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Sinopse: 

Estudei o efeito da densidade de armadilhas e precipitação na eficiência de coleta de três 

armadilhas utilizadas na amostragem de pequenos mamíferos não voadores na Amazônia 

Brasileira. A densidade de armadilhas e a precipitação afetaram a eficiência de todos os tipos de 

armadilha. As armadilhas Sherman e Tomahawk foram mais afetadas por precipitação e os pitfalls 

pela densidade de armadilhas. 
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RESUMO 

A amostragem de pequenos mamíferos não voadores usa gaiolas (Sherman e 

Tomahawk) e armadilhas de queda (pitfalls). Essas armadilhas capturam diferentes espécies e 

podem ter sua eficiência influenciada por fatores climáticos, número e disposição das 

armadilhas, isca e duração da coleta. Nós compilamos amostragens de pequenos mamíferos 

em 31 sítios de florestas de terra firme na Amazônia para avaliar qual dos três tipos de 

armadilhas foi mais eficiente na coleta de roedores e marsupiais. Também avaliamos como 

precipitação no mês da coleta e densidade de armadilhas utilizada afetaram a eficiência dessas 

armadilhas. Os pitfalls foram mais eficientes que as gaiolas, capturando mais indivíduos e 

espécies, especialmente as de menor porte. A precipitação e a densidade de armadilhas 

afetaram a eficiência de captura dos três tipos de armadilhas de forma distinta. De modo geral, 

as gaiolas foram afetadas negativamente pela precipitação, enquanto os pitfalls foram afetados 

negativamente pela densidade de armadilhas. A disponibilidade de alimento, como frutos e 

insetos, aumenta na estação chuvosa, diminuindo a atratividade das iscas utilizadas nas 

gaiolas. Chuvas intensas também podem desarmar as gaiolas, diminuindo sua eficiência. Para 

os pitfalls, amostragens que utilizaram alta densidade de armadilhas foram as que amostraram 

uma área menor, diminuindo a probabilidade de encontro da armadilha pelos animais. Menor 

área amostrada também diminui o número de habitats e espécies a serem amostrados. Para 

gaiolas, maior número de armadilhas por área favorece maior captura de indivíduos.  

Concluímos que o tipo de armadilha, sua distribuição no ambiente e a precipitação 

influenciam a composição de pequenos mamíferos amostrados. Esses fatores devem ser 

considerados no planejamento das amostragens conduzidas na Amazônia. 

  

Palavras-chave: coleta, desenho amostral, variáveis climáticas, marsupiais, roedores.  
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ABSTRACT 

Effect of density of traps and precipitation in efficiency of live traps and pitfalls traps used in 

small mammals sampling in the Brazilian Amazon 

 

 The sampling of non-flying small mammals uses live traps (Sherman and Tomahawk) 

and pitfall traps. These traps capture different species and their efficiency can be influenced 

by climatic factors, number and arrangement of traps, bait and duration of sampling. We 

compiled samples data of small mammals in 31 sites of upland forests in the Amazon to 

evaluate which of the three types of traps were more efficient in collecting rodents and 

marsupials. We also evaluated how precipitation in the month of collection and density of 

traps used in sampling, affected the efficiency of these traps. The pitfalls were more efficient 

than the live traps, capturing more individuals and species, especially the smaller. The 

precipitation and the trap density affected negatively the efficiency of capture of the three 

types of traps. The live traps were more affected by rainfall, while the pitfalls were most 

affected by the density of traps. In general, sampling with a high density of traps were less 

efficient. The availability of food, such as fruits and insects, increases in the rainy season, 

decreasing the attractiveness of baits. Heavy rains can also disarm the live traps, reducing its 

efficiency. For the pitfalls traps, the samplings that used high density of traps were the same 

that sampled a smaller area, reducing the likelihood of finding the trap by the animals. 

Smaller area also decreases the number of habitats and species to be sampled. For live traps, 

larger number of traps per area favors more sampling of individuals. We conclude that the 

type of trap, its distribution in the environment and precipitation influence the composition of 

small mammals sampled. These factors should be considered in the planning of small 

mammals sampling conducted in the Amazon. 

 

 

Keywords: sampling, sample design, climatic variables, marsupials, rodents. 
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INTRODUÇÃO 

 O conhecimento da distribuição geográfica das espécies é fundamental para estudos 

sobre a biodiversidade, taxonomia, biogeografia, manejo das espécies e biologia da 

conservação. No entanto, a base de dados da fauna Amazônica ainda é deficiente. Para a 

obtenção de informações relativas a fauna, são necessários métodos adequados para a 

amostragem de cada tipo de organismo. Dessa forma, os dados resultantes de inventários 

biológicos apresentarão menos problemas de representatividade de espécies, geralmente 

ocasionados pelo uso de métodos e delineamentos amostrais pouco efetivos para o grupo foco 

do estudo (Silveira et al., 2010). Roedores e marsupiais formam um grupo diverso, com 312 

espécies reconhecidas para o Brasil, representando 41% da diversidade de mamíferos (Paglia 

et al., 2012). A forma mais completa de amostragem para este grupo inclui o uso de gaiolas 

(Sherman e Tomahawk), ratoeiras, armadilhas de interceptação e queda (pitfalls) e busca ativa 

(Voss e Emmons, 1996). Entretanto, a combinação de diversos métodos muitas vezes é 

proibitivo por razões de logística e custo financeiro e os pesquisadores tendem a usar apenas 

as armadilhas do tipo gaiola e pitfalls.  

 Essas armadilhas amostram diferentes componentes da comunidade de pequenos 

mamíferos não voadores (Voss e Emmons, 1996; Voss et al., 2001; Hice e Schmidly, 2002;). 

Diversos estudos têm mostrado que a eficiência de captura em termos de abundância, número 

e composição de espécies das armadinhas do tipo gaiola e pitfall são influenciadas por 

diferentes fatores como o tipo de isca usada (Fitch, 1954; Hice e Velazco, 2013), substrato 

amostrado (Malcolm, 1991; Taylor e Lowman, 1996; Lambert et al., 2005), número, tipo e 

disposição das armadilhas (Ribeiro-Júnior et al., 2001; Sibbald et al., 2006; Wijesinghe, 

2010) e tempo de amostragem (Sibbald et al., 2006; Conard et al., 2008). A compreensão 

desses fatores facilita a previsão de qual armadilha é mais eficiente em cada situação, de 

modo a ser uma ferramenta valiosa para mastozoólogos que buscam entender a diversidade, 

história natural e ecologia das espécies ou assembleias. 

