentes formas no uso do espaço 

(e.g. Kotler & Brown, 1988; Morris, 1996; Lacher & Alho, 2001; Prevedello et al., 

2008a). A influência dessa estrutura do habitat em comunidades de pequenos mamífe-

ros, por exemplo, tem sido frequentemente analisada em diferentes paisagens (e.g. 

M‟Closkey, 1976; August, 1983; Kotler & Brown, 1988; Gentile & Fernandez, 1999; 

Williams et al., 2002; Grelle, 2003; Vieira & Monteiro-Filho, 2003; Pardini et al., 

2005). 

Alguns estudos evidenciam uma relação positiva entre o aumento da complexi-

dade do habitat (sensu August, 1983) e a riqueza de pequenos mamíferos (August, 

1983; Grelle, 2003, Vieira & Monteiro-Filho, 2003) devido, principalmente, à utilização 

dos estratos da vegetação de forma diferenciada (Prevedello et al., 2008a). Entretanto, 

não há um padrão bem estabelecido entre essa riqueza e a heterogeneidade ambiental, 

pois alguns autores relatam uma relação positiva (e.g. Kotler & Brown, 1988; Williams 

et al., 2002; Pardini & Umetsu, 2005; Price et al., 2010; Poindexter et al., 2012) enquan-

to outros estudos não evidenciaram essa relação (August, 1983; Gentile & Fernandez, 

1999; Grelle, 2003) ou esta se apresentou de forma negativa (Paglia et al., 1995).  

A escolha do habitat pelos pequenos mamíferos envolve vários fatores como a 

disponibilidade de recursos, riscos de predação e a sua estrutura física (Simonetti, 1989; 

Randall, 1993; Leite et al., 1994; Stapp, 1997; Loretto & Vieira, 2005; Naxara et al., 

2009; Sponchiado et al., 2012). Assim, o aumento da densidade de copa pode favorecer 

a ocupação por espécies arborícolas e escansoriais (Stallings, 1989; Grelle, 2003; Frei-

tas et al., 2005) ou ainda a presença do estrato herbáceo ou de rochas podem ser utiliza-
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dos como abrigo ou fonte de alimento por esses animais (Streilein, 1982a; Ribeiro & 

Marinho-Filho, 2005; Rocha et al., 2011; Sponchiado et al., 2012). Além disso, fatores 

intraespecíficos (como idade e sexo) também podem influenciar a seleção do habitat 

(Kearney et al., 2007) assim como a presença de alguns elementos no ambiente, como 

cupinzeiros ou cactos, pode proporcionar locais adequados para a nidificação (Rocha et 

al., 2011; Bocchiglieri et al., 2012).  

De forma geral, roedores apresentam uma maior contribuição no número de in-

divíduos e espécies em áreas abertas (Stallings, 1989; Paglia et al., 1995, Prevedello et 

al., 2008b), apresentando uma forte relação com o estrato herbáceo (Gentile & Fernan-

dez, 1999). Já os marsupiais são mais representativos em áreas de mata (Stallings, 1989; 

Paglia et al., 1995; Gentile & Fernandez, 1999, Lacher & Alho, 2001), normalmente 

associados à copa ou sub-bosque (Stalings 1989; Paglia et al., 1995; Vieira & Monteiro-

Filho, 2003). 

No Brasil há uma concentração de estudos sobre o uso do habitat por pequenos 

mamíferos na Mata Atlântica e no Cerrado, evidenciando a falta de conhecimento sobre 

essa relação nos demais biomas, como a Caatinga (Prevedello et al., 2008b). Esse bioma 

é o único exclusivo do território brasileiro ocupando 844.453 km², correspondendo a 

11% do território nacional (Santos et al., 2011), apresentando um clima semiárido com 

chuvas distribuídas de forma estacional e irregular (Lima et al., 2007). Atualmente, mais 

de 50% da vegetação original foi desmatada (IBGE, 2012) e cerca de 1% do bioma en-

contra-se em áreas protegidas (Gouveia et al., 2010; Santos et al., 2011), como resultado 

dos baixos investimentos na criação de unidades de conservação (Gouveia et al., 2010). 

A Caatinga possui uma ampla variedade de formações vegetais, resultado da in-

teração entre o clima e o solo (Prado, 2002; Ab‟Saber, 2003). A vegetação apresenta 

porte baixo, normalmente com árvores e arbustos espinhentos e folhas pequenas, além 

de plantas suculentas e estrato herbáceo presente apenas na estação chuvosa (Cardoso & 

Queiroz, 2007).  

Estudos realizados com pequenos mamíferos na Caatinga enfatizaram a compo-

sição de espécies em diferentes fitofisionomias (e.g. Mares et al., 1981; 1985; Geise et 

al., 2010), ressaltando variações de espécies ao longo de um gradiente vegetacional, 

porém sem mensurar quais variáveis do habitat influenciam a distribuição e ocorrência 

destas. Mares et al. (1985) e Geise et al. (2010), por exemplo, observaram a importância 

da presença de rochas para ocorrência de roedores, principalmente da família Caviidae, 
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e também a associação positiva entre a abundância de marsupiais e a densidade de árvo-

res e arbustos. 

Trabalhos mais detalhados sobre a influência do habitat na comunidade de pe-

quenos mamíferos no bioma foram realizados por Streilein (1982a) e Freitas et al. 

(2005). Streilein (1982a) descreve os roedores da família Caviidae como restritos de 

áreas rochosas e acrescenta que esse componente do habitat também influencia a ocor-

rência de marsupiais e de outras famílias de roedores. Esse autor considera que tais am-

bientes apresentam reservas de água livre e auxiliam na manutenção da umidade local, 

garantindo vantagens às espécies que habitam essas regiões. Entretanto, Freitas et al. 

(2005) não associaram a abundância e a ocorrência de pequenos mamíferos aos aflora-

mentos rochosos, mas sim à quantidade de cascalho e características da vegetação como 

a diversidade e densidade de plantas lenhosas. 

Considerando a estrutura do habitat como um fator de influência direta na co-

munidade de pequenos mamíferos e a importância desse grupo na dinâmica de um ecos-

sistema (Wurdenle Jr., 1997; Freitas et al., 2005; Prevedello et al., 2008b), torna-se ne-

cessária a ampliação do conhecimento sobre a relação entre as características do habitat 

e a diversidade de espécies desse grupo em áreas de Caatinga. Desta forma, o presente 

estudo tem como objetivo avaliar como os diferentes componentes do habitat influenci-

am a riqueza e a abundância de pequenos mamíferos em uma área de Caatinga. 
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2. Objetivos 

2.1. Geral 

 

Caracterizar a comunidade de pequenos mamíferos e avaliar a relação desta com 

a estrutura do habitat em um ambiente de Caatinga no Alto Sertão Sergipano. 

 

2.2. Específicos 

 

- Caracterizar a comunidade de pequenos mamíferos em uma área de caatinga 

densa; 

- Avaliar como as características do habitat estão relacionadas nos diferentes sí-

tios de amostragem na área de estudo; 

- Avaliar se existe relação entre as características da estrutura do habitat e dispo-

nibilidade de invertebrados com a riqueza e a abundância das espécies de pequenos 

mamíferos. 

 

3. Hipóteses 

 

– As características do habitat se apresentam de forma similar nos sítios de 

amostragem. 

– A estrutura do habitat e a disponibilidade de invertebrados influenciam de 

forma diferenciada a composição da comunidade de pequenos mamíferos na área amos-

trada. 
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4. Material e Métodos 

4.1. Área de Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Conservação Estadual Monumento 

Natural Grota do Angico (MNGA), criado pelo decreto estadual n° 24.922, com uma 

área de 2.138 ha e localizada na região do Alto Sertão Sergipano (9º 41‟S e 38º 31‟W), 

entre os municípios do Poço Redondo e Canindé de São Francisco, à margem direita do 

Rio São Francisco (SEMARH, 2007; Figura 1). A unidade está inserida em uma área de 

alta importância ecológica (Ca 054; “Calha do Rio São Francisco”) e prioritária para a 

conservação da biodiversidade no bioma (MMA, 2007). O MNGA sofre forte pressão 

antrópica, pois apresenta estabelecimentos rurais ao seu redor, principalmente áreas de 

pastagem (SEMARH, 2007). 

Essa unidade de conservação encontra-se na ecorregião da Depressão Sertaneja 

Meridional, com solo predominante rochoso e acidentado (Velloso et al., 2002; MMA, 

2007). Apresenta clima semiárido e o período chuvoso ocorre entre os meses de maio e 

julho (SEMARH, 2007). A média anual de precipitação entre os anos de 2006 e 2011 no 

município de Poço Redondo foi em torno de 470 mm e em 2012 a precipitação acumu-

lada foi de 197,5 mm (SINDA, 2013). Possui duas tipologias de vegetação de caatinga 

hiperxerófita: 1) arbórea densa, que se caracteriza por uma vegetação densa, de distri-

buição agregada e ausência de folhas durante o período seco (Andrade-Lima, 1981) e 2) 

arbórea associada a riachos, que também possui uma vegetação densa, porém distribuí-

da de forma contínua, diretamente associada a córregos e com uma riqueza de espécies 

relativamente alta quando comparada a outra tipologia (SEMARH, 2007). 
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Figura 1. Mapa do Brasil com destaque para o estado de Sergipe (A) e localização do 

Monumento Natural Grota do Angico/MNGA (em verde) e indicação dos sítios de 

amostragem (em vermelho) (B). Fonte: Atlas Digital dos Recursos Hídricos de Sergipe. 

 

Foram selecionados quatro sítios de amostragem (A1, A2, A3 e A4; Figura 1), 

considerados réplicas. Devido à desatualização das coordenadas geográficas correspon-

dentes aos limites físicos do MNGA no Atlas Digital dos Recursos Hídricos de Sergipe 

pela SEMARH, os pontos referentes aos sítios A1 e A3 estão situados fora do polígono 

do MNGA. 

Os sítios apresentam vegetação do tipo caatinga hiperxerófila arbórea densa; ca-

racterizada pela elevada densidade de arbustos e com a altura da vegetação variando 

entre cinco e oito metros (Figura 2). A caatingueira (Poincianella pyramidalis (Tul.) 

