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Análise da comunidade de marsupiais em Mata
Atlântica de Santa Teresa, Espírito Santo
Marcelo Passamani1
ABSTRACT: Community analyses of marsupials in the Atlantic forest
of Santa Teresa, Espirito Santo, Brazil. Between March 1998 to February
1999, the marsupial's community was studied at Santa Lúcia Biological
Station, an area of Atlantic forest in southeastern Brazil. A capture effort of
16.821 trap/nights resulted in 538 captures of 141 individuals belonging to
eight marsupial species. Gracilinanus microtarsus was the most abundant
species with 32,6% of the total captured individuals, followed by Marmosops
incanus (25,5%) and Didelphis aurita (18,4%). The remaining species
contributed less than 25% of the total. There was a significant negative
relationship between rainfall and trapping success, and all species showed
similar reproductive activity, with a clear increase in wet seasons and a
decrease in dry season. For the majority of species, there was an overlap in
the use of strata.
Key words: Atlantic forest, mammals, marsupials, reproduction.
RESUMO: Entre março de 1998 e fevereiro de 1999, estudou-se a
comunidade de marsupiais em uma área de Mata Atlântica no município de
Santa Teresa, Espírito Santo, denominada Estação Biológica de Santa Lúcia.
Um esforço de captura de 16.821 armadilhas/noites resultou em 538 capturas
de 141 indivíduos, pertencentes a oito espécies de marsupiais. Gracilinanus
microtarsus foi a espécie mais abundante com 32,6% do total de indivíduos
capturados, seguida de Marmosops incanus (25,5%) e Didelphis aurita
(18,4%). As outras espécies juntas representaram menos de 25% do total
indivíduos capturados. Foi verificada uma associação negativa entre as
capturas e a pluviosidade, e todas as espécies apresentaram atividade
reprodutiva similar, com aumento marcado durante a estação de maior
pluviosidade. A grande maioria das espécie apresentou sobreposição no
uso de estratos da mata.
Palavras-chave: mamíferos, marsupiais, Mata Atlântica, reprodução
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Introdução
Os marsupiais didelfídeos compreendem um importante componente
da fauna de mamíferos neotropicais, ocorrendo no Brasil 44 espécies, o
que representa cerca de 9% da diversidade de mamíferos continentais
(Fonseca et al., 1996). O município de Santa Teresa, Estado do Espírito
Santo, apresenta uma das mais altas riquezas de espécies de marsupiais,
podendo ser encontradas pelo menos 11 espécies (Passamani et al., neste
fascículo), o que corresponde a aproximadamente 50% das espécies que
ocorrem na Mata Atlântica (Fonseca et al., 1996).
Muitos aspectos ecológicos de várias espécies de marsupiais da Mata
Atlântica permaneceram desconhecidos por muito tempo, e somente nas
últimas décadas estes estudos foram intensificados (Miles et al., 1981;
Fonseca & Kierulff, 1989; Stallings, 1989; Bergallo, 1994; Leite et al., 1994;
Passamani, 1995; Grelle, 1996; Palma, 1996; Voltolini, 1997; Pires &
Fernandez, 1999). Informações sobre padrões reprodutivos e populacionais
de marsupiais neotropicais demonstram uma certa sazonalidade, e para
algumas espécies a disponibilidade de recursos, especialmente frutos e
insetos, determinam o sucesso reprodutivo (Charles-Dominique et al., 1981;
Atramentowicz, 1982; Charles-Dominique, 1983; Fonseca & Kierulff, 1989;
Fleck & Harder, 1995), assim como um maior sucesso de captura e um
aumento do tamanho populacional (August, 1984; Stallings, 1988; O'Connel,
1989).
Este estudo teve como objetivo analisar o sucesso de captura e
tamanho populacional de espécies de marsupiais, relacionando-as à
pluviosidade em uma área de Mata Atlântica no município de Santa Teresa,
denominada Estação Biológica de Santa Lúcia. Estudou-se também a
atividade reprodutiva dos marsupiais ao longo do ano, procurando verificar
alguma relação com as estações de menor e maior pluviosidade da região,
assim como a abundância, razão sexual e uso de estratos arbóreos por cada
espécie estudada.
Métodos
O estudo foi realizado na Estação Biológica de Santa Lúcia (EBSL),
município de Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil (19º 57'S e 40º 32'W),
uma área de aproximadamente 440 ha de Mata Atlântica de encosta, com
altitudes variando de 550 a 950 m. De acordo com a classificação de Rizzini
(1979), a vegetação da Estação é predominantemente Floresta Pluvial
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Atlântica Montana e Sub-Montana. A composição florística da EBSL foi
recentemente estudada por Thomaz & Monteiro (1997), que demonstrou
ter alta diversidade de espécies e grupos bastantes representativos, sendo
Myrtaceae a família botânica predominante com 86 espécies, ou 19,4% das