De modo geral, a maioria dos estudos com pequenos mamíferos usa gaiolas do tipo 

Sherman e/ou Tomahawk montadas em solo, sub-bosque e/ou dossel. A amostragem de 

diferentes extratos da vegetação (terrestre e arbóreo) favorece a captura de uma diversidade 

maior de espécies por causa da variação da estratificação vertical da comunidade de pequenos 

mamíferos (Malcolm, 1991; Grelle, 2003; Lambert et al., 2005). O uso dos pitfalls varia no 

tamanho dos baldes (Thompson et al., 2005; Ribeiro-Júnior et al., 2011), na sua distribuição 



  

4 

 

na área de estudo, que pode ser em linha ou em forma de Y, e no número de noites amostradas 

(Patton et al., 2000; Caceres et al., 2011; Pereira et al., 2013, Malcolm et al., 2005). Entre os 

fatores que têm sido pouco considerados no delineamento amostral de estudos com pequenos 

mamíferos não voadores estão a densidade de armadilhas e a quantidade de chuva. O número 

de armadilhas por área amostrada possivelmente interfere na probabilidade de encontro da 

armadilha pelo animal. Normalmente as armadilhas do tipo gaiola são distribuídas de forma 

agregada, em alta densidade, para compensar a captura de apenas um animal por armadilha. A 

maior densidade de armadilhas aumenta a chance de capturar mais indivíduos em uma área e 

favorece estudos populacionais (Bowman et al., 2001). De forma oposta, os pitfalls tendem a 

ser distribuídos em uma área mais espaçada, já que cada armadilha pode capturar mais de um 

animal por vez e a área de ação de cada balde é ampliada pelo uso de cercas guias. A 

quantidade de chuva pode influenciar tanto direta quanto indiretamente o sucesso de 

amostragem. A variação sazonal das chuvas altera a disponibilidade de recursos alimentares, 

como frutos e insetos, influenciando a atratividade das iscas usadas nas armadilhas do tipo 

gaiola (Smith e Blessing, 1969; Adler e Lambert, 1997). Períodos de chuvas intensas também 

podem disparar as armadilhas do tipo gaiola mais frequentemente do que durante a estação 

seca. Já a eficiência de captura dos pitfalls pode ser influenciada pela quantidade de chuvas 

devido a alterações no comportamento dos animais (Hice e Schmidly, 2002; Santos-Filho et 

al., 2006; Umetsu et al., 2006). 

 A compreensão de como estes fatores afetam a eficiência de captura das armadilhas 

pode auxiliar na escolha de um delineamento amostral mais eficiente, pois muitos estudos não 

podem ser conduzidos por longos períodos em campo devido as limitações de logística e 

recursos. A demanda por informações sobre métodos de coleta vem aumentando por causa do 

crescente número de estudos de impacto ambiental. A escolha do período do ano mais 

eficiente para as captura, além de um número adequado de armadilhas instaladas por área 

podem reduzir os custos financeiros de amostragens rápidas e resultar em um melhor 

conhecimento da diversidade de pequenos mamíferos não voadores.  

 Nós compilamos 31 inventários de pequenos mamíferos não voadores realizados em 

áreas de terra firme na Amazônia brasileira, entre os anos de 2000 e 2013, para comparar a 

eficiência de captura dos três tipos de armadilhas mais comumente usados nos inventários 

(Sherman, Tomahawk e pitfall) e avaliar como a precipitação e a densidade de armadilhas 

influenciam a eficiência de amostragem dessas armadilhas. Nós acreditamos que a 

precipitação influencia mais as gaiolas do que os pitfalls devido ao mecanismo de 
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funcionamento por disparo e a perda da atratividade das iscas. As gaiolas devem ser mais 

eficientes quando usadas em alta densidade, enquanto os pitfalls devem ser mais eficientes em 

densidades menores já que podem capturar mais de um animal por vez.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 Avaliar o efeito de diferentes fatores na eficiência de coleta das armadilhas do tipo 

gaiola e pitfalls na amostragem de pequenos mamíferos não voadores em diferentes 

localidades da Amazônia Brasileira. 

 

Objetivos Específicos 

a) Avaliar a eficiência de captura dos três tipos de armadilhas mais comumente usados nos 

inventários (Sherman, Tomahawk e pitfall);  

b) Avaliar como a precipitação e a densidade de armadilhas influenciam a eficiência de 

captura dos três tipos de armadilha (Sherman, Tomahawk e pitfall). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Nós usamos 31 inventários de pequenos mamíferos não voadores conduzidos na 

Amazônia brasileira (Fig. 1) entre os anos 2000 e 2013. Os espécimes e as informações sobre 

os métodos de coleta desses inventários estão tombados nas Coleções de mamíferos do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Universidade Federal do Mato Grosso - 

UFMT e Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG. Os inventários foram selecionados pelos 

seguintes critérios: 1) uso dos três tipos de armadilha (Sherman, Tomahawk e pitfalls); 2) uso 

de armadilhas colocadas no solo e vegetação de sub-bosque, 3) identificações no nível 

taxonômico até gênero ou espécie, 4) informações detalhadas do delineamento amostral 

(número de armadilhas, número de noites de coleta, área amostrada (ha), densidade de 

armadilhas e esforço amostral) e 5) capturas realizadas em floresta de terra firme não alagável 

com baixo impacto por atividade humana. Nós consideramos todos os pontos amostrais 

distantes dois quilômetros entre si ou separados por algum rio como uma unidade amostral. 

Adotamos essa distância considerando a área de vida e capacidade de dispersão de algumas 
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espécies como, por exemplo, Didelphis marsupialis, Nectomys squamipes, Oryzomys russatus 

e Holochilus sciureus (Sunquist et al., 1987; Bergallo e Magnusson, 2004; Eiris e Barreto, 

2009; Sanches et al., 2012).  

 

 

Figura 1: Mapa da localização dos 31 inventários de pequenos mamíferos não voadores 

realizados na Amazônia Brasileira. Cada número representa uma localidade inventariada. O 

nome das localidades e as coordenadas correspondestes a cada inventário estão descritos no 

Apêndice 1. 

 

Variáveis resposta: assembleias de pequenos  mamíferos 

 Para cada um dos três tipos de armadilhas (Sherman, Tomahawk e pitfall) nós usamos 

como variáveis resposta a riqueza de espécies total, abundância total, composição de espécies, 

riqueza e abundância de roedores, riqueza e abundância de marsupiais, riqueza e abundância 

das espécies agrupadas pelo hábito de locomoção (terrestre, arborícola e escansorial), peso 

médio das espécies e abundância de espécies comuns. O hábito de locomoção foi classificado 

de acordo com Paglia et al. (2012). Para as espécies que não possuem hábito de locomoção 

definido nós adotamos o padrão de locomoção do gênero. O peso das espécies foi obtido pela 

média dos adultos coletados ou compilado de Paglia et al. (2012). A composição das espécies 

dos pequenos mamíferos foi sumarizada pelo primeiro eixo de uma ordenação por 
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Escalonamento Multidimensional Não-métrico (NMDS) baseado no índice de dissimilaridade 

de Bray-Curtis para os valores de abundância (Legendre e Legendre, 1998) e índice de 

similaridade de Jaccard para os dados de presença e ausência das espécies para cada um dos 

três tipos de armadilha. Consideramos espécies comuns aquelas que tiveram pelo menos cinco 

capturas e que foram capturadas por dois ou mais tipos de armadilhas.  