L.P Queiroz) é a espécie dominante nesses sítios, seguida da umburana (Commiphora 

leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett) (Ribeiro et al., 2008). Algumas espécies de cactos es-

tão presentes, porém em baixa abundância, como mandacaru (Cereus jamacaru DC), 

xique-xique (Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley) e o fachei-

ro (Pilosocereus pachycladus F. Ritter). O estrato herbáceo se destaca pela ocorrência 

A 

B 
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do velame (Croton helitropiifolius Kunth) e bromélias (Ribeiro et al., 2008) e o solo é 

arenoso com a presença de afloramentos rochosos (SEMARH, 2007).   

 

Figura 2. Sítios de amostragem (A1, A2, A3 e A4) na vegetação de caatinga hiperxeró-

fita arbórea densa no MNGA, Sergipe. 

 

4.2. Coleta de dados 

4.2.1. Comunidade de pequenos mamíferos 

 

Para a amostragem de pequenos mamíferos foi utilizado o método de captura-

marcação-recaptura (CMR) nos quatro sítios, que estavam separados por uma distância 

mínima de 800 m para que houvesse independência entre as réplicas, segundo Coppeto 
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et al. (2006). Entre julho de 2012 e fevereiro de 2013 os sítios foram amostrados men-

salmente por três noites consecutivas. 

 Em cada sítio foi disposto um gradeado (0,64 ha) de 5 x 5 estações de captura, 

separadas por 20 m, totalizando 25 estações de captura (Figura 3). Em cada estação fo-

ram distribuídas duas armadilhas do tipo Sherman (23 x 9 x 8 cm), uma a cerca de 1,5 

m de altura e a outra no solo. As armadilhas foram iscadas diariamente com uma mistu-

ra de fubá, paçoca de amendoim, sardinha em lata, banana e milho enlatado (ou farinha 

de milho torrada) e revisadas no início da manhã.  

 

 

Figura 3. Desenho esquemático do gradeado, com a disposição das estações de captura 

de pequenos mamíferos (círculos pretos preenchidos) e das armadilhas de queda para 

coleta de invertebrados (quadrados brancos). 

 

Cada indivíduo capturado foi identificado e medido em relação ao comprimento 

da cabeça-corpo (CC), da cauda (CA), pata posterior (PP) e orelha (OR) com auxílio de 

uma régua milimetrada e pesado com auxílio de balança do tipo Pesola® (50g e 100g), 

sendo posteriormente marcado com um brinco numerado (“ear-tags”, modelo 1005-1, 

National Band e Tag Co.). Após estes procedimentos, os animais foram soltos no mes-

mo local de captura. A identificação das espécies foi realizada a partir dos dados mor-

fométricos obtidos acima e caracteres externos com auxílio de guias taxonômicos como 

Gardner (2008), Bonvicino et al. (2008) e Voss & Jansa (2009). Para confirmação da 

20m

20
m
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identificação e registro das espécies na localidade, exemplares de cada espécie foram 

coletados e incorporados à Coleção de Mastozoologia da Universidade Federal de Ser-

gipe (CMUFS) segundo a licença de pesquisa e coleta concedida pela Secretaria de Es-

tado do Meio Ambiente e dos Recursos Humanos/SEMARH nº 032.000.00243/2012-8. 

 

4.2.2. Disponibilidade de Invertebrados 

 

A disponibilidade de invertebrados (INV) foi avaliada utilizando-se armadilhas 

de queda enterradas no nível do solo e confeccionadas a partir de potes plásticos com 

área superficial de 65,6 cm² (9 cm de diâmetro x 6 cm de altura). Nessas armadilhas foi 

adicionada uma solução composta por água, formol 4% e detergente (Aquino et al., 

2006). As armadilhas foram dispostas a cada duas estações de captura em cada linha 

(Figura 3), permanecendo abertas durante o mesmo período de amostragem dos peque-

nos mamíferos.  

Após esse período, o volume de cada armadilha foi coletado e armazenado em 

sacos plásticos. No laboratório, o material foi peneirado (malha de 0,84 mm) e lavado 

em água corrente para separar o sedimento e as partes vegetais. Os invertebrados foram 

triados com o auxílio de lupa estereoscópica e identificados ao nível de ordem, segundo 

Borror & DeLong (2011). Após esse processo, o material foi seco em estufa à 60ºC du-

rante três dias até atingir peso constante e posteriormente pesado com auxílio de balança 

de precisão 0,0001 g (Aaker, modelo M254A). Para análise da disponibilidade de inver-

tebrados foi utilizado o peso seco (em g). 

 

4.2.3. Estrutura do Habitat 

 

As seguintes variáveis da estrutura do habitat foram mensuradas mensalmente 

em duas estações de captura por linha em cada sítio, definidas previamente por sorteio.  

 

4.2.3.1. Densidade de Copa  

 

A densidade de copa (COPA) ou obstrução de copa (Jennings et al., 1999), foi 

medida com o auxílio de um densiômetro esférico convexo, Modelo A (Lemmon, 
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1957), formado por um espelho esférico com 24 quadrados delimitados em sua área. 

Cada quadrado é dividido em quatro por linhas imaginárias, resultando em 96 subdivi-

sões, e contabilizado o número total de subdivisões preenchidas pela vegetação (n). Fo-

ram realizadas medições a um metro de altura a cada 90° a partir da estação de captura, 

segundo Lemmon (1957). 

O grau de obstrução da copa é obtido, em porcentagem, por meio da seguinte 

expressão algébrica (Lemmon, 1957):  

 

COPA = n × 1,04 

4.2.3.2. Densidade de Árvores e Arbustos 

 

Foram considerados indivíduos arbóreos (ARV) plantas com altura estimada su-

perior a 3 m, e arbustivos (ARB) aqueles com altura estimada entre um e três metros 

(adaptado de Rizzini, 1997). Para determinar a densidade de árvores e arbustos foi defi-

nida uma circunferência de três metros de raio, com centro na estação de captura, onde 

foram contabilizados todos os indivíduos presentes na área.  

 

4.2.3.3. Cobertura do Solo 

 

A cobertura do solo foi mensurada pelo método de interceptação de linhas pro-

posto por Kent e Coker (1992), que consiste em caracterizar e quantificar os componen-

tes que ocupam o espaço abaixo de uma transecção. Essa transecção foi traçada perpen-

dicularmente às linhas de armadilhas, com auxílio de uma trena métrica, e possuía 20 m 

de comprimento. A transecção foi disposta de forma que a estação de captura estivesse 

localizada em seu ponto médio. 

A quantificação foi feita pelo espaço linear (em cm) ocupado abaixo da transec-

ção pelos componentes caracterizados como rocha (ROC), solo nu (SLN), gramínea 

(GRM), dicotiledônea (DIC), bromélia (BRO), cactácea (CAC) e serrapilheira (SER). 
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4.3. Análise de Dados 

4.3.1. Comunidade de Pequenos Mamíferos 

 

Foi calculado o esforço amostral, considerando todos os sítios, multiplicando-se 

o número de armadilhas pelo número de noites amostradas. O sucesso de captura foi 

obtido pela razão entre o número de indivíduos capturados e o esforço amostral. Os da-

dos foram verificados para normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 

1965), indicando que os mesmos não são paramétricos (W = 0,6013; p < 0,001). Para 

verificar se houve diferença no número de capturas entre os estratos (solo e alto) foi 

realizado o teste de Mann-Whitney, com significância de 5%. Todos os testes foram 

realizados no programa R 2.15.0 (R Development Core Team, 2008). 

Para avaliar se o esforço amostral foi satisfatório na área de estudo, foi feita uma 

curva de acumulação de espécies a partir das campanhas de campo. O formato das cur-

vas do coletor é afetado pela ordem de adição de amostras (Colwell & Coddington, 

1994) e esse viés pode ser eliminado com um procedimento de rarefação por meio da 

aleatorização na adição de amostras que resulta em uma curva média (Santos, 2003), 

que foi gerada a partir de 10.000 repetições no programa EstimateS 9.0 (Colwell, 2006). 

Para estimar a riqueza de espécies, foram utilizados dois estimadores não para-

métricos, Jackknife 1 e Jackknife 2, que se baseiam na proporção de ocorrência de espé-

cies raras, juntamente com esforço amostral, para calcular o total aproximado de espé-

cies; formando uma curva média acumulada de espécies que tende a se estabilizar . Em 

seguida, foi utilizado o estimador que apresentou o menor somatório do desvio padrão 

(Santos, 2003), sendo essa estimativa realizada no programa EstimateS 9.0 (Colwell, 

2006). 

 

4.3.2. Estrutura do Habitat e Disponibilidade de Invertebrados 

 

Para as análises da estrutura do habitat e da disponibilidade de invertebrados, to-

dos os dados foram submetidos às transformações para evitar o viés devido às diferentes 

escalas de cada variável mensurada (Gotelli & Ellison, 2011). Dessa forma, os dados de 

COPA, obtidos em porcentagem, foram transformados em arco seno da raiz quadrada e 

as demais variáveis, obtidas como dados numéricos contínuos, foram transformadas em 

logaritmo (Zar, 1999). 
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Com isso, avaliou-se a similaridade entre os sítios amostrados em relação às va-

riáveis do habitat e da disponibilidade de invertebrados por meio de uma matriz de simi-

laridade, utilizando a distância de Bray-Curtis (Bray & Curtis, 1957). Além disso, tam-

bém foram avaliados quais componentes eram responsáveis pela variação entre os sítios 

e, dessa forma, foi possível distingui-los em relação às variáveis do habitat por meio da 

Análise de Componentes Principais (PCA) utilizando uma matriz de covariância. Essa 

análise permite reduzir o número de variáveis a eixos que caracterizem o máximo pos-

sível da variação em um conjunto de dados multivariados (Gotelli & Ellison, 2011). A 

partir dos eixos, foi montado um gráfico de ordenação dos sítios amostrados onde os 

pontos próximos representam maior similaridade entre eles. Essas análises foram reali-

zadas no programa Past® 2.06 (Hammer et al., 2001). 