espécies amostradas. As árvores do dossel alcançam 20 a 30 m de altura,
com emergentes que podem atingir 40 m. No sub-bosque Euterpe edulis,
Geonoma e bambus são típicos, além de algumas rutáceas arbustivas e
macrófitas, assim como lianas, begônias, samambaias, aráceas e trepadeiras.
Destaca, ainda, a grande riqueza de espécies epífitas, de várias famílias,
especialmente orquidáceas e bromeliáceas (Thomaz & Monteiro, 1997).
O clima da EBSL é do tipo Cfa (segundo a classificação de Köppen),
com uma média pluviométrica anual de 1.868mm, sendo novembro o mês
mais chuvoso e junho o único mês do ano com uma precipitação média
com menos de 60 mm (Mendes & Padovan, neste fascículo). Dados coletados
de 1975 a 1999 pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE) na EBSL indicam uma estação de menor pluviosidade entre os
meses de abril e setembro (abaixo de 150mm em cada mês) e uma de maior
pluviosidade entre os meses de outubro e março (Figura 1). Estimativas de
Thomaz & Monteiro (1997) indicam uma temperatura média anual de 19,9
ºC, estando a média das máximas em torno de 26,2 ºC e das mínimas de
14,3 ºC.
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Figura 1. Pluviosidade e temperatura média mensal na EBSL. Dados de pluviosidade
coletados pelo DNAEE no período 1975 a 1999 e estimativas de temperatura de
Thomaz e Monteiro (1997).
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As coletas foram realizadas mensalmente no período de março de
1998 a fevereiro de 1999, durante quatro dias em janeiro, seis dias em
novembro e março, sete dias em dezembro, dez em fevereiro e oito nos
demais meses. As capturas foram realizadas em três áreas distintas de um
trecho de Mata Atlântica de encosta. A região amostrada é, em parte, a
mesma estudada por Thomaz & Monteiro (1997), estando a primeira área
localizada na parte baixa (entre 650 e 670 m de altitude), próximo ao rio
Timbuí, a segunda no meio da encosta (entre 700 e 740 m) e a terceira no
topo do morro (entre 790 a 830 m).
Em cada área foram demarcadas três linhas de 120 m cada,
equidistantes 50 m uma da outra, cobrindo uma área de 1,2 ha. Os pontos
de captura foram estabelecidos ao longo das linhas, distando 20 m um do
outro, e em cada ponto foram colocadas três armadilhas: uma disposta no
solo; uma no estrato arbóreo inferior e fixada em galhos de árvores (entre 1
e 2 m de altura); e outra no estrato médio em plataformas suspensas (entre
4 e 16,5 m de altura). Em cada ponto foram colocadas armadilhas de arame
galvanizado (tipo grade, Aramefício Contreras Ltda.) de dois tamanhos,
sendo duas pequenas (29x13x13 cm) e uma grande (42x21x21 cm) dispostas
alternadamente nos diferentes estratos da mata.
O método utilizado foi captura-marcação-recaptura, e as armadilhas
foram iscadas com banana e óleo de fígado de bacalhau (Emulsão de Scott).
Os animais capturados foram identificados, marcados com brincos
numerados (Band & Tag Co.), e os seguintes dados foram coletados: peso
corporal, comprimento da cauda, comprimento cabeça-corpo, comprimento
da pata traseira, sexo e condição reprodutiva (fêmeas lactantes e presença
de filhotes no marsúpio).
O sucesso de capturas foi obtido multiplicando-se o número total de
capturas por 100 e dividindo-se o resultado pelo esforço de captura (número
de armadilhas/noites). O tamanho populacional foi estimado pelo método
"minimum number know to be alive" (MNKA) (Krebs, 1966). Para se avaliar
se há uma associação entre pluviosidade e capturas totais, MNKA e primeiras
capturas, foi usada a análise de correlação de Pearson. Para avaliar a
proporção de fêmeas reprodutivas por estação foi utilizado o teste do quiquadrado (Zar, 1984).
Resultados
Com um esforço de captura de 16.821 armadilhas/noites foram
capturadas oito espécies de marsupiais (Gracilinanus microtarsus,
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Marmosops incanus, Didelphis aurita, Philander frenata, Caluromys
philander, Micoureus demerarae, Metachirus nudicaudatus e Marmosa
murina) durante um total de 538 capturas de 141 indivíduos (Tabela 1), o
que perfaz um sucesso de captura de 3,2 %. Gracilinanus microtarsus foi
a espécie mais abundante, com 46 indivíduos capturados, ou 32,6% do total
capturado. As outras duas espécies mais abundantes foram M. incanus
com 36 indivíduos, ou 25,5% e D. aurita com 26 indivíduos, ou 18,4% do
total capturado. As outras cinco espécies juntas representaram menos de
25% do total de indivíduos capturados (Tabela 1).
Tabela 1. Espécies de marsupiais capturadas na EBSL e respectivas porcentagens.
Espécies
Gracilinanus microtarsus
Marmosops incanus
Didelphis aurita
Philander frenata
Caluromys philander
Micoureus demerarae
Metachirus nudicaudatus
Marmosa murina
Total