 

Variáveis preditoras: densidade de armadilhas e média de precipitação mensal 

 Para cada inventário, nós estimamos o número total de cada tipo de armadilha usada 

na amostragem, número de noites de coleta, área amostrada (ha), densidade de armadilhas 

utilizada (número de armadilhas/área) e o esforço amostral (número de armadilhas × número 

de noites de amostragem). Todos os inventários usaram estações de captura das armadilhas do 

tipo gaiolas com pelo menos uma armadilha Tomahawk (50 x 21,5 x 20 cm) e uma armadilha 

Sherman (31 x 8 x 9 cm). Já as estações de captura dos pitfalls podiam ser formadas por um 

único balde ou por quatro baldes de 45 a 100 litros dispostos em forma de Y e interligados por 

uma lona. Para o cálculo da área amostrada, nós consideramos a relação entre os números de 

estações de armadilhas, a distância entre as estações e a quantidade de transectos amostrados. 

Estimamos o comprimento de cada transecto através da distância entre a primeira e a última 

estação de captura e consideramos uma largura padrão de 200 m para todos os transectos. 

Para cada ponto amostral a área total foi o somatório da área de todos os transectos. Não 

consideramos a distância entre os transectos no cálculo da área para que todos os cálculos 

fossem padronizados e baseados em função da distância entre as estações de armadilhas. Nós 

calculamos a densidade de cada tipo de armadilha através da divisão do número de armadilhas 

pela área.  

 Nós usamos uma matriz de correlação de Pearson para avaliar a multicolinearidade 

entre as variáveis preditoras (número total de cada tipo de armadilha, número de noites de 

coleta, área amostrada (ha), densidade de armadilhas utilizada (número de armadilhas/área) e 

o esforço amostral (n
0
 de armadilhas * n

0
 de noites de amostragem) para cada tipo de 

armadilha). Todas as variáveis foram correlacionadas (Sherman: Pearson, 0.21 < r < 0.89, 

Bonferroni corrigido, P < 0.01; Tomahawk: Pearson, 0.22 < r < 0.90, Bonferroni corrigido, P 

< 0.01; Pitfall, 0.47 < r < 0.92, Bonferroni corrigido, P <0.01). Para evitar erro do tipo I nas 

análises por causa da multicolinearidade entre variáveis preditoras, nós optamos por usar 

somente a densidade de armadilhas nos modelos de regressão. Para as armadilhas do tipo 
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gaiola, todos os inventários que usaram altas densidades foram os que usaram um maior 

número de armadilhas, de modo que densidade e número de armadilhas são correlacionadas 

(Sherman: Pearson, 0.73, Bonferroni corrigido, P < 0.01; Tomahawk: Pearson, 0.71, 

Bonferroni corrigido, P < 0.01). Já para os pitfalls, os inventários com maiores densidades 

foram os que amostraram áreas muito pequenas, então densidade e área amostrada estão 

negativamente correlacionadas para esta armadilha (Pitfall, -0.97, Bonferroni corrigido, P 

<0.01). 

 A precipitação de cada localidade inventariada foi estimada com base no banco de 

dados do WorldClim - Global Climate Data (www.worldclim.org). Esses dados correspondem 

a dados de observação, representativos aos anos de 1950 a 2000, que foram interpolados para 

a resolução de 30 arc-segundos, aproximadamente 1 km. Nós usamos a média de precipitação, 

em milímetros, do mês em que as capturas foram realizadas, para cada localidade. 

 

Análise dos dados 

 Para comparar a eficiência de captura entre os três tipos de armadilhas, nós usamos 

uma Análise de Variância de um fator (ANOVA) seguida pelo teste de agrupamento 

paramétrico de Tukey (Zar, 1996). Para esta análise, nós transformamos as variáveis resposta 

em log10 (x+1) para atender os pré-requisitos de normalidade e homogeneidade de variância. 

Nós avaliamos a eficiência entre os três tipos de armadilhas para todas as variáveis resposta, 

exceto para composição de espécies. A comparação da abundância das espécies comuns entre 

três tipos de armadilhas foi feita com o teste de distribuição livre de Kruskal–Wallis, pois 

nenhuma transformação permitiu atender as premissas de normalidade e homogeneidade. Para 

essas análises, a abundância das espécies comuns foi padronizada pelo esforço de coleta (n
0
 

de armadilhas * n
0
 de noites) para que não houvesse efeito do esforço sobre as espécies 

consideradas comuns. Testes de comparação múltipla par a par foram usados a posteriori para 

identificar quais as armadilhas apresentavam diferenças entre si. 

 Para avaliar o efeito da densidade de armadilhas e precipitação sobre eficiência de 

captura de cada tipo de armadilha nós construímos Modelos Lineares Generalizados (GLM) 

múltiplos usando a distribuição Poisson com correção para sobredispersão dos dados (Zuur et 

al., 2009). Os modelos que avaliaram diferenças na composição de espécies de pequenos 

mamíferos (eixo 1 da ordenação NMDS) foram construídos com distribuição Gaussiana. Para 

a construção dos modelos nós transformamos a variável preditora densidade de armadilhas em 
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log10 (x+1). Calculamos a variância total explicada pela densidade de armadilhas e 

precipitação combinada nos testes GLM (R
2

dev) com desvio de resíduos do modelo completo / 

desvio do modelo nulo. Todas as análises foram realizadas no software livre R (R 

Development Core Team, 2010) versão 2.13.1.  Para a realização do teste de Kruskal-Wallis 

nós usamos o pacote “pgirmess” (Giraudoux, 2012) na função “kruskalmc” considerando o 

nível de significância de α = 0,05 para os testes a posteriori.  