 

4.3.3. Influência do Habitat na Comunidade de Pequenos Mamíferos 

 

Todas as variáveis do habitat mensuradas, em cada sítio, foram testadas para 

normalidade pelo teste Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965). Para avaliar quais variá-

veis do ambiente (densidade de copa, densidade de plantas lenhosas, cobertura de solo, 

altura do estrato herbáceo e a disponibilidade de invertebrados) influenciaram significa-

tivamente a abundância das espécies, foi feita uma correlação de Pearson, com signifi-

cância de 5%, no programa Past® 2.06 (Hammer et al., 2001). Para essa análise foram 

utilizadas somente as espécies de pequenos mamíferos mais abundantes na área. 

Além disso, foi realizada uma PCA incorporando a quantidade de indivíduos 

capturados à relação de variáveis ambientais. Dessa forma, a partir dessa segunda PCA, 

foi possível verificar quais variáveis ambientais influenciaram a abundância das espé-

cies na área de estudo. A análise foi feita no programa Past® 2.06 (Hammer et al., 

2001). 
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5. Resultados 

5.1. Comunidade de Pequenos Mamíferos 

 

Ao longo do estudo foram realizadas 32 capturas de 24 indivíduos pertencentes a 

duas espécies de marsupiais (Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) e Didelphis albi-

ventris Lund, 1840) e uma de roedor (Wiedomys pyrrhorhinus (Wied-Neuwied, 1821)). 

O esforço amostral total foi de 4.700 armadilhas-noite e o sucesso de captura foi 0,51%, 

com uma taxa de recaptura de 25%. A captura no alto (87,5%) foi significativamente 

maior que no solo (U = 2, p < 0,01).  

A espécie mais abundante foi G. agilis (N = 17), seguido de W. pyrrhorhinus (N 

= 6) e D. albiventris com apenas um indivíduo. Apenas um indivíduo subadulto de G. 

agilis foi capturado em dois sítios diferentes.  

A estimativa da riqueza obtida pelo estimador não paramétrico Jackknife 1 foi 

de 3,88 ± 0,88 espécies na área (Figura 4). A riqueza observada nesse estudo correspon-

de a 77,3% da riqueza média esperada para a área. 

 

 

Figura 4. Curva de acumulação de espécies observada e esperada obtida pelo estimador 

Jackknife 1, a partir do número de campanhas de campo, no Monumento Natural Grota 

do Angico, Sergipe, Brasil. As barras verticais indicam o desvio padrão. 

 

O sítio que apresentou maior riqueza foi A3, onde foram capturadas as três espé-

cies de pequenos mamíferos, seguido de A4 e A1, onde houve o registro de G. agilis e 
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W. pyrrhorhinus. Em A2 foram capturados apenas indivíduos de G. agilis. As maiores 

abundâncias de G. agilis (N = 7) e de W. pyrrhorhinus (N=4) foram registradas em A3 e 

A4, respectivamente.  

 

5.2. Disponibilidade de Invertebrados 

 

Durante o período de amostragem foram coletadas quatro classes de invertebra-

dos (Hexapoda, Arachnida, Myriapoda e Gastropoda), distribuídas em 21 ordens (Tabe-

la 1). Os grupos com maior peso seco foram da classe Hexapoda, das ordens Hymenop-

tera, Coleoptera e Blattodea (Tabela 1). Os meses que apresentaram os maiores pesos 

secos de invertebrados foram setembro e agosto, com 22,4840 g e 22,7876g, respecti-

vamente, já os menores foram em janeiro e julho, 6,3432g e 13,9534g, respectivamente. 

A maior abundância de invertebrados foi registrada no mês de novembro (N = 4527) e a 

menor em fevereiro (N = 1133). 

Em relação aos sítios de amostragem, a maior contribuição em peso seco foi em 

A4, com 39,49 g, seguido de A2 e A3, com 36,54 g e 35,11 g, respectivamente (Tabela 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

 

Tabela 1. Peso seco (g) e abundância dos invertebrados coletados com armadilha de 

queda nos sítios de amostragem no Monumento Natural Grota do Angico, Sergipe, Bra-

sil. 

Classe / Ordem Peso seco (g) Abundância 

Hexapoda  

  

 

Hymenoptera 110,2795 16.513 

 

Coleoptera   17,5968      219 

 

Blattodea     4,1598      776 

 

Diptera     1,2650   4.718 

 

Orthoptera     0,9657      324 

 

Lepidoptera     0,7729      137 

 

Thysanoptera     0,3032      270 

 

Isoptera     0,0214       69 

 

Mantodea     0,0165       16 

 

Thrichoptera     0,0072         3 

 

Hemiptera     0,0053       16 

 

Phasmatodea     0,0027         1 

 

Collembola     0,0017     900 

Total 135,3977   23962 
Arachnida 

  

 

Araneae     2,3422    552 

 

Scorpiones     2,2991     37 

 

Opiliones     0,0448       2 

 

Acari     0,0248      91 

 

Pseudoscorpiones     0,0017     17 

Total     4,7126    699 
Myriapoda 

  

 

Diplopoda     1,1737      9 

 

Chilopoda     0,0833      4 

Total     1,2570     13 
Gastropoda     0,0068      9 

Total     0,0068      9 
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5.3. Estrutura do Habitat 

 

A estrutura do habitat apresentou-se uniforme entre os sítios, sendo o componen-

te mais comum a serrapilheira (Tabela 2), com a menor porcentagem de cobertura do 

solo em A3 (57,38%) e a maior em A1 (64,56%). O sítio A3 apresentou a maior propor-

ção de bromélias (19,01%) e A2 de rochas (14,29%). Por fim, o sítio A4 apresentou a 

maior cobertura de solo nu (15,62%) e de dicotiledôneas (12,70%). Os outros compo-

nentes (cactos e gramíneas) não foram representativos nos sítios de amostragem, com 

valores inferiores a 2% de cobertura do solo (Tabela 2). 

O sítio que apresentou as menores densidades de copa (37,13%) e de árvores 

(702 ind/ha) foi A4. Já as maiores densidades de copa (59,64%) e de arbustos (1762 

ind/ha) foram encontradas em A2 (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Cobertura do Solo, Densidade de Copa (COPA), Árvores (ARV) e arbustos 

(ARB) e Disponibilidade de Invertebrados (INV) em cada sítio de amostragem em uma 

de área caatinga hiperxerófila arbórea densa, no Monumento Natural Grota do Angico, 

Sergipe, Brasil. 

 

Variáveis 
 

Sítios de amostragem 

A1 A2 A3 A4 

Cobertura do solo (%) 
    

 
Serrapilheira (SER) 64,56 57,96 57,38 61,70 

 
Bromélia (BRO) 7,73 3,89 19,01 0,64 

 
Cacto (CAC) 0,35 1,76 0,79 0,36 

 
Dicotiledônea (DIC) 7,55 9,03 9,32 12,70 

 
Gramínea (GRM) 1,81 0,87 0,72 1,26 

 
Rocha (ROC) 5,77 14,29 7,75 7,72 

 
Solo Nu (SLN) 12,23 12,19 5,04 15,62 

COPA (%) 58,20 59,64 54,05 37,13 

ARV (ind/ha) 808 823 848 702 

ARB (ind/ha) 1140 1762 912 1294 

INV (g) 30,25 36,54 35,11 39,49 
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Os sítios de amostragem apresentaram alta similaridade (superior a 95%) em re-

lação às variáveis da estrutura do habitat, sendo a maior similaridade observada entre 

A1 e A3 (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Similaridade entre os sítios amostrados em uma área de caatinga hiperxerófila 

arbórea densa, utilizando a matriz de Distância de Bray-Curtis, no Monumento Natural 

Grota do Angico, Sergipe, Brasil. 

  A1 A2 A3 A4 
A1 1 

   A2 0,97072 1 
  A3 0,97188 0,97031 1 

 A4 0,96942 0,96322 0,95545 1 
 

Na Análise de Componentes Principais (PCA), o eixo PC1 representou 70,9% da 

variância dos dados e o PC2 foi responsável por 23,2% (Figura 5; Tabela 4). As variá-

veis do habitat responsáveis pelas diferenças entre os sítios foram aquelas que apresen-

taram a maior variação, como cactos, gramíneas, rochas, solo nu e bromélias. Dessa 

forma, a quantidade de bromélias influenciou 91,6% do eixo PC1 e a presença de cactos 

foi responsável por 79,6% de PC2. Com isso, A2 é fortemente influenciada pela presen-

ça de rochas e cactos e A3 pelo sombreamento e por bromélias. Por fim, A4 está associ-

ado positivamente à quantidade de solo nu e negativamente à densidade de copa, sendo 

a área mais aberta (Figura 5).  
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Figura 5. Análise de Componentes Principais (PCA) gerada a partir da ordenação das 

variáveis do habitat nos sítios de amostragem no Monumento Natural Grota do Angico, 

Sergipe, Brasil. 

 

Tabela 4. Escores dos primeiros três componentes principais das variáveis do habitat 

nos sítios de amostragem em uma de área caatinga hiperxerófila arbórea densa no Mo-

numento Natural Grota do Angico, Sergipe, Brasil. 

Variáveis 
Componentes Principais 
   1   2    3 

Serrapilheira -0,0150 -0,0474 0,0614 
Bromélia 0,9162 -0,1794 0,1562 
Cacto 0,1910 0,7921 0,1266 
Dicotiledônea -0,0997 0,0427 -0,3245 
Gramínea -0,1141 -0,3107 0,5388 
Rocha -0,0085 0,4280 0,0664 
Solo Nu -0,2744 0,0073 0,5691 
Densidade de Copa 0,1188 0,0593 0,3232 
Densidade de Árvores 0,0516 0,0193 0,0380 
Densidade de Arbustos -0,0843 0,2183 0,3209 
Disponibilidade de Invertebrados -0,0408 0,0699 -0,1518 
Variância explicada pelos componentes  0,4552 0,1489 0,0381 
Porcentagem da variância explicada 70,9 23,2 5,9 
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5.4. Influência do Habitat na Comunidade de Pequenos Mamíferos 

 

Das variáveis do habitat, apenas a quantidade de bromélias apresentou influência 

(p < 0,01) no número de indivíduos de G. agilis. A abundância de W. pyrrhorhinus não 

apresentou relação com nenhuma das variáveis do habitat (p > 0,01) (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Correlação linear de Pearson entre as variáveis do habitat e a abundância de 

pequenos mamíferos em uma área de caatinga hiperxerófila arbórea densa no Monu-

mento Natural Grota do Angico, Sergipe, Brasil. Os valores indicam o grau de correla-

ção entre as variáveis.  * = p < 0,01 

 

 

 

 

 

 

Siglas: wiedo: Wiedomys pyrrhorhinus; graci: Gracilinanus agilis. Demais apresentadas 

no item 4.2. 