Total de capturas

%

46
39
26
15
11
4
2
1

32,6
25,5
18,4
10,6
7,8
2,8
1,4
0,7

141

100

Foi verificada uma associação negativa entre as capturas dos
marsupiais e a pluviosidade média mensal. Esta associação foi significativa
se utilizarmos os dados de captura total (r = 0,669; p = 0,017) e MNKA (r
= 0,749; p = 0,005). Entretanto não foi verificada associação significativa
em relação às primeiras capturas (r = 0,179; p = 0,576). O sucesso de captura
dos marsupiais durante a estação de menor pluviosidade foi de 3,46%, e na
estação de maior pluviosidade foi de 2,89% (Tabela 2).
A atividade reprodutiva das espécies aumentou marcadamente
durante a estação de maior pluviosidade, sendo que 79,6% das fêmeas
capturadas durante esta estação estavam em atividade reprodutiva, se
comparada com somente 7,49% durante a estação de menor pluviosidade
(Tabela 2). A diferença entre a proporção de fêmeas reprodutivas por estação
foi estatisticamente significativa (c2 = 28,77; p = 0,001). Fêmeas de G.
microtarsus e M. incanus se reproduzem durante a estação de maior
pluviosidade e nenhuma foi observada reproduzindo-se na estação de menor
pluviosidade. As fêmeas das demais espécies estiveram reprodutivas na
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estação de menor pluviosidade, entretanto a maior atividade reprodutiva
delas foi verificada na estação de maior pluviosidade (Tabela 2).
Tabela 2. Sucesso de captura e proporção de fêmeas reprodutivas de marsupiais
para as estações de menor (abril a setembro) e maior pluviosidade (outubro a
março) na EBSL.
Estação
Menor pluviosidade
Maior pluviosidade
(abaixo de 150 mm/mês) (acima de 150 mm/mês)