 

RESULTADOS 

 Nos 31 inventários analisados foram capturados 808 indivíduos pertencentes a 51 

espécies e 24 gêneros de pequenos mamíferos não voadores (Tabela 1). Destas, 21 espécies 

foram de marsupiais (nove gêneros) e 30 de roedores (15 gêneros). Nas armadilhas Sherman 

foram capturados 26 espécies e 205 indivíduos, enquanto nas Tomahawk foram capturadas 29 

espécies e 202 indivíduos. As armadilhas de queda foram mais eficientes no número de 

indivíduos (ANOVA: F = 3,59; P = 0,03) e espécies (ANOVA: F = 5,17; P = 0,01) capturadas 

comparado com as duas armadilhas do tipo gaiola (Tabela 2). Nos pitfalls foram capturados 

401 indivíduos, o dobro em relação as demais armadilhas, pertencentes a 37 espécies. Os 

pitfalls também foram mais eficientes nas coletas das espécies de marsupiais e indivíduos e 

espécies com hábito de locomoção escansorial (Tabela 2). Entre as espécies capturadas apenas 

por um tipo de armadilha, uma foi exclusivamente capturada por Sherman, 10 pelas 

armadilhas Tomahawk e 13 pelos pitfalls (Tabela 1). Entre as 16 espécies comuns, apenas seis  

tiveram o número de capturas associado com algum tipo de armadilha (Tabela 2). Marmosa 

demerarae tiveram 61,7% das capturas nas armadilhas Sherman (χ
2
 = 24,7; P < 0,001), 

enquanto Didelphis marsupialis foi mais capturado nas Tomahawk (χ
2
 = 21,4; P < 0,001). Os 

pitfalls foram mais eficientes na captura das espécies dos gêneros Marmosops spp. (90,5% 

dos indivíduos capturados; χ
2
 = 41,25; P < 0,001), Monodelphis spp. (85,7%; χ

2
 =26,03; P < 

0,001 ), Oecomys spp. (72,5%; χ
2
 = 28,15; P < 0,001) e Hylaeamys spp. (65,9%; χ

2
 = 7,7; P = 

0,02). 

 O peso das espécies capturadas foi diferente entre as armadilhas (ANOVA: F = 7,87; P 

< 0,001). Os pitfalls foram mais eficientes na amostragem de espécies com menor peso 

corporal, enquanto a armadilha Tomahawk foi responsável pelas espécies de maior porte. A 

armadilha Sherman foi intermediária e não diferiu das outras duas armadilhas quanto ao peso 

das espécies capturadas (Tabela 2). 
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Efeito da densidade de armadilhas e precipitação  

 A densidade de armadilhas do tipo gaiola (Sherman e Tomahawk) variou de 6,25 a 

11,11 armadilhas/ha
 
(média ± DP = 9,5 ± 4,4). Essa densidade correspondeu a uma área 

amostrada de 8,0 ± 2,0 ha. A densidade dos pitfalls foi muito diferente entre os inventários. A 

densidade mínima foi de 0,13 pitfalls/ha, o que correspondia a 48 pitfalls em uma área de 375 

ha, enquanto a máxima foi de 100 pitfalls/ha em seis inventários, o que correspondia a 26 ± 

17,3 pitfalls em uma área de 0,3 ± 0,2 ha. A precipitação média mensal do mês de coleta 

variou de 34 mm/mês e 334 mm/mês (média ± DP = 178,5 ± 101,2 mm/mês). De modo geral, 

valores de precipitação abaixo de 140 mm representaram os inventários conduzidos durante a 

estação seca (n = 15 inventários), enquanto inventários com precipitação acima de 177 mm 

representaram aqueles realizados durante a estação chuvosa (n = 16 inventários).   

 A precipitação e a densidade de armadilhas influenciaram a eficiência de captura dos 

três tipos de armadilhas. A precipitação mensal influenciou negativamente a eficiência de 

coleta das armadilhas do tipo gaiola (Tabela 3 e 4). A composição de espécies, assim como, o 

número de capturas de indivíduos e espécies totais, indivíduos e espécies de roedores, 

espécies de marsupiais, indivíduos com hábito de locomoção terrestre, espécies com hábito de 

locomoção arborícola e indivíduos e espécies com hábito de locomoção escansorial 

capturados pelas armadilhas Sherman foram negativamente associados com a precipitação 

(Tabela 3). Padrão semelhante ocorreu com a eficiência de captura da armadilha Tomahawk. 

O número de capturas de indivíduos e espécies totais, indivíduos e espécies de roedores e 

indivíduos e espécies com hábito de locomoção terrestre foi menor nos inventários que foram 

realizados em período de maior precipitação (Tabela 4). A precipitação também alterou a 

eficiência dos pitfalls. A composição de espécies foi distinta entre locais com maior e menor 

precipitação e o número de espécies arborícolas coletados pelos pitfalls foi maior nos 

inventários realizados em períodos de maior precipitação (Tabela 5). 

 A densidade de armadilhas utilizadas também afetou a eficiência de coleta das gaiolas 

e dos pitfalls de maneira distinta. O número de espécies de marsupiais coletados pelas 

armadilhas Sherman, assim como, o número de indivíduos e espécies totais e espécies com 

hábito de locomoção terrestre, coletados pelas armadilhas Tomahawk, foi maior nos 

inventários que utilizaram maiores densidades de armadilhas (Tabelas 3 e 4).  Já para os 

pitfalls o efeito foi contrário. O número de coletas de indivíduos e espécies totais, de roedores 

e marsupiais e de indivíduos e espécies com hábito de locomoção arborícola foi menor em 
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inventários que utilizaram altas densidades de armadilhas (Tabela 5). A composição das 

espécies coletadas também foi fortemente associada com a densidade de pitfalls utilizadas nos 

inventários (Tabela 5, Fig. 2).   

 

DISCUSSÃO 

 A eficiência de captura dos três tipos de armadilhas foi diferente e, no geral, os 

pitfalls, seguidos pelas Tomahawk, capturaram mais espécies e indivíduos de pequenos 

mamíferos não voadores. Informações da literatura confirmam que os pitfalls capturam mais 

indivíduos e espécies comparado aos outros tipos de armadilha (Hice e Schmidly, 2002; 

Umetsu et al., 2006; Caceres et al., 2011). Os pitfalls são armadilhas menos seletivas, pois 

podem capturar mais de um indivíduo e, consequentemente, mais espécies por unidade de 

armadilha (Mengak e Guynn, 1987; Williams e Braun, 1983). As gaiolas não permitem a 

captura de mais de um indivíduo depois que um primeiro já tenha disparado a armadilha. 

Contudo, a maior eficiência dos pitfalls não é uma regra para todos os grupos de espécies. 

Não houve diferença na eficiência de captura entre as três armadilhas para a abundância de 

marsupiais e espécies com hábito de locomoção arborícola.  