 Enquanto G. agilis apresentou uma relação positiva com a densidade de copa 

(COPA; 72,9%) e a densidade de árvores (ARV; 93,0%), W. pyrrhorrhinos apresentou 

uma tendência negativa com esses dois componentes (-89,4% e -66,1%, respectivamen-

te) e foi influenciado positivamente com a disponibilidade de invertebrados (INV; 

44,0%) e dicotiledôneas (DIC; 73,7%) (Tabela 5).  

Na PCA, que inclui os dados das abundâncias das espécies, foram gerados dois 

gráficos onde o eixo PC1 corresponde a 47,9% da variação dos dados e os eixos PC2 e 

PC3 a 30,9% e 21,1%, respectivamente (Figura 6A e B). O eixo PC1 é influenciado 

principalmente pela densidade de árvores (cerca de 40%) enquanto os eixos PC2 e PC3 

são relacionados com rochas (39,6%) e solo nu (42,0%), respectivamente.  

A partir da análise gráfica da PCA, nota-se uma relação positiva entre G. agilis 

com a densidade de árvores e copa e a quantidade de bromélias (Figura 6A). Já W. 

pyrrhorhinus apresentou uma relação positiva com a disponibilidade de invertebrados e 
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a quantidade de dicotiledôneas, como demonstrado na Tabela 5, e negativa em relação à 

presença de rochas (Figura 6B). O deslocamento dos pontos que representam as áreas 

ocorre somente em relação ao eixo Y (PC2 em A e PC3 em B) em decorrência da in-

fluência de cada eixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análise de Componentes Principais (PCA) incluindo a abundância de peque-

nos mamíferos nos sítios de estudo no Monumento Natural Grota do Angico, Sergipe, 

Brasil. 
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6. Discussão 

6.1. Comunidade de Pequenos Mamíferos 

 

A riqueza de pequenos mamíferos encontrada no MNGA foi baixa quando com-

parada a outros estudos em áreas de Caatinga (Streilein, 1982b; Mares et al., 1981; 

1985; Freitas et al., 2005; Geise et al., 2010), porém estes foram realizados em distintas 

fitofisionomias do bioma ou em áreas de baixa ação antrópica. A utilização de diferen-

tes tipos de armadilhas para amostragem desse grupo em Streilein (1982b) e Geise et al. 

(2010) também pode refletir em um maior número de espécies amostradas, uma vez que 

a combinação de diferentes metodologias pode incrementar a riqueza observada em uma 

área (Voss & Emmons, 1996; Alho, 2005; Pardini & Umetsu, 2006; Santos-Filho et al., 

2006; Umetsu et al., 2006).  

Durante o período de estudo também foram realizadas capturas fora dos sítios de 

amostragem que indicaram a presença do marsupial Monodelphis domestica  (Wagner, 

1842) e do roedor Trichomys laurentius (Thomas, 1904). Além disso, há o registro de 

Calomys sp., Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820) e Galea spixii (Wagler, 1831) 

na área (Bocchiglieri A., comunicação pessoal).  

O MNGA está em processo de regeneração desde a criação da unidade (SE-

MARH, 2007), o que altera a dinâmica do ecossistema em relação à diversidade e ocu-

pação de espécies vegetais (Pereira et al., 2001) e influencia a comunidade de pequenos 

mamíferos (Paglia et al., 1995; Pardini, 2004). Dessa forma, a ocupação de áreas pertur-

badas ocorre primeiramente por espécies pouco sensíveis à fragmentação do habitat ou 

generalistas (Pardini et al., 2005), como Gracilinanus agilis (Paglia et al., 1995; Bonvi-

cino et al., 2002; Cáceres et al., 2008, 2010; Santos-Filho et al., 2008; Aragona & Mari-

nho-Filho, 2009; Bezerra et al., 2009) e Didelphis albiventris (Talamoni & Dias, 1999; 

Alho, 2005; Almeida et al., 2008; Cáceres et al., 2008).  

Entretanto, existem poucas informações sobre a influência da fragmentação so-

bre as espécies do gênero Wiedomys. Em fragmentos de Cerrado sentido restrito, por 

exemplo, Mendonça (2010) constatou que houve uma diminuição na abundância de W. 

cerradensis Gonçalves, Almeida & Bonvicino, 2005 devido à menor disponibilidade de 

alimento e complexidade nas áreas.  

O sucesso de captura no MNGA foi baixo em comparação aos trabalhos realiza-

dos por Streilein (1982a) e Geise et al. (2010) na Caatinga e isso pode ser resultado da 
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alta heterogeneidade desse bioma (Ab‟Saber, 2003), assim como no Cerrado, onde o 

sucesso de captura pode variar de acordo com a região amostrada (Lacher & Alho, 

2001; Ribeiro & Marinho-Filho, 2005; Santos & Henriques, 2010).  

Freitas et al. (2005) também obtiveram um sucesso de captura inferior a 1% no 

norte da Bahia e os autores atribuem esse fato à baixa precipitação na área ao longo do 

estudo, situação semelhante ao encontrado durante o presente trabalho. Segundo Meser-

ve et al. (1995) e Emmons (2009), em anos de precipitação escassa há uma redução sig-

nificativa na densidade de pequenos mamíferos porque há uma diminuição na produti-

vidade primária e consequentemente na disponibilidade de recursos para o grupo. 

 No MNGA foi constatada uma elevada taxa de recaptura, que pode estar relaci-

onada com a redução do tamanho populacional (Begon et al., 2007) ou mesmo pelo de-

senho amostral adotado no estudo, uma vez que pode haver uma alta concentração de 

armadilhas na área de vida de um indivíduo aumentado assim sua probabilidade de re-

captura (Vieira et al., 2004). Além disso, um indivíduo jovem de G. agilis, capturado 

em novembro de 2012 em A3, foi recapturado no estágio subadulto em janeiro de 2013 

em A1. Posteriormente, em abril de 2013, esse indivíduo foi coletado em uma armadi-

lha de interceptação e queda (pitfalls) próximo a A1. Como não houve o retorno para o 

sítio original, esse evento pode corresponder à dispersão desse indivíduo (Gaines & 

McClenaghan Jr., 1980). 

Com base na estimativa da riqueza para a área, o esforço amostral somente nos 

gradeados com armadilhas Sherman não foi suficiente para registrar o total de espécies 

de pequenos mamíferos.  Porém, essa estimativa de riqueza para a área está abaixo do 

número de espécies de pequenos mamíferos registrado para o MNGA (S = 8) através 

desse estudo e dados não publicados (A. Bocchiglieri, comunicação pessoal). Dessa 

forma, a amostragem em diferentes fisionomias com a utilização de metodologias com-

plementares pode incrementar a riqueza da localidade.  

A elevada taxa de captura no estrato arbóreo está diretamente ligada à biologia 

das espécies capturadas. Gracilinanus agilis é considerada uma espécie arborícola 

(Emmons, 1997; Paglia et al., 2012) ou semi-arborícola (Voss & Jansa, 2005; Gardner, 

2007). Entretanto, poucos trabalhos avaliaram a diferença de captura entre os estratos. 

Nossos dados corroboram os resultados de Mendonça (2010) que também capturou a 

espécie principalmente no alto em áreas de Cerrado. Já Hannibal & Cáceres (2010) re-

gistraram um maior número de capturas de G. agilis no solo associado à disponibilidade 

de recursos.  
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Já W. pyrrhorhinus é considerada terrestre e arborícola, podendo utilizar abrigos 

em árvores e arbustos (Streilein, 1982a; Oliveira & Bonvicino, 2011; Paglia et al., 2012) 

ou em cactos, como constatado para o MNGA por Bocchiglieri et al. (2012). Além dis-

so, Mendonça (2010) constatou que havia mudança na forma do uso do espaço por W. 

cerradensis em habitats fragmentados, onde há uma maior porcentagem de uso do solo. 

 

6.2. Estrutura do Habitat 

 

O grupo das gramíneas é o mais abundante do estrato herbáceo em áreas de Caa-

tinga (Reis et al., 2006; Alves, 2007; Costa et al., 2009; Santos et al., 2009, Silva et al., 

2009) e representantes desse grupo apresentam crescimento rápido associado ao aumen-

to da disponibilidade de água proveniente das chuvas (Cardoso & Queiroz, 2007). Reis 

et al. (2006) e Clary (2008) destacam que a presença de espécies de gramíneas anuais 

em regiões que apresentam um período seco marcante pode ser uma estratégia adaptati-

va. Entretanto, pelo fato da amostragem no MNGA ter se concentrado no período seco, 

gramíneas foram pouco representativas dentre as variáveis do habitat amostradas. 

 A formação da serrapilheira pode se originar a partir de diferentes partes vege-

tais, como galhos, troncos e folhas (Santana & Souto, 2011) e, dessa forma, a quantida-

de de serrapilheira pode estar associada à fenologia das espécies arbóreas de uma área 

(Alves, 2007). Santana & Souto (2011) constataram que a maior produção de serrapi-

lheira em áreas de Caatinga ocorre no início da estação seca, quando a maioria das es-

pécies arbóreas perde as folhas para diminuir a perda de água. A espécie Poincianella 

pyramidalis (catingueira) contribui para a formação da serrapilheira em áreas de Caa-

tinga (Santana & Souto, 2011), sendo essa espécie amplamente distribuída e abundante 

no MNGA (SEMARH, 2007; Ribeiro et al., 2008). 

As bromélias estiveram mais associadas aos sítios com maior densidade de copa 

na área de estudo, pois os ambientes sombreados podem favorecer a ocupação de algu-

mas espécies da família Bromeliaceae, tanto pelo aumento da taxa de crescimento (Li-

ma & Wanderley, 2007), quanto pela elevação do percentual de germinação de semen-

tes (Dutra et al., 2010). Já os cactos ocupam habitats com muitas formações rochosas, 

que podem proporcionar condições de escassez de água e de nutrientes e elevadas tem-

peraturas (Rocha & Agra, 2002). Entretanto, as áreas com maiores afloramentos rocho-
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sos na localidade de estudo, associadas às grotas (SEMARH, 2007), não foram amos-

tradas nesse trabalho. 