Sucesso de captura (%)

3,46

2,89

Proporção de fêmeas reprodutivas
G. microtarsus
M. incanus
D. aurita
C. philander
P. frenata

0,00 (0/39)
0,00 (0/8)
0,14 (1/7)
0,43 (3/7)
0,17 (1/6)

0,84 (21/25)
0,40 (2/5)
0,75 (9/12)
1,00 (4/4)
1,00 (3/3)

0,07 (5/67)

0,79 (37/47)

Total

As armadilhas localizadas no estrato médio tiveram o maior sucesso
de captura, com 3,48%, seguidas das armadilhas terrestres com 3,27% e
das armadilhas colocadas no estrato inferior com 2,17% (Tabela 3). Algumas
espécies foram capturadas exclusivamente (C. philander) ou
preferencialmente (G. microtarsus e M. demerarae) no estrato médio e
outras somente no solo (M. nudicaudatus e M. murina) (Tabela 3).
Espécies capturadas
Gracilinanus microtarsus: foi a espécie mais abundante, tanto em
relação às capturas totais (179 vezes), como às primeiras capturas (46
indivíduos diferentes), representando mais de 32 % do total de animais
capturados (Tabela 1), e foi capturada nas três áreas amostradas. A razão
sexual para todos os indivíduos capturados foi de 1 fêmea para 1,4 machos.
As fêmeas permaneceram na área por um tempo médio de 4,3 meses e, no
máximo de, 9 meses, sendo recapturadas 4,8 vezes, em média. Os machos
permaneceram por menos tempo na área (2,3 meses) e somente um animal
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Tabela 3. Esforço, sucesso e número de capturas de marsupiais nos três estratos
amostrados na EBSL.

Solo

Estrato
Inferior
Médio

Total

Esforço de captura
(armadillhas/noites)

5,607

5,607

5,607

16.821

Sucesso de captura (%)

3,27

2,17

3,48

2,97

7
64
83
37
0
3
2
1

56
48
13
8
0
6
0
0

116
0
0
0
76
18
0
0

179
112
96
45
76
27
2
1

197 (36,6%)

131 (24,4%)

210 (39%)

538

Nº de capturas/espécie
Gracilinanus microtarsus
Marmosops incanus
Didelphis aurita
Philander frenata
Caluromys philander
Micoureus demerarae
Metachirus nudicaudatus
Marmosa murina
Total

teve o tempo de permanência de 9 meses. Os machos foram recapturados
3,3 vezes, em média (Tabela 4).
G. microtarsus é uma das menores espécies de marsupiais da EBSL,
com adultos pesando entre 16 e 50 g (Média = 32,2 g). A reprodução se dá na
estação de maior pluviosidade, quando 84% das fêmeas capaturada estavam
em atividade reprodutiva (Tabela 2). Nenhuma fêmea capturada na estação de
menor pluviosidade estava em reprodução. As fêmeas começam a se reproduzir
nos meses de outubro, indo até março. A partir do mês de janeiro começam a
ser capturados indivíduos jovens. G. microtarsus é uma espécie arborícola, sendo
capturada com maior frequência em armadilhas localizadas no estrato médio
(64,8 %; Tabela 3) e, em geral, sobem em árvores após serem soltos.
Marmosops incanus: esta foi a segunda espécie mais abundante
na área de estudo, com 25,5% dos animais capturados, sendo coletada nas
três áreas amostradas (Tabela 1). A razão sexual encontrada foi de 1 fêmea
para 1,3 machos. As fêmeas permaneceram na área em média por 3,8 meses
e, no máximo, por 6 meses, sendo recapturados em média 3,4 vezes. Para
os machos, o tempo médio de permanência foi de 1,9 meses e, no máximo,
de 4 meses, sendo recapturados, em média, 3,3 vezes (Tabela 4).
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Tabela 4. Indivíduos capturados, capturas totais e número médio de vezes que os
indivíduos de cada espécie foram capturados.
Indivíduos
capturados
Espécie
G. microtarsus
M. incanus
D. aurita
P. frenata
C. philander
M. demerarae
M. nudicaudatus
M. murina