 O hábito de locomoção das espécies foi uma característica determinante na eficiência 

de captura dos três tipos de armadilhas. Os pitfalls foram responsáveis pela captura da maioria 

das espécies e indivíduos com hábito de locomoção escansorial, representados principalmente 

pelas espécies do gênero de marsupial Marmosops spp.. Ao contrário do esperado, os pitfalls 

tiveram alto número de capturas de espécies arborícolas do gênero de roedor Oecomys (n = 

88; 72,5% das capturas), que provavelmente devem utilizar os estratos mais baixos da floresta 

para forragear. Além do hábito de locomoção, o tamanho corporal dos pequenos mamíferos 

também foi um fator importante associado ao sucesso de captura dos diferentes tipos de 

armadilhas. As espécies capturadas pelas armadilhas do tipo gaiola, principalmente as 

Tomahawk, tenderam a ser maiores do que as espécies capturadas pelos pitfalls. Esse 

resultado reforça o observado na literatura para outras localidades, onde os pitfalls são mais 

efetivos na captura de espécies de pequeno porte, enquanto que as gaiolas tendem a ser pouco 

eficientes na captura de espécies de baixo peso corporal (Lyra-Jorge e Pivello, 2001; Francl et 

al., 2002; Nicolas e Colyn, 2006; Umetsu et al. 2006, Hice e Velazco, 2013). As espécies 

maiores podem escapar dos pitfalls (Thomson et al.2005; Ribeiro-Junior et al., 2011) e as 

espécies de pequeno porte podem acessar as gaiolas sem disparar o gatilho ou escapar pela 
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malha, no caso da Tomahawk. As armadilhas Sherman foram intermediárias e não 

apresentaram diferenças quanto ao peso das espécies coletadas, obtendo apenas espécies de 

baixo a médio peso corporal, assim como os pitfalls. Essa armadilha é menor e dificulta ou 

inviabiliza a captura de indivíduos adultos de espécies de grande porte como os marsupiais 

dos gêneros Didelphis, Caluromys e Philander e os roedores Dactylomys dactylinus, Echymis 

chrysurus e espécies do gênero Proechimys. 

 Considerando que a eficiência dos vários métodos de coleta variam em função das 

diferentes características dos animais, o tipo de armadilha utilizado nos inventários deve ser 

escolhido de acordo com o objetivo do estudo em questão. Por exemplo, em inventários 

rápidos, que visam uma amostragem mais generalizada da comunidade de pequenos 

mamíferos, o uso dos pitfalls associado ao uso das gaiolas Tomahawk, provavelmente é mais 

recomendado devido a característica de menor seletividade das primeiras e captura das 

espécies de maior porte no caso das segundas. Já estudos que visam compreender a 

distribuição e dinâmica populacional do marsupial arborícola Marmosa demerarae, podem 

priorizar o uso das armadilhas do tipo Sherman que capturam a grande maioria dos indivíduos 

dessa espécie. Da mesma forma, estudos com interesse na ecologia do marsupial Didelphis 

marsupialis ou nas espécies do gênero de roedor Proechimys spp. podem investir maior 

esforço no uso de armadilhas Tomahawk, embora este tipo de abordagem possa prejudicar a 

captura de indivíduos jovens dessas mesmas espécies, que apresentam menor peso corporal. 

Desta forma, reiteramos que a combinação de métodos de amostragem é a abordagem mais 

recomendada para uma visão generalizada e mais precisa da assembléia de pequenos 

mamíferos (Voss e Emmons, 1996). 

 

Efeito da precipitação e da densidade de armadilhas 

 A precipitação afetou a eficiência de coleta das gaiolas, com efeitos diretos e indiretos. 

A estação chuvosa, que ocorre entre os meses de dezembro a abril, na Amazônia brasileira é 

caracterizada por ser o período de frutificação de diversas espécies arbóreas (Araújo, 1970; 

Alencar et al,.1979; Alencar, 1996; Pinto et al., 2005; Muniz, 2008), além de aumentar a 

abundância de vários grupos de invertebrados que migram para as áreas não alagadas pela 

cheia das águas dos rios (Irmler, 1979; Adis e Junk, 2002). Estes fatores aumentam a 

disponibilidade de alimentos para os pequenos mamíferos e indiretamente diminuem a 

atratividade das iscas e a eficiência da captura das armadilhas do tipo gaiola (Adler e 
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Lambert, 1997). Contudo, o número de espécies de marsupiais capturado pelas gaiolas não foi 

afetado pela precipitação, ao contrário do observado em outros estudos (O´Connel, 1989; 

Santos-Filho et al., 2008). Algumas espécies de marsupiais (e.g. Marmosa sp., M. demerarae, 

Monodelphis brevicaudata, Philander andersoni) possuem o ciclo reprodutivo associado ao 

períodos de maior precipitação (O´Connel, 1989; Fleck e Harder, 1995; Quental et al., 2001; 

Aragona e Marinho-Filho, 2009). Para estas espécies, a disponibilidade de alimentos nas 

armadilhas pode atrair fêmeas prenhas ou lactantes. De forma direta, chuvas intensas podem 

afetar o funcionamento das gaiolas. As iscas podem ser lavadas e as armadilhas desarmadas 

pela água, vento e queda de galhos e folhas durante a chuva, impossibilitando a captura dos 

animais. A eficiência de coleta dos pitfalls também foi afetada pela precipitação. A 

composição de espécies obtida por este tipo de armadilha variou em função da precipitação e 

o número de espécies arborícolas foi maior em locais com maior precipitação. Algumas 

espécies podem ter seu comportamento alterado durante fortes tempestades (Hice e Schmidly, 

2002; Santos-Filho et al., 2006; Umetsu et al., 2006), pois precisam se deslocar para buscar 

abrigo ou fugir de áreas alagadas, o que pode favorecer sua captura pelos pitfalls.  

 A densidade de armadilhas foi determinante na eficiência das armadilhas, 

principalmente dos pitfalls. Encontramos mais espécies e indivíduos coletados por pitfalls nos 

inventários que utilizaram menor densidade de armadilhas. No nosso estudo, todos os 

inventários que utilizaram alta densidade de pitfalls, realizaram amostragens em áreas muito 

pequenas, enquanto os com baixa densidade cobriram uma área de amostragem maior e 

possivelmente mais tipos de habitat. Diferentes habitats oferecem maior complexidade da 

vegetação, condições microclimáticas e estruturais distintas e aumentam a variedade de 

recursos, como alimento, abrigo e locais de nidificação (Tews et al. 2004). Nestas condições, 

as espécies podem se especializar e ocupar diferentes nichos, aumentando o número de 

espécies capturadas (Rosenzweig, 1995; Williams et al., 2002; Tews, et al., 2004). Dado que 

os pitfalls podem capturar mais de um indivíduo por vez, concentrar vários pitfalls em uma 

área pequena de amostragem pode ser menos eficiente. Contudo, em fragmentos florestais 

essa relação tende a ser oposta (Santos-Filho et al., 2006; Connard et al., 2008). O 

adensamento de armadilhas possivelmente cobre uma maior quantidade de microhabitat por 

área no fragmento e aumenta a chance de encontro do animal com a armadilha. Para as 

gaiolas a relação com a densidade de armadilhas foi oposta. Quanto maior a densidade de 

armadilhas utilizada, maior o número de indivíduos e espécies totais coletados. Como essas 

armadilhas capturam apenas um indivíduo por vez, aumentar o número de gaiolas por área 
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favorece a obtenção de um maior número de indivíduos e, consequentemente espécies, ao 

contrário dos pitfalls. Entretanto, por mais que sejam necessárias mais gaiolas por área, 

enfatizamos que a amostragem de diferentes microhabitas também deve ser considerada para 

esse tipo de armadilha, para que diferentes grupos de espécies possam ser representados. 