 Alguns estudos verificaram uma relação negativa entre a densidade de plantas 

lenhosas e a degradação ambiental de uma área (Pereira et al., 2001; Galindo et al., 

2007; Trigueiro et al., 2009). Além disso, Trigueiro et al. (2009) afirmam que o proces-

so de degradação pode acelerar os processos de desertificação na Caatinga. A densidade 

de árvores e arbustos no MNGA foi inferior a encontrada por Galindo et al. (2007) em 

uma área de caatinga hirperxerófila arbustiva em Pernambuco, com degradação ambien-

tal considerada moderada. Dessa maneira, a baixa densidade da vegetação registrada no 

MNGA reforça o fato da área encontrar-se sob forte pressão antrópica (Galindo et al., 

2007).  

Para os invertebrados, Pinheiro et al. (2002) e Vasconcellos et al. (2010) suge-

rem que a abundância de artrópodes pode ser afetada em ambientes com o período seco 

acentuado, sendo que a maior parte dos grupos apresenta um pico de abundância duran-

te os meses chuvosos. A ordem mais abundante no MNGA (Hymenoptera) foi a mesma 

encontrada por Vasconcellos et al. (2010) em Caatinga e a segunda mais abundante em 

cerrado sentido restrito registrada por Pinheiro et al. (2002).  

Além disso, Diptera é registrada com uma das três ordens mais abundantes nes-

ses dois biomas (Pinheiro et al., 2002; Vasconcellos et al., 2010) e Collembola apresen-

ta elevada abundância para Caatinga (Vasconcellos et al., 2010), como registrado para a 

área desse estudo.  

 

6.3. Influência do Habitat na Comunidade de Pequenos Mamíferos 

 

Para o Cerrado, Lacher & Alho (2001) e Alho (2005) associaram G. agilis às 

matas de galeria, fitofisionomia que apresenta alta densidade e diversidade de espécies 

vegetais (Ribeiro & Walter, 2008) que contribui para o aumento da complexidade do 

ambiente (Alho, 2005). Para Caatinga, Freitas et al. (2005) relacionou o aumento da  

abundância da espécie à áreas com maiores densidades de plantas lenhosas. No MNGA, 

esse marsupial apresentou tendência semelhante ao descrito por Lacher & Alho (2001), 

Alho (2005) e Freitas et al., (2005), ocupando áreas com maior densidade de árvores. 

Entretanto, outros trabalhos mostram que G. agilis não apresenta esta relação positiva 

com tais características da vegetação, pois a espécie também pode ser encontrada em 
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diversas fitofisionomias de biomas como Cerrado e Pantanal, desde áreas mais abertas 

até áreas florestais (Bezerra et al., 2009; Cáceres et al., 2008, 2010; Hannibal & Cáce-

res, 2010).  

Freitas et al. (2005) também constataram que G. agilis ocupou áreas com baixa 

disponibilidade de abrigos. Esse fato pode indicar a característica generalista da espécie 

quanto à escolha do habitat, uma vez que a disponibilidade de abrigos é um fator impor-

tante na seleção do habitat (Rosenzweig, 1981). No MNGA, o marsupial apresentou 

uma relação positiva com bromélias, que podem ser utilizadas como abrigo, assim como 

descrito para outros grupos de vertebrados, como anfíbios, por exemplo (Pederassi et 

al., 2012). Além disso, muitas espécies de artrópodes estão associadas às bromélias 

(Frank & Lounibos, 2009), o que pode aumentar a disponibilidade de alimento nesses 

locais para a espécie. 

Hannibal & Cáceres (2010), em uma área de Cerrado sentido restrito, encontra-

ram G. agilis associado ao estrato rasteiro, atribuindo essa situação ao fato da vegetação 

ser baixa e aberta e devido à maior parte das capturas ter ocorrido na estação seca, 

quando grande parte dos recursos se localiza no chão. No MNGA, foi amostrado princi-

palmente o período da seca, entretanto G. agilis não apresentou a mesma relação com 

estrato rasteiro como descrito por Hannibal & Cáceres (2010). 

Tanto para W. cerradensis quanto para G. agilis, Mendonça (2010) verificou que 

o aumento na abundância de árvores modificou positivamente a frequência de utilização 

do estrato arbóreo. Além disso, o autor também constatou o aumento do uso vertical 

pelas espécies em áreas mais abertas, fato que sugere a preferência destas pelo estrato 

superior da vegetação, mesmo com a baixa densidade de plantas lenhosas.   

Os dados sobre o uso de habitat por W. pyrrhorhinus não evidenciam um padrão, 

pois Mares et al. (1985) e Geise et al. (2010) capturaram a espécie em áreas com muitas 

formações rochosas ou com alta densidade de árvores e arbustos. Entretanto, Streilein 

(1982a) e Freitas et al. (2005) encontraram uma preferência da espécie por habitats ar-

bustivos, não sendo abundante em áreas com altas densidades de árvores ou rochas. No 

MNGA, W. pyrrhorrhinus apresentou uma tendência negativa com a presença de rochas 

e a densidade de copa, corroborando os resultados encontrados por Freitas et al. (2005) 

e Streilein (1982a).  

A ocupação de regiões com afloramentos rochosos em ambientes semiáridos po-

de conferir vantagens às espécies em relação à obtenção de água, principalmente pela 

formação de poças de água e na manutenção da umidade após eventos de chuva (La-
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cher, 1981; Mares et al., 1981; Streilien, 1982a,c). Assim, a ocupação desses locais esta-

ria relacionada às adaptações comportamentais para manutenção de água (Lacher, 1981; 

Streilein, 1982c) e fisiológicas, como a elevada concentração da urina, visando diminuir 

a perda de água nesses ambientes (Streilein 1982c; Kelt, 2011).  

Streilein (1982c) constatou que os pequenos mamíferos na Caatinga apresentam 

a concentração da urina menor do que a de espécies encontradas em ambientes áridos da 

África e Oceania. Em contrapartida, W. pyrrhorhinus apresenta maior concentração da 

urina quando comparada aos roedores de ambientes mais úmidos (Ribeiro et al., 2004) e 

apresentou uma relação negativa com a presença de rochas na área do MNGA.  Dessa 

forma, a preferência por locais mais secos pode refletir adaptações não só comporta-

mentais, mas também fisiológicas, mesmo que em baixo grau, para a sobrevivência da 

espécie em locais xéricos (Freitas et al., 2005). 

 

7. Considerações Finais 

 

 O presente estudo registrou uma baixa riqueza e abundância de espécies para o 

MNGA em relação às outras áreas de Caatinga e o período seco na época da amostra-

gem pode ser um dos fatores que explicam essa estruturação da comunidade.  

 

 Os quatro sítios de amostragem no MNGA foram muito similares em relação à 

estrutura do habitat, sendo as diferenças evidenciadas por alguns componentes como a 

presença de rochas, cactos e bromélias. 

 

 No MNGA, a abundância de G. agilis foi influenciada positivamente pela densi-

dade de copa e árvores, já para W. pyrrhorhinus foi constatado uma tendência positiva 

em relação a disponibilidade de artrópodes e negativa para quantidade de rochas. 
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Hábito alimentar de Wiedomys pyrrhorhinus (Wied-Neuwied, 1821) e 

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) em uma área da Caatinga no 

Alto Sertão Sergipano 
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1. Introdução 

 

Estudos sobre ecologia alimentar são importantes para o entendimento de rela-

ções evolutivas e tróficas como a competição, dispersão de sementes, frugivoria e pre-

dação (Shine, 1989; Brewer & Rejmanék, 1999; Vieira & Izar, 1999; Galetti et al., 

2003; Casella & Cáceres, 2006; Camargo et al., 2011).  Nas últimas duas décadas, hou-

ve um aumento no número de trabalhos publicados sobre a dieta de pequenos mamífe-

ros (e.g. Wunderle Jr., 1997; Vieira et al., 2003; Casella & Cáceres, 2006; Lessa & Gei-

se, 2010) principalmente pelo potencial desse grupo como dispersores de sementes na 

região neotropical (Vieira et al., 2003; Cáceres, 2002; Camargo et al., 2011).  

Segundo Lessa & Geise (2010), os trabalhos sobre essa abordagem ecológica 

procuram estabelecer padrões, qualitativos ou quantitativos, no consumo dos itens ali-

mentares das espécies e uma das principais metodologias utilizadas é a análise do con-

teúdo fecal (e.g. Santori et al., 1995; Cáceres & Monteiro-Filho, 2001; Cáceres et al., 

2002; Cáceres, 2002, 2004; Carvalho et al., 2005; Lessa & Costa, 2009, 2010; Bocchi-

glieri et al., 2010; Camargo, et al., 2011). A escolha desse método deve-se pelo fato de 

ser pouco invasivo, uma vez que não necessita o sacrifício dos indivíduos e apresenta 

confiabilidade nos resultados para espécies com altas taxas de consumo de artrópodes 

(Kunz & Whitaker, 1983; Dickman & Huang, 1988). 

O grupo dos pequenos mamíferos, composto por roedores e marsupiais com pe-

so inferior a 3 kg na região neotropical (Laurence, 1994), caracteriza-se no Brasil pela 

elevada riqueza de espécies (Paglia et al., 2012) e ampla diversidade de hábitos alimen-

tares como folivoria, frugivoria, insetivoria e carnivoria (e.g. Lacher et al., 1982; Santori 

et al., 1995; Casella & Cáceres, 2006; Santori & Ástua de Moraes, 2006; Leiner & Sil-

va, 2007; Lessa & Costa, 2010, Reis et al., 2011). Essa amplitude do hábito alimentar 

no grupo é resultado de adaptações morfológicas como modificação dos dentes, desen-

volvimento da musculatura cranial e aperfeiçoamento da movimentação mandibular 

(Bezzobs & Sanson, 1997; Vieira & Ástua de Moraes, 2003; Dickmann, 2005; Santori 

& Ástua de Moraes, 2006).  