Capturas
totais

Nº médio de
recapturas

fêmea

macho

fêmea

macho

fêmea

macho

19
14
14
4
5
2
0
1

27
18
11
9
6
2
2
0

91
48
57
17
29
2
0
1

88
60
35
27
47
25
2
0

4,79
3,43
4,07
4,25
5,80
1,00
1,00

3,26
3,33
3,18
3,00
7,83
12,50
1,00
-

Os adultos de M. incanus pesaram, em média, 47,3 g (variando de
30 a 119 g), com atividade reprodutiva exclusivamente na estação de maior
pluviosidade, quando 40% das fêmeas capturadas estavam reprodutivamente
ativas (Tabela 2). Fêmeas lactantes foram capturadas somente nos meses
de dezembro e janeiro, sendo muitos jovens capturados nos meses de janeiro
e fevereiro. É uma espécie escansorial, sendo capturada tanto no solo como
no estrato inferior em proporções semelhantes (Tabela 3), sendo que os
indivíduos tendem a permanecer no solo após a soltura.
Didelphis aurita: foram capturados 26 indivíduos, ou 18,4% das
capturas (Tabela 1), sendo que alguns indivíduos foram capturados nas três
áreas amostradas. A razão sexual encontrada foi de 1 macho par 1,3 fêmeas.
O tempo de permanência das fêmeas foi de 2 meses em média e no máximo
de 4 meses, sendo recapturadas 4,1 vezes, em média. Para os machos, o
tempo médio de permanência foi de 2,3 meses, o máximo de 5 meses, sendo
recapturados 3,2 vezes, em média (Tabela 4).
D. aurita foi a maior espécie de marsupial capturada, com adultos
pesando entre 950 e 1.882 g. Estava em atividade reprodutiva, basicamente,
na estação de maior pluviosidade, quando 75% das fêmeas capturadas
estavam com filhotes no marsúpio (Tabela 2). Foram encontradas fêmeas
reprodutivas em todos os meses da estação de maior pluviosidade, ao passo
que somente uma fêmea estava em fase reprodutiva no final da estação de
menor pluviosidade (setembro). O número médio de filhotes presentes no
marsúpio de fêmeas de D. aurita variou de 6 a 11 (média de 7,4 filhotes). É