 Espécies de pequenos mamíferos não voadores possuem uma área de vida 

relativamente pequena, com a maioria das espécies apresentando áreas de vida menor que 0.5 

km
2
 (Pires e Fernandez, 1999; Bergallo e Magnusson, 2004; Almeida et al., 2008; Vieira e 

Cunha, 2008; Eiris e Barreto, 2009; Sanches et al., 2012). Espécies grandes, como Didelphis 

marsupialis, podem se deslocar até 1 km por noite (Püttker et al., 2006). Se a área amostrada 

pelas armadilhas for muito pequena, independente do tipo de armadilha, a amostragem ficará 

restrita aos indivíduos que ocupam aquele espaço da floresta. Por isso recomendamos 

amostrar uma área maior com a finalidade de incluir a maior parte do gradiente ambiental da 

estrutura da vegetação e topografia, considerando o aumento proporcional do número de 

armadilhas do tipo gaiola para área amostrada.  

Nenhum trabalho avaliou o efeito da densidade de armadilhas na eficiência de coleta de 

pequenos mamíferos na Amazônia brasileira. Nós observamos que essa variável afeta de 

maneira contrária as armadilhas do tipo gaiola e os pitfalls. Dessa forma, para uma avaliação 

detalhada desse efeito, nós sugerimos estudos experimentais com coleta de pequenos 

mamíferos que utilizem número de armadilhas controlado em função da área amostrada, para 

cada um dos três tipos de armadilha. Entretanto, salientamos que o estabelecimento de 

protocolos de amostragem para a região Amazônica deve ser criterioso, de modo que os 

métodos sugeridos levem em consideração tanto as características das espécies que serão 

amostradas, quanto as características da vegetação, topografia do local e a época do ano das 

capturas. 

 

CONCLUSÃO 

As três armadilhas apresentam diferenças na eficiência de captura de acordo com as 

características das espécies a serem capturadas. O hábito de locomoção das espécies, assim 

como, o peso devem ser considerados. Os pitfalls são mais eficientes para coletar espécies 

escansoriais, como as do gênero Marmosops spp. e arborícolas, principalmente as do gênero 

Oecomys spp., além de obterem espécies de maior peso corporal. Já a armadilha Tomahawk é 

responsável pela coleta de espécies de maior porte.    
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A densidade de armadilhas afeta a eficiência de coleta dos três tipos de armadilha. Os 

pitfalls devem ser usados em menores densidades, ao contrário das gaiolas. A área amostrada 

pelas armadilhas deve ser sempre a maior possível, para que sejam amostrados diferentes 

microhabitats, favorecendo a captura de espécies distintas. A precipitação também afeta a 

eficiência das armadilhas, diminuindo a eficiência das gaiolas e aumentando a dos pitfalls. 

 Recomendamos o uso complementar das três armadilhas para otimizar a amostragem 

de vários componentes da comunidade de pequenos mamíferos não voadores. Além disso, as 

gaiolas devem ser utilizadas em maiores densidades que os pitfalls, mas a área amostrada 

pelas armadilhas deve seja a maior possível, dentro dos limites logísticos e financeiros. O uso 

de pitfalls pode ser priorizado em períodos chuvosos, mas um aumento no número de gaiolas 

pode compensar a baixa eficiência dessas armadilhas durante esse período.  

Sugerimos a realização de estudos futuros que testem a captura de pequenos mamíferos 

em áreas de tamanho padrão e diferentes números de armadilhas, assim como, um mesmo 

número de armadilhas em áreas de tamanho distinto. Dessa forma, poderemos prever quais 

valores de densidade de armadilhas favorecem uma maior eficiência de captura das gaiolas e 

dos pitfalls.  
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Tabela 1: Lista de espécies capturadas por tipo de armadilha nas 31 localidades inventariadas na 

Amazônia Brasileira. Hábito de locomoção: Arb = arborícola; Sc = escansorial; Te = terrestre, 

Saq = semi-aquático. Os números indicam o número de indivíduos capturados por cada 

armadilha. 

 

Táxon Hábito de locomoção Peso (g) Sherman Tomahawk Pitfall 

Didelphimorphia 

     Caluromys lanatus Arb 520 

 

1 

 Caluromys philander Arb 390 1 3 4 

Didelphis imperfecta Sc 1000 4 2 

 Didelphis marsupialis Sc 1700 1 34 3 

Gracilinanus sp. Arb 10 

  

8 

Marmosa demerarae Arb 150 95 43 16 

Marmosa murina Sc 52 13 4 9 

Marmosops sp.1 Sc 18 1 

 

45 

Marmosops bishopi Sc 22 

  

19 

Marmosops impavidus Sc 49 

  

4 

Marmosops neblina Sc 45 2 

 

11 

Marmosops noctivagus Sc 60 8 1 4 

Marmosops parvidens Sc 31 3 

 

41 

Marmosops pinheiroi Sc 33 

  

19 

Metachirus nudicaudatus Te 480 3 9 5 

Monodelphis sp. Te 74 2 

 

3 

Monodelphis 

brevicaudata Te 84 

  

3 

Monodelphis emiliae Te 60 1 

 

7 

Monodelphis glirina Te 50 

  

5 

Philander andersoni Sc 425 

 

1 

 Philander opossum Sc 700 

 

1 1 

 

Rodentia 

     Sigmodontinae 

     Akodon sp. Te 40 

  

4 

Euryoryzomys spp. Te 76 1 1 1 

Hylaeamys spp. Te 58 1 4 27 

Neacomys minutus Te 14 

  

6 

Neacomys paracou Te 14 

  

12 

Neacomys spinosus Te 31 3 

 

6 

Neusticomys oyapocki Saq 47 

  

1 

Nectomys sp. Saq 275 

  

1 

Oecomys spp. Arb 47 26 3 88 

Oligoryzomys sp. Sc 18 

  