Dessa forma, a dieta das espécies pode ser influenciada por fatores como a dis-

ponibilidade de recursos (Santori et al., 1995; Stapp, 1997; Leiner & Silva, 2007; Mar-

tins et al., 2006a) ou o resultado de diferentes demandas energéticas de acordo com a 

classe etária, sexo e estágio reprodutivo (Shine, 1989; Julien-Laferrieri & Atramen-

towitcz, 1990; Barclay, 1991; Martins et al., 2006a, 2008; Camargo et al., 2011). A se-
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leção de recursos alimentares ocorre de acordo com os custos de forrageio e o seu retor-

no energético (Lacher et al., 1982), assim como as diferenças no tamanho dos indiví-

duos também podem influenciar no tipo e dimensão da presa (Fisher & Dickman, 1993). 

Dentre os itens alimentares mais consumidos pelo grupo, podem-se destacar os artrópo-

des e frutos (Stallings, 1989; Carvalho et al., 2005), que são ricos em água, proteínas, 

vitaminas, minerais e carboidratos (Hume, 2003; Camargo et al., 2011). 

Entre os pequenos mamíferos, os roedores são classificados, em sua maioria, 

como herbívoros, frugívoros-onívoros ou granívoros-onívoros (Paglia et al., 2012); 

exercendo um papel importante na dinâmica do ecossistema como consumidores de 

folhas e sementes (Lacher et al., 1982; Brewer & Rejmanék, 1999; Vieira et al., 2006; 

Horn et al., 2008; Lessa & Costa, 2009). Na Caatinga, o roedor endêmico Wiedomys 

pyrrhorhinus (Wied-Neuwied, 1821), amplamente distribuído nas diversas fitofisiono-

mias do bioma (Mares et al., 1985; Bonvicino et al., 2008; Sousa et al., 2004), é classi-

ficado como frugívoro-onívoro (Paglia et al., 2012) ou onívoro (Ribeiro et al., 2004). 

Esse roedor pertence à família Cricetidae, onde 67,9% das espécies, entre as 131 descri-

tas no Brasil, são primariamente frugívoras (Paglia et al., 2012).  

Em relação aos marsupiais, existe uma tendência de que espécies maiores apre-

sentem uma dieta principalmente frugívora, enquanto as de menor porte seriam insetívo-

ras (Santori et al., 1995; Casella & Cáceres, 2006; Paglia et al., 2012). Entretanto, al-

gumas espécies não seguem esse padrão, como Marmosops paulensis (peso inferior a 

70g) com dieta frugívora (Leiner & Silva, 2007) e os gêneros Philander e Metachirus 

(peso entre 200 e 600g) com dieta insetívora (Paglia et al., 2012). Além disso, Lessa & 

Geise (2010) afirmam que os trabalhos sobre o hábito alimentar de marsupiais se con-

centram em poucas espécies como Didelphis aurita , Philander frenatus e Micoureus 

paraguayanus e há uma lacuna nas informações de muitas espécies de didelfídeos como 

Marmosops spp.,  Monodelphis spp. e Gracilinanus spp.  

A espécie Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) é amplamente distribuída pela 

América do Sul (Gardner, 2007), normalmente associada à ambientes florestados ou 

arbustivos de Cerrado e Caatinga (Mares et al., 1986,1989; Bonvicino et al., 2002; Frei-

tas et al., 2005; Pereira & Geise, 2009; Geise et al., 2010). As informações referentes ao 

hábito alimentar da espécie são provenientes do Cerrado e sugerem sua classificação 

como insetívora-onívora (Bocchiglieri et al., 2010; Lessa & Costa, 2010; Camargo, 

2011). Além disso, G. agilis apresenta oportunismo no consumo de insetos (Lessa & 

Costa, 2010) e seletividade na ingestão de frutos (Camargo et al., 2011). 
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Dessa forma, considerando a importância da dieta dos pequenos mamíferos no 

ecossistema por meio da dispersão de sementes (Vieira & Izar, 1999; Galetti et al., 

2003; Camargo et al., 2011) ou na dinâmica do consumo de artrópodes (Lessa & Costa, 

2009, Camargo, 2011), faz-se necessária a ampliação do conhecimento sobre o hábito 

alimentar do grupo em áreas de Caatinga. 

 

2. Objetivos 

2.1. Geral 

  

Caracterizar o hábito alimentar do roedor Wiedomys pyrrhorhinus e do marsupi-

al Gracilinanus agilis em uma área de Caatinga no Alto Sertão Sergipano. 

2.2. Específicos 

 

- Identificar os itens alimentares presentes na dieta das espécies estudadas. 

 

- Avaliar se há diferenças intraespecíficas entre machos e fêmeas no consumo dos itens 

alimentares. 

 

- Avaliar se há relação entre a frequência de ocorrência dos itens encontrados na dieta 

das espécies com a disponibilidade de recursos nos sítios. 

 

3. Hipóteses 

 

- Há diferença na proporção dos itens alimentares consumidos entre machos e fêmeas 

das espécies estudadas, devido às diferentes demandas energéticas. 

 

- A frequência de ocorrência dos itens alimentares é diretamente proporcional à sua dis-

ponibilidade no ambiente. 
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4. Material e Métodos 

4.1.  Área de Estudo 

 

Ver item 4.1 do Capítulo 1 para a descrição da Área de Estudo. 

4.2. Coleta de Dados 

4.2.1. Comunidade de Pequenos Mamíferos 

 

Ver item 4.2.1 do Capítulo 1 para a Coleta de Pequenos Mamíferos. 

4.2.2. Disponibilidade de Invertebrados 

 

Ver item 4.2.2 do Capítulo 1 para a Disponibilidade de Invertebrados. 

4.2.3. Coleta de Material Fecal 

As fezes dos indivíduos de G. agilis e W. pyrrhorhinus foram coletadas direta-

mente das armadilhas ou durante a manipulação dos mesmos. O material foi etiquetado 

e armazenado em álcool 70% em microtubos, tipo Eppendorf de 1,5ml, para posterior 

triagem. Após a coleta, as armadilhas foram limpas para evitar qualquer tipo de conta-

minação na amostra caso outros indivíduos fossem capturados nas mesmas armadilhas.  

Em laboratório, cada amostra foi analisada individualmente em placas de Petri e 

triada com auxílio de lupa estereoscópica. Os itens alimentares foram separados em 

invertebrados, sendo os artrópodes identificados ao nível de ordem, e material vegetal, 

classificado em polpa/fibras e sementes. A identificação das sementes e dos fragmentos 

de artrópodes foi feita por meio de material coletado em campo ou com auxílio de espe-

cialistas e de guias taxonômicos (Whitaker Jr. et al., 2009; Borror & Delong, 2011).  

 

4.3. Análise de Dados 

Para avaliar a disponibilidade dos invertebrados, os indivíduos de cada categoria 

foram contados e secos em estufa à 60ºC durante três dias, até atingir peso constante, e 

posteriormente pesados com auxílio de balança de precisão 0,0001 g (Aaker, modelo 

M254A).  
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Para a dieta, foi calculada a frequência de ocorrência dos itens alimentares para 

cada espécie e esses dados foram testados para a normalidade com o teste de Shapiro-

Wilk (Shapiro-Wilk, 1965), com significância de 5%, indicando que os mesmos não são 

paramétricos (W = 0,8499; p < 0,01). Dessa forma, para verificar se houve diferença no 

consumo de invertebrados entre machos e fêmeas da mesma espécie foi realizado o teste 

de Mann-Whitney, com significância de 5%. Os testes foram realizados no programa R 

2.15.0 (R Development Core Team, 2008).  

Para avaliar a relação entre a disponibilidade de recursos e a dieta das espécies 

foram utilizadas as frequências relativas, tanto das ordens de invertebrados registradas 

nas armadilhas quanto dos itens encontrados nas amostras de fezes em cada campanha. 

Os dados foram testados para normalidade multivariada utilizando o teste de Doornik & 

Hansen omnibus, recomendado para amostras pequenas (Doornik & Hansen, 2008), 

indicando que os mesmos são paramétricos (Ep = 10,35; p = 0,7361). Dessa forma, o 

teste de T² de Hotelling pareado, que compara médias multivariadas em duas amostras 

(Gotelli & Ellison, 2011), foi utilizado para avaliar se havia diferenças entre a disponi-

bilidade do recurso no ambiente e a presença destes na dieta durante as campanhas. Os 

testes foram realizados no programa Past® 2.06 (Hammer et al., 2001) com significân-

cia de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

5. Resultados  

5.1. Disponibilidade de Invertebrados 

 

Durante o período de amostragem foram coletados 24.683 invertebrados nos pit-

falls, distribuídos em quatro classes e 20 ordens (Tabela 1). A maior contribuição em 

peso seco (110,2795 g), abundância (16.513 indivíduos) e frequência relativa (97,29%) 

foi da ordem Hymenoptera. Os grupos subsequentes em peso seco são Coleoptera 

(17,5968 g), Blattodea (4,1598 g) e Diptera (1,2650 g) e para abundância as ordens Dip-

tera (N = 4.718), Collembola (N = 900) e Araneae (N = 552). Diptera (70,21%) e Ara-

neae (60,21%) também apresentam altas frequências (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Peso seco (g), abundância e frequência relativa (%) dos invertebrados coleta-

das em armadilha de queda no Monumento Natural Grota do Angico, Sergipe, Brasil. 

Classe / Ordem Peso seco (g) Abundância 

Frequência    
relativa (%) 

Hexapoda 

   

 

Hymenoptera 110,2795 16.513 97,29 

 

Coleoptera 17,5968      219 25,83 

 

Blattodea 4,1598      776 35,21 

 

Diptera 1,2650   4.718 70,21 

 

Orthoptera 0,9657      324 33,13 

 

Lepidoptera 0,7729      137 17,29 

 

Thysanoptera 0,3032      270 26,67 

 

Isoptera 0,0214       69 1,88 

 

Mantodea 0,0165       16 3,13 

 

Thrichoptera 0,0072         3 0,63 

 

Hemiptera 0,0053       16 2,71 

 

Phasmatodea 0,0027         1 0,21 

 

Collembola 0,0017    900 32,29 

Arachnida 

   

 

Araneae 2,3422    552 60,21 

 

Scorpiones 2,2991     37   6,04 

 

Opiliones 0,0448       2   0,42 

 

Acari 0,0248      91   7,08 

 

Pseudoscorpiones 0,0017     17   3,13 

Myriapoda 

   

 

Diplopoda 1,1737      9   1,88 

 

Chilopoda 0,0833      4   0,63 

Gastropoda 0,0068      9   0,83 
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Além disso, os grupos Pseudoscorpiones, Collembola, Phasmantodea, apresenta-

ram os menores pesos seco, assim como Isoptera, Thrichoptera, Phasmantodea, Opilio-

nes, Chilopoda, Diplopoda e Gastropoda foram menos abundantes e possuem frequên-

cias inferiores a 2% (Tabela 1). 