BOL. MUS. BIOL. MELLO LEITÃO (N. SÉR.) 11/12. 2000

223

uma espécie principalmente terrestre, com 86,5 % das capturas ocorrendo
no solo (Tabela 3).
Philander frenata: quinze indivíduos desta espécie foram coletados
76 vezes, o que representou 10,6% dos indivíduos capturados (Tabela 1). A
razão sexual encontrada foi de 1 fêmea para 2,3 machos. O tempo de
permanência das fêmeas foi de 2 meses em média e no máximo de 3 meses,
sendo recapturadas 4,3 vezes em média. Para os machos, o tempo médio de
permanência foi de 1,8 e no máximo de 5 meses, sendo recapturados, em
média, 3 vezes (Tabela 4).
P. frenata somente foi capturada na parte baixa da Estação, próximo
ao rio Timbuí. Somente uma fêmea foi capturada com filhotes no mês de
setembro, ao passo que todas aquelas capturadas nos meses da estação de
maior pluviosidade apresentavam filhotes no marsúpio (Tabela 2). O número
médio de filhotes presentes no marsúpio foi de 5 (variando de 4 a 6). Apesar
de também ter sido capturada no estrato inferior da mata, mais de 80% das
capturas foram feitas em armadilhas dispostas no solo (Tabela 3), e após
serem soltos todos se deslocaram pelo solo.
Caluromys philander: onze indivíduos desta espécie foram
capturados na área, o que representa 7,8% das capturas totais, sendo 6
machos e 5 fêmeas (Tabela 1). O tempo de permanência das fêmeas foi de
6,5 meses em média e no máximo de 7 meses, sendo recapturadas 5,8 vezes
em média. Os machos permaneceram em média o mesmo tempo que as
fêmeas, entretanto um mesmo indivíduo foi capturado ao longo dos 12 meses
de estudo. O número médio de recapturas dos machos ficou em torno de
7,8 vezes (Tabela 4).
C. philander se reproduz mais cedo que as demais, sendo
encontradas fêmeas reprodutivas a partir do mês de agosto. Entretanto, todas
as fêmeas encontradas na estação de maior pluviosidade estavam em
atividade reprodutiva (Tabela 2). O número médio de filhotes presentes no
marsúpio de fêmeas de C. philander foi de 4. É uma espécie altamente
arborícola, sendo a única espécie capturada exclusivamente no estrato médio
da mata (Tabela 3).
Micoureus demerarae: somente 4 indivíduos desta espécie foram
capturados neste estudo, uma fêmea e três machos, capturados na parte
baixa e no topo do morro. Um dos machos permaneceu na área por 6 meses,
e o número médio de recapturas foi superior a todas as outras espécies
(12,5 vezes) (Tabela 4). Não foi possível avaliar o período reprodutivo para
esta espécie. Indivíduos de M. demerarae foram capturados nos três
diferentes estratos, entretanto 66,7% das capturas foram feitas em
armadilhas dispostas no estrato médio da mata (Tabela 3).
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Metachirus nudicaudatus: apenas dois indivíduos machos foram
capturados na área, e ambos no topo do morro. Eles foram capturados
somente uma vez cada, nos meses de março e novembro, e um deles pesava
475 g.
Marmosa murina: Esta espécie somente foi capturada uma vez, no
mês de março, na área localizada no meio da encosta. O indivíduo era uma
fêmea adulta pesando 64 g, a qual estava lactante quando capturada.
Discussão
Como as espécies de marsupiais neotropicais têm uma dieta
basicamente composta por insetos e frutos (Robinson & Redford, 1986;
Leite et al., 1994; Grelle, 1996; Sartori et al., 1996; Sartori et al., 1997), é
provável que seu sucesso de captura flutua de acordo com a oferta destes
recursos. Uma vez que na estação de maior pluviosidade há um incremento
da disponibilidade de frutos (Foster, 1982; Charles-Dominique, 1983, JulienLaferriere & Atramentowicz, 1990) e insetos (Janzen, 1973, Janzen &
Schoener, 1968; Wolda, 1993; Charles-Dominique, 1983), os indivíduos
dessas espécies necessitam se deslocar menos em busca de recursos
alimentares. Stallings (1988) verificou que os maiores sucessos de captura
de marsupiais coincidem com o menor número de espécies em flores e frutos
na área e o sucesso diminui quando mais árvores estão em floração e
frutificação. Stallings (1988) verificou também um maior deslocamento em
busca de alimento durante a escassez de recursos e sua interpretação foi de
que marsupiais caem mais facilmente em armadilhas no período de escassez
de frutos porque eles procuram mais por alimento.