1 

Rhipidomys emiliae Arb 82 1 

  Rhipidomys 

leucodactylus Arb 45 

 

2 2 

Rhipidomys nitela 

Arb 60 

  

2 

Echimyidae 
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Dactylomys dactylinus Arb 650 

 

1 

 Echimys chrysurus Arb 890 

 

1 

 Isothrix negrensis Arb 410 

  

1 

Isothrix pagurus Arb 400 2 

 

3 

Lonchothrix emiliae Arb 190 1 3 2 

Mesomys hispidus Arb 220 6 6 7 

Proechimys spp. Te 298 7 26 17 

Proechimys brevicauda Te 360 

 

1 

 Proechimys cuvieri Te 343 2 8 1 

Proechimys echinothrix Te 245 

 

5 

 Proechimys gardneri Te 131 5 23 3 

Proechimys goeldii Te 350 

 

1 

 Proechimys kulinae Te 360 

 

3 

 Proechimys guyannensis Te 191 4 8 

 Proechimys pattoni Te 360 1 4 

 Proechimys roberti Te 191 2 2 

 Proechimys simonsi Te 240   1   
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Tabela 2: Resultado dos testes ANOVA e Kruskall-Wallis da comparação da eficiência de captura de armadilhas do tipo gaiola 

(Tomahawk e Sherman) e queda (pitfall) para diferentes parâmetros da comunidade de pequenos mamíferos não voadores de 31 

locais amostrados na Amazônia Brasileira. Letras diferentes após os valores de média ±D.P indicam diferença significativa 

entre tipos de armadilha.  

 

Variável resposta Sherman 

 

Tomahawk 

 

Pitfall 

 

  

  Total  Média±DP   Total  Média±DP   Total  Média±DP   F P 

Peso das espécies (g) 

 

257±363 ab 

 

370±354 A 

 

140±163 B 7.87 <0.001 

Riqueza total 26 3.0±1.8 b 29 3.1±2 B 37 4.8±3.0 A 5.17 0.01 

Abundância total 205 6.6±7.1 b 202 6.5±5.9 ab 401 13.4±15.8 A 3.59 0.03 

Riqueza roedores 14 1.4±1.3 b 19 1.6±1.2 ab 19 2.4±1.9 A 3.08 0.05 

Abundância roedores 71 3.3±2.3 b 103 3.2±3.9 ab 194 6.5±9.0 A 5.25 0.007 

Riqueza marsupiais 12 1.6±0.9 b 10 1.5±1.0 b 18 2.4±1.3 A 5.97 0.004 

Abundância marsupiais 134 4.3±4.6 A 99 3.3±3.3 a 207 6.9±9.0 A 2.5 0.09 

Riqueza terrestres 12 0.9±0.9 b 14 1.3±1.2 ab 15 1.8±1.6 A 3.1 0.05 

Abundância terrestres 41 1.3±2.0 b 99 3.0±3.8 ab 123 3.6±5.3 a 3.67 0.004 

Riqueza arborícolas 7 1.5±1.1 a 9 1.1±0.9 a 10 1.6±1.4 a 1.99 0.14 

Abundância arborícolas 130 4.2±4.3 a 64 2.1±2.6 b 137 4.4±5.5 ab 3.47 0.04 

Riqueza escansoriais 7 0.5±0.6 b 6 0.7±0.7 b 12 1.4±0.8 a 14.2 <0.001 

Abundância escansoriais 31 1.0±2.0 b 44 1.4±1.8 b 173 5.2±7.7 a 13.1 <0.001 

Didelphimorphia 

         

χ
2
 P 

Caluromys philander 1 0.03±0.2 

 

3 0.1±0.4 

 

4 0.1±0.7 

 

0.5 0.78 

Didelphis marsupialis 1 0.03±0.2 b 34 1.1±1.8 a 3 0.1±0.3 b 21.4 < 0.001 

Marmosa demerarae  95 3.1±3.5 a 43 1.4±2.1 b 16 0.5±1.2 b 24.7 < 0.001 

M. murina 13 0.4±1.6 

 

4 1.1±0.4 

 

9 0.3±0.9 

 

0.68 0.71 

Marmosops spp. 14 0.11±0.25 b 1 0.13±0.07 b 143 0.3±0.34 a 41.2 < 0.001 

M. noctivagus 8 0.3±0.9 

 

1 0.03±0.2 

 

4 0.1±0.5 

 

2.1 0.35 

Metachirus nudicaudatus 3 0.1±0.3 

 

9 0.3±0.9 

 

5 0.2±0.4 

 

0.56 0.76 
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Monodelphis spp. 3 0.04±0.14 b 0 

  

18 0.18±0.27 a 29.6 < 0.001 

Rodentia 

           Sigmodontinae 

           Euryoryzomys spp. 1 0.03±0.2 

 

1 0.03±0.2 

 

10 0.3±1.2 

 

1.79 0.4 

Hylaeamys spp. 10 0.3±1.4 b 4 0.1±0.4 b 27 0.9±1.9 a 7.7 0.02 

Oecomys spp. 26 0.8±1.4 b 3 0.1±0.3 b 88 2.8±4.5 a 28.1 < 0.001 

Echimyidae 

           Lonchotrix emiliae 1 0.03±0.2 

 

3 0.1±0.4 

 

2 0.1±0.4 

 

0.52 0.78 

Mesomys hispidus 6 0.2±0.5 

 

6 0.2±0.5 

 

7 0.2±0.6 

 

0 0.9 

Proechimys spp. 7 0.2±0.7 

 

26 0.8±1.5 

 

17 0.5±1.1 

 

4.39 0.11 

P. cuvieri 2 0.06±0.4 

 

8 0.3±0.8 

 

1 0.03±0.2 

 

3.2 0.2 

P. gardneri 5 0.2±0.4   23 0.7±2.3   3 0.1±0.4   1.63 0.4 
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Tabela 3: Resultado dos modelos de regressão múltiplo da densidade de armadilhas e 

quantidade de chuva sobre o número de indivíduos e espécies de roedores, marsupiais, 

grupos de espécies e composição de espécies capturados em armadilhas do tipo Sherman. O 

Eixo 1 NMDS quantitativo foi construído considerando a abundância e o qualitativo 

considerando apenas a presença ou não das espécies. *P < 0.01, **P < 0.001, ***P < 0.0001. 