5.2. Dieta 

 

Ao longo do estudo foram coletadas 37 amostras de fezes, sendo nove de Wie-

domys pyrrhorhinus (todas de indivíduos machos) e 28 de Gracilinanus agilis (11 

amostras de fêmeas e 17 de machos). 

Os fragmentos de invertebrados estavam presentes em 100% das amostras e fo-

ram classificados em oito ordens: Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Lepidoptera, 

Blattodea, Orthoptera, Isoptera e Araneae (Tabela 2). Dessas, Blattodea e Araneae não 

foram registradas nas amostras de W. pyrrhorhinus. A ordem com maior frequência de 

ocorrência nas fezes das duas espécies foi Coleoptera, encontrada em 88,89% e 92,86% 

das amostras de W. pyrrhorhinus e G. agilis, respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Frequência de ocorrência (%) dos itens alimentares nas fezes do marsupial 

Gracilinanus agilis e do roedor Wiedomys pyrrhorhinus no Monumento Natural Grota 

do Angico, Sergipe. Asterisco indica diferenças no consumo do item entre os sexos de 

G. agilis. 

    Gracilinanus agilis (F.O.%)         
Wiedomys pyrrhorhinus 

(F.O.%)  

Item alimentar 
Machos    
(N = 17) 

Fêmeas  
(N = 11) 

Total          
(N = 28) 

Total                           
(N = 9) 

Invertebrados 
        

 

Hymenoptera* 94,12 
 

45,45 
 

75,00 
 

33,33 
 

 

Coleoptera 88,24 
 

100,00 
 

92,86 
 

88,89 
 

 

Hemiptera 58,82 
 

72,73 
 

64,29 
 

33,33 
 

 

Lepidoptera 17,65 
 

27,27 
 

21,43 
 

11,11 
 

 

Blattodea 17,65 
 

9,09 
 

14,29 
 

- 
 

 

Orthoptera* 5,88 
 

36,36 
 

17,86 
 

22,22 
 

 

Isoptera 5,88 
 

9,09 
 

7,14 
 

11,11 
 

 

Araneae 35,29 
 

9,09 
 

25,00 
 

- 
 Vegetais 

        

 

Sementes  
     

 

  

 

  Não identificadas - 

 

- 

 

- 
 

22,22 
 

 

  Pilosocereus gounellei 
 - 

 

18,18 
 

7,14 
 

- 
   Fibras Vegetais 23,53   18,18   21,43   44,44   
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Fibras vegetais foram mais frequentes nas fezes de W. pyrrhorhinus (44,4%) e 

foi registrada a ingestão de sementes pelas duas espécies. Em G. agilis, as sementes 

estiveram presentes em 7,14% das amostras (apenas em fêmeas) e pertenciam ao xique-

xique (Pilosocereus gounellei (F.A.C. Weber) Byles & G.D. Rowley, Cactaceae; Figura 

1). Já em W. pyrrhorhinus essa categoria foi encontrada em 22,22% das amostras, po-

rém as sementes ingeridas por essa espécie não foram identificadas (Tabela 2). 

 

 

Figura 7. Sementes de xique-xique (Pilosocereus gounellei, Cactaceae) encontradas nas 

fezes do marsupial Gracilinanus agilis em uma área de caatinga hiperxerófila densa no 

Monumento Natural Grota do Angico, Sergipe, Brasil. A barra corresponde ao tamanho 

de 1 mm. 

 

Para as análises da diferença intersexual da dieta e a relação entre a disponibili-

dade de invertebrados e o consumo dos itens alimentares não foram incluídos os dados 

de W. phyrrhohinus, uma vez que foram coletados poucos indivíduos e apenas machos 

dessa espécie.  

Assim, para G. agilis não houve diferença na frequência de ocorrência total dos 

itens alimentares entre os sexos, entretanto Hymenoptera foi mais frequente em machos 

(U = 48; p < 0,01) e Orthoptera (U = 122; p = 0,047) nas fêmeas. Para os machos, além 
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de Hymenoptera, houve também o consumo predominante de Coleoptera e Hemiptera 

(88,24% e 58,82% das amostras, respectivamente)(Tabela 2). 

Não houve diferença entre a disponibilidade de invertebrados no ambiente e a 

ocorrência dos itens encontrados na dieta de G. agilis (F = 5,638; p = 0,3137). 

6. Discussão 

 

A abundância de invertebrados amostrados na área de estudo foi semelhante aos 

resultados de Vasconcellos et al. (2010) para uma área de semiárido nordestino, sendo 

Hymenoptera, Diptera e Collembola descritas como as ordens mais abundantes. Além 

disso, segundo os autores, os insetos apresentam o mesmo padrão sazonal de abundân-

cia descrito para o Cerrado por Pinheiro et al. (2002), onde a maioria dos grupos apre-

senta um pico de abundância durante o período chuvoso.  

Segundo Pinheiro et al. (2002) e Vasconcellos et al. (2010), a variação na abun-

dância de insetos em ambientes tropicais com sazonalidade marcante é influenciada 

positivamente pela precipitação ou umidade do solo. Com isso, diversos processos ecos-

sistêmicos dependentes do grupo podem ser afetados por esse padrão sazonal (Vascon-

cellos et al., 2010), assim como algumas relações tróficas como a dieta de pequenos 

mamíferos (Lessa & Costa, 2009). 

Este é o primeiro trabalho a descrever o hábito alimentar de W. pyrrhorhinus, 

além de ser o primeiro que avaliou a dieta de G. agilis em uma área de Caatinga. Para 

W. pyrrhorhinus, os dados no MNGA sugerem que a dieta da espécie não se caracteriza 

por ser primariamente frugívora, como proposto por Paglia et al. (2012). Entretanto, o 

resultado desse estudo pode estar relacionado ao baixo número de amostras e estas per-

tencerem a apenas indivíduos machos. 

Alguns estudos têm demonstrado a importância de invertebrados na dieta de ro-

edores frugívoros-herbívoros e frugívoros-granívoros, de acordo com a definição de 

Paglia et al. (2012). Lessa & Costa (2009), em um estudo no Cerrado com Thrichomys 

apereoides (Rodentia: Echimyidae), considerado frugívoro-herbívoro (Paglia et al., 

2012), relataram Hymenoptera e Isoptera como sendo itens importantes na dieta durante 

o período seco. Talamoni et al. (2007), no mesmo bioma, também identificaram o con-

sumo de invertebrados para Oryzomys (= Cerradomys) subflavus (Rodentia: Cricetidae), 

classificada como frugívora-granívora (Paglia et al., 2012). 
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Em Caatinga, as informações sobre o hábito alimentar de roedores são incipien-

tes. Apenas Lacher et al. (1982) avaliaram a dieta de Kerodon rupestris (Caviidae) em 

experimentos relacionados com o consumo preferencial de alguns itens alimentares. Os 

autores constataram o aumento na diversificação da dieta inversamente proporcional a 

disponibilidade de recursos no ambiente. 

Assim, o consumo de insetos em ambientes com a sazonalidade marcante pode 

ser importante para espécies herbívoras ou granívoras devido ao alto teor de água e pro-

teínas contido nesse item (Murray & Dickman, 1994); podendo ser utilizado como um 

recurso alternativo para suprir as demandas energéticas da espécie (Giannoni et al., 

2005). Dessa forma, essa flexibilidade no consumo de itens alimentares pelas espécies 

de pequenos mamíferos traz vantagens para a ocupação de ambientes com precipitação 

baixa e irregular (Murray & Dickman, 1994; Santori et al., 1995; Galetti et al., 2003), 

devido a diminuição dos custos de forrageio (Lacher et al., 1982). 

Os estudos sobre a dieta de G. agilis foram realizados somente em áreas de Cer-

rado (Ramos, 2007; Lessa & Costa, 2010; Bocchiglieri et al., 2010; Camargo, 2011; 

Camargo et al., 2011). Nesse trabalho, encontramos uma composição da dieta similar 

aos demais estudos, porém com diferenças na proporção em que os itens foram ingeri-

dos (Tabela 3).  

No MNGA houve o primeiro registro para o consumo de Blattodea por G. agilis, 

sendo seu consumo descrito apenas para G. microtarsus em Cerrado (Martins et al., 

2006a). Dessa forma, a ingestão de baratas por G. agilis pode estar diretamente relacio-

nada com sua disponibilidade no ambiente, uma vez que essa ordem apresenta altos 

teores de proteínas e carboidratos (Hernández-Martínez et al., 2008). Além disso, Vas-

concellos et al. (2010) constataram que o pico de abundância da ordem Blattodea ocor-

reu durante a estação seca, período em que este estudo foi realizado.  

A ingestão de Diptera não foi frequente em outros trabalhos com G. agilis (Ra-

mos, 2007; Bocchiglieri et al., 2010; Lessa & Costa, 2010; Camargo, 2011), sendo que 

os estudos de Bocchiglieri et al. (2010) e Camargo (2011) foram realizados na mesma 

área de cerradão (fitofisionomia florestal do Cerrado) e Diptera foi a ordem menos con-

sumida nos dois trabalhos. Além disso, Bocchiglieri et al. (2010) também relataram a 

ausência dessa ordem durante o período seco e Martins et al. (2006a) verificaram um 

baixo consumo de Diptera pela espécie congenérica G. microtarsus.  

Alguns estudos mostram que Diptera não é um item comum na dieta de marsu-

piais (e.g. Cáceres, 2002; Casella & Cáceres, 2006; Leiner & Silva, 2007), mesmo sen-
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do abundante no ambiente, como demonstrado neste trabalho. O baixo consumo dessa 

ordem por G. agilis pode ser resultado do alto custo envolvido no forrageio desse grupo, 

uma vez que moscas e mosquitos apresentam uma alta capacidade de voo (Borror & 

Delong, 2011). 