O´Connel (1989) verificou um aumento do MNKA na estação de
menor pluviosidade para Marmosa fuscata, Didelphis marsupialis e
Marmosa robinsoni e August (1984) reportou um aumento do sucesso de
captura desta última espécie na estação de menor pluviosidade. A ausência
de correlação entre pluviosidade e as primeiras capturas encontrada nestes
estudo, pode ser explicada pelo recrutamento de indivíduos devido à
reprodução, o que aumenta a probabilidade de captura de novos indivíduos.
O`Connel (1979) estudando D. marsupialis na Venezuela, atribuiu o aumento
do número de indivíduos na estação de maior pluviosidade ao incremento
das primeiras capturas de juvenis.
Todas as espécies de marsupiais capturadas apresentaram padrão
reprodutivo similar, com aumento da atividade reprodutiva durante a estação
de maior pluviosidade e diminuição na estação de menor pluviosidade, sendo
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que G. microtarsus e M. incanus reproduziram-se exclusivamente na
estação de maior pluviosidade. Alguns estudos têm demonstrado que a
reprodução de marsupiais neotropicais coincide com aumento da pluviosidade
(Charles-Dominique et al., 1981; Cerqueira, 1984; Atramentowicz, 1986;
Stallings, 1988; Julien-Laferrière & Atramentowicz, 1990; Fleck & Harder,
1995) e segundo O'Connel (1979) a sazonalidade de chuvas nos trópicos do
Novo Mundo parece ser o fator mais importante determinando o padrão
reprodutivo de marsupiais didelfideos. Em muitos casos, o que poderia estar
determinando o sucesso reprodutivo de algumas espécies de marsupiais
neotropicais seria a disponibilidade de recursos, especialmente frutos, que
são mais abundantes na estação de maior pluviosidade (Charles-Dominique
et al., 1981; Atramentowicz, 1982; 1986; Charles-Dominique, 1983) e
segundo Julien-Laferrière & Atramentowicz (1990) o período de máxima
atividade reprodutiva coincide com a abundância de recursos alimentares (frutos
e insetos). Fonseca & Kierulff (1989) verificaram também que a reprodução de
marsupiais é influenciada pela disponibilidade de insetos presas.
O uso de armadilhas no estrato médio da mata foi extremamente
importante para avaliar a comunidade de marsupiais, e permitiu capturar C.
philander que não seria amostrado com o uso de armadilhas no solo e no
estrato inferior, além de aumentar a frequência de captura de G. microtarsus
(64, 8 % das capturas no estrato superior) e M. demerarae (66,7 %). É
interessante notar que mesmo em outros estudos feitos utilizando-se
armadilhas nos estratos superiores (Stallings, 1989, Fonseca & Kierulff,
1989, Leite et al., 1994 ; Passamani, 1995; Grelle, 1996; Voltolini, 1997) as
espécies do gênero Gracilinanus não estiveram presentes ou quando
capturadas estiveram em baixas densidades.
A estrutura de comunidade de marsupiais na EBSL diferiu em parte
das outras áreas de Mata Atlântica estudadas. Enquanto neste estudo foram
capturadas 8 espécies de marsupiais, e a espécie mais abundante foi G.
microtarsus, nas outras áreas estudadas a riqueza de espécies foi menor
(com exceção de Fonseca & Kierulff, 1989, que capturaram o mesmo
número) e G. microtarsus foi uma das espécies menos capturadas. No
Espírito Santo, Passamani (1995) coletou 6 espécies de marsupiais na mesma
área deste estudo e Palma (1996) coletou 5 espécies na Reserva Florestal
da Companhia Vale do Rio Doce-ES, sendo M. incanus a espécie mais
abundante em ambos os estudos. Já em Minas Gerais, Stallings (1989)
capturou 6 espécies de marsupiais, Fonseca & Kierulff (1989) capturaram
8 e Grelle (1996) capturou 4 espécies, sendo que as espécies mais abundantes
foram Marmosa cinerea (= Micoureus demerarae) para o primeiro estudo
e D. marsupialis (= D. aurita) para os demais. No Rio de Janeiro, Bergallo
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(1994) capturou 3 espécies, sendo a mais abundante M. nudicaudatus e
Leite et al. (1994) coletaram 7, sendo C. philander a espécie mais
abundante. A presença de oito espécies de marsupiais na EBSL representa
uma das mais altas riquezas de espécies para este grupo, coerente com
informações prévias sobre alta diversidade de mamíferos reportadas para a
região (Passamani et al., neste fascículo).
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