 

Tabela 3. Comparação entre os trabalhos de dieta do marsupial Gracilinanus agilis 

considerando a frequência de ocorrência (%) dos itens alimentares nas amostras de fe-

zes. 

    Bocchiglieri et al. 
(2010) 

Lessa & Costa 
(2010) 

Camargo 
(2011) 

Presente  
estudo Item alimentar 

Vertebrados 
        

 

Aves - 
 

- 
 

4,5 
 

- 
 Invertebrados 

        

 

Blattodea - 
 

- 
 

- 

 

14,4 
 

 

Coleoptera 75,8 
 

1,8 
 

8,5 
 

92,9 
 

 

Diptera 3,0 
 

1,8 
 

0,5 
 

- 
 

 

Hemiptera 3,0 
 

1,8 
 

53,8 
 

64,3 
 

 

Hymenoptera  36,4 
 

26,8 
 

61,0 
 

75,0 
 

 

Isoptera 42,4 
 

10,8 
 

52,7 
 

7,1 
 

 

Lepidoptera 9,1 
 

- 
 

5,3 
 

21,4 
 

 

Orthoptera - 
 

1,8 
 

- 
 

17,9 
 

 

Araneae 9,1 
 

- 
 

1,6 
 

25,0 
 

 

Odonata - 
 

- 
 

0,9 
 

- 
 

 

Não identificado - 
 

50,0 
   

- 
 Vegetal 

        

 

Frutos 
        

 

  Melastomataceae - 
 

- 
 

82,9 
 

- 
 

 

  Solanaceae - 
 

- 
 

15,6 
 

- 
 

 

  Viscaceae - 
 

- 
 

12,9 
 

- 
 

 

Sementes - 
 

19,6 
 

- 
 

7,1 
     Não identificado 30,3 

 

3,6 
 

- 
 

21,4   
 

A frequência de Isoptera nas amostras de G. agilis no MNGA foi semelhante ao 

descrito por Lessa & Costa (2010), porém esses autores constataram que a ordem foi a 

segunda mais frequente nas amostras. Já em relação aos demais trabalhos, a ingestão de 

Isoptera foi muito inferior ao descrito por Ramos (2007), Bocchiglieri et al. (2010) e 

Camargo (2011) e também para G. microtarsus (Martins et al., 2006a); que pode ser 

resultado da elevada abundância de cupins no Cerrado (Pinheiro et al., 2002). Dessa 
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forma, a ingestão de Isoptera nesse estudo pode estar relacionada com a baixa abundân-

cia dessa ordem na Caatinga (Vasconcellos et al., 2010).  

O consumo de cupins pode estar relacionado com a alta digestibilidade do grupo, 

que pode chegar a 80% (Cooper & Whiters, 2004) e um baixo custo de forrageio, pois 

permite o consumo de um grande número de indivíduos rapidamente por serem orga-

nismos sociais (Borror & Delong, 2011). Já a sua baixa disponibilidade nos sítios amos-

trados pode ser explicada também devido ao baixo sucesso de captura de indivíduos 

dessa ordem por meio das armadilhas de queda (Pinheiro et al., 2002; Sabu & Shiju, 

2010). 

Bocchiglieri et al. (2010) constataram que Coleoptera, assim como nesse traba-

lho, foi a ordem mais consumida pela espécie. Apesar de Coleoptera ser um grupo de 

inseto com exoesqueleto duro (Freeman, 1981), o alto consumo dessa ordem pode estar 

relacionado com a seletividade das partes das quais G. agilis se alimenta. Fisher & 

Dickman (1993) constataram que uma espécie de pequeno marsupial insetívoro da Aus-

trália seleciona partes menos duras dos insetos a fim de aumentar a eficiência energética 

do alimento. Além disso, G. agilis consumiu altas taxas de Hymenoptera e Coleoptera, 

ordens com maior contribuição em peso seco nos sítios amostrados. Dessa forma, o 

consumo dessas ordens pode estar relacionado com o alto poder nutritivo desses grupos 

(Ramos-Elorduy et al., 1997) ou com a disponibilidade desse recurso no ambiente (Re-

dford & Dorea, 1984). 

Em relação à ingestão de Hemiptera, no MNGA houve o maior consumo dessa 

ordem já registrado para a espécie. Camargo (2011) sugere que a ingestão desse item é 

vantajosa em consequência das suas características nutricionais. Nossos dados sugerem 

que houve uma seleção desse item pelo marsupial, pois representantes dessa ordem 

ocorreram em baixa frequência e com pouca contribuição em peso seco nos sítios amos-

trados. Entretanto, a utilização de armadilhas de interceptação e queda não é eficiente 

para amostrar essa ordem (Pinheiro et al., 2002).  

Houve uma elevada taxa de consumo de diferentes ordens de insetos como Co-

leoptera, Hemiptera e Hymenoptera. Além disso, itens como Lepidoptera, Orthoptera e 

Araneae foram mais comuns do que o registrado para G. agilis em ambientes de Cerra-

do (Ramos, 2007; Bocchiglieri et al., 2010; Lessa & Costa, 2010; Camargo, 2011). Des-

sa forma, considerando a proporção dos itens alimentares ingeridos, nossos resultados 

sobre o hábito alimentar de G. agilis estão de acordo com o proposto por Lessa & Costa 
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(2010), Bocchiglieiri et al. (2010) e Camargo (2011), que sugerem a classificação da 

espécie como insetívora-onívora.  

No MNGA, não houve o consumo diferenciado dos itens alimentares entre ma-

chos e fêmeas, assim como encontrado por Bocchiglieiri et al. (2010), que pode ser atri-

buído ao baixo número amostral. Já Camargo (2011) constatou que havia diferença no 

consumo dos insetos entre os sexos da espécie apenas quando se considerava a sazona-

lidade. Tal fato pode ser explicado porque os machos de Gracilinanus apresentam um 

aumento na demanda energética durante a seca, época em que percorrem maiores dis-

tâncias em busca por parceiras para o acasalamento; e as fêmeas apresentam um aumen-

to do requerimento energético na chuvosa, período de gravidez e lactação (Martins et 

al., 2006a,b; Camargo, 2011).  

Camargo (2011) registrou para machos de G. agilis um maior consumo de 

Hymenoptera durante o período chuvoso, correspondendo ao período de maior abun-

dância dessa ordem (Pinheiro et al., 2002), enquanto na seca os maiores consumos fo-

ram de Isoptera e Hemiptera. Entretanto, Martins et al. (2006a) verificaram que durante 

a seca havia o maior consumo de Hymenoptera por machos de G. microtarsus e os auto-

res atribuíram o resultado devido ao aumento geral na ingestão de insetos durante essa 

época. Com isso, o maior consumo dessa ordem pela espécie pode estar relacionado 

com sua disponibilidade no ambiente (Redford & Dorea, 1984). 

O consumo de Orthoptera foi registrado para G. agilis apenas por Lessa & Costa 

(2010), entretanto os autores não analisaram diferenças no consumo entre os sexos. A 

diferença na ingestão dessa ordem pode estar relacionada com a alta digestibilidade e 

concentração de proteínas por peso seco (Ramos-Elorduy et al., 1997). Portanto, para as 

fêmeas de marsupial, a utilização o consumo de Orthoptera pode ser mais vantajoso 

devido aos custos de forrageio (Lacher et al., 1982). 

Dessa forma, a disponibilidade de recursos no ambiente pode influenciar o perí-

do reprodutivo em marsupiais didelfídeos (Julien-Laferrière & Atramentowicz, 1990; 

Leiner et al., 2008). Leiner et al. (2008) constataram uma relação positiva entre o au-

mento da disponibilidade de frutos e a duração da atividade reprodutiva para Marmo-

sops paulensis. Além disso, estes autores sugerem que os recursos são um fator impor-

tante na manutenção do mecanismo de semelparidade em marsupiais. Há pouco conhe-

cimento sobre quais fatores atuam nessa estratégia reprodutiva em marsupiais didelfí-

deos, já sendo relatada em algumas espécies como Didelphis virginiana  (Woods II & 
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Hellgren, 2003), Marmosops paulensis (Leiner et al., 2008) e Gracilinanus microtarsus 

(Martins et al., 2006c). 

O consumo de frutos ocorreu apenas por fêmeas, sendo esses itens ricos em car-

boidratos e água (Santori et al., 1995; Galetti et al., 2003). Camargo et al. (2011) des-

creveram que o consumo de alguns frutos era maior pelas fêmeas do que pelos machos. 

Além disso, os autores também verificaram que a maior ingestão de frutos era feita por 

fêmeas grávidas e, por isso, os frutos podem representar um importante alimento para 

garantir o sucesso reprodutivo da espécie. 

 Santori et al. (1995) constataram que há uma relação inversa entre o consumo 

de frutos e a disponibilidade de água em ambientes de restinga, pois os frutos podem ser 

uma excelente fonte alternativa de água. Entretanto, nesse estudo houve presença de 

poucos frutos nos sítios amostrados (observação pessoal), exceto no mês de fevereiro de 

2013, quando verificamos a presença de alguns frutos em indivíduos de xique-xique (P. 

gounellei), mês no qual também foi registrado sementes dessa cactaceae nas fezes de G. 

agilis.  

Esse estudo em área de Caatinga evidencia a importância dos invertebrados na 

dieta de G. agilis, assim como demonstrado em outros estudos, e também reforça que a 

espécie é oportunista em relação ao seu hábito alimentar; o que pode trazer vantagens 

para a ocupação de áreas com sazonalidade marcante. 

 

  

7. Considerações finais 

 

 Apesar de ser considerado frugívoro-onívoro, Wiedomys pyrrhorhinus apresen-

tou uma elevada taxa de consumo de invertebrados na área de estudo. 

 

 As diferenças nas taxas de ingestão de Hymenoptera e Orthoptera entre machos 

e fêmeas Gracilinanus agilis estão relacionadas com as diferentes demandas energéticas 

entre os sexos. 

 

 Gracilinanus agilis apresentou um padrão oportunista no consumo de inverte-

brados, uma vez que não houve diferenças entre a frequência de invertebrados disponí-

veis e consumidos pela espécie. 
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