 

Variável resposta Densidade Precipitação Variância explicada 

Eixo 1 NMDS quantitativo -0.45 

 

1.48 

 

0.08 

Eixo 1 NMDS qualitativo -1.44 

 

-2.18 * 0.22 

Riqueza total 0.92 

 

-4.26 *** 0.41 

Abundância total -0.62 

 

-2.61 * 0.22 

Riqueza roedores -0.55 

 

-3.26 ** 0.27 

Abundância roedores -1.44 

 

-3.08 ** 0.29 

Riqueza marsupiais 2.7 * -3.22 ** 0.38 

Abundância marsupiais 1.16 

 

-0.73 
 

0.08 

Riqueza terrestres 0.32 

 

-1.99 

 

0.11 

Abundância terrestres -0.52 

 

-2.25 * 0.14 

Riqueza arborícolas -0.38 

 

-2.4 * 0.17 

Abundância arborícolas -0.64 

 

-1.6 

 

0.1 

Riqueza escansoriais 1.29 

 

-2.64 * 0.27 

Abundância escansoriais 0.72 

 

-2.41 * 0.24 
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Tabela 4: Resultado dos modelos de regressão múltiplo da densidade de armadilhas 

e quantidade de chuva sobre o número de indivíduos e espécies de roedores, 

marsupiais, grupos de espécies e composição de espécies capturados em armadilhas 

do tipo Tomahawk. O Eixo 1 NMDS quantitativo foi construído considerando a 

abundância e o qualitativo considerando apenas a presença ou não das espécies.  

*P < 0.01, **P < 0.001, ***P < 0.0001. 

 

Variável resposta Densidade  Precipitação  Variância explicada  

Eixo 1 NMDS quantitativo -0.45 

 

0.22 

 

0 

Eixo 1 NMDS qualitativo 0.17 

 

-0.38 

 

0 

Riqueza total 3.38 ** -3.64 ** 0.46 

Abundância total 2.41 * -3.07 ** 0.35 

Riqueza roedores 1.1 

 

-3.08 ** 0.25 

Abundância roedores 1.51 

 

-2.86 * 0.27 

Riqueza marsupiais 1.39 

 

-1.26 

 

0.08 

Abundância marsupiais 1.02 

 

-1.06 

 

0.07 

Riqueza terrestres 2.38 * -3.39 ** 0.34 

Abundância terrestres 1.56 

 

-2.3 * 0.22 

Riqueza arborícolas 0.009 

 

-0.84 

 

0.02 

Abundância arborícolas 0.07 

 

-0.53 

 

0 

Riqueza escansoriais 1.54 

 

-0.56 

 

0.06 

Abundância escansoriais 0.38   -1.02   0.04 
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Tabela 5: Resultado dos modelos de regressão múltiplo da densidade de armadilhas 

e quantidade de chuva sobre o número de indivíduos e espécies de roedores, 

marsupiais, grupos de espécies e composição de espécies capturados em armadilhas 

de queda (pitfall). O Eixo 1 NMDS quantitativo foi construído considerando a 

abundância e o qualitativo considerando apenas a presença ou não das espécies.  

*P < 0.01, **P < 0.001, ***P < 0.0001. 

 

Variável resposta Densidade  Precipitação  Variância explicada  

Eixo 1 NMDS quantitativo -5.1 *** 1.94 

 

0.52 

Eixo 1 NMDS qualitativo -3.9 *** 4.12 *** 0.51 

Riqueza total -2.11 * 0.1 

 

0.15 

Abundância total -2.71 * -0.25 

 

0.28 

Riqueza roedores -2.47 * 1.5 

 

0.18 

Abundância roedores -2.69 * 1.65 

 

0.22 

Riqueza marsupiais -2.43 * 0.46 

 

0.18 

Abundância marsupiais -2.3 * -0.4 

 

0.24 

Riqueza terrestres -0.47 

 

-0.21 

 

0.01 

Abundância terrestres -0.85 

 

0.5 

 

0.03 

Riqueza arborícolas -3.75 *** 2.81 ** 0.38 

Abundância arborícolas -3.1 ** 0.99 

 

0.33 

Riqueza escansoriais -0.34 

 

-0.28 

 

0.01 

Abundância escansoriais -1.74   -1.29   0.22 
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Figura 2. Distribuição das 36 espécies de pequenos mamíferos não voadores em função da 

densidade de armadilhas de queda. As barras representam a abundância das espécies por 

localidade. As barras de cada espécie estão em escala diferente, impossibilitando a 

comparação direta entre espécies. 
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Apêndice 1. Coordenadas geográficas dos 31 inventários de pequenos mamíferos 

representados no mapa da Figura 1. Os números são os mesmos indicados no mapa (Fig. 1). 

As coordenadas geográficas estão em graus decimais. 

 

Número Localidade Estado Longitude Latitude 

1 Abunã Rondônia -65.34 -9.53 

2 Bituba, Jari Pará -52.65 -1.19 

3 Boca do rio Juma, rio Aripuanã Amazonas -60.18 -6.01 

4 Cachoeirinha, rio Madeira Rondônia -60.82 -5.49 

5 Castanhal, Jari Pará -52.82 -0.69 

6 Bela Vista, Lago Xadá Amazonas -60.71 -5.25 

7 Boa Esperança, margem direita Amazonas -60.42 -2.71 

8 Boa Esperança, margem esquerda Amazonas -60.41 -2.72 

9 ESEC Grão Pará, Alenquer Pará -55.19 -0.17 

10 ESEC Grão Pará, Óbidos Pará -55.73 0.63 

11 ESEC Grão Pará, Oriximiná Pará -58.70 1.29 

12 Estação, Jari Pará -52.74 -0.59 

13 Fazenda São Nicolau Peugeot Mato Grosso -58.25 -9.85 

14 FLONA Tapirape-Aquiri, área controle Pará -50.54 -5.85 

15 FLOTA Faro, Faro Pará -57.21 -1.71 

16 FLOTA Trombetas Pará -55.52 -0.96 

17 Igarapé Arauazinho, rio Aripuanã Amazonas -60.39 -6.30 

18 Igarapé do Jacinto, rio Purus Amazonas -63.21 -5.69 

19 Lago açaí, margem esquerda, Aripuanã Amazonas -60.21 -6.01 

20 Mina Juruti, Mutum Pará -56.19 -2.61 

21 Morrinhos, margem direita Rondônia -69.22 -9.02 

22 Morrinhos, margem esquerda Rondônia -64.20 -9.04 

23 Pau rosa, margem direita, Aripuanã Amazonas -60.39 -6.30 

24 REBIO Abufari Turiaçu, Purus Amazonas -62.97 -4.98 

25 São Sebastião do Uatumã Amazonas -58.22 -2.04 

26 SINOP, Fazenda Continental, módulo 1 Mato Grosso -55.29 -11.58 

27 SINOP, Fazenda Continental, módulo 2 Mato Grosso -55.32 -11.41 

28 Santa Isabel do rio Negro, Aiuanã Amazonas -64.91 -0.59 

29 Santa Isabel do rio Negro, Darahá Amazonas -64.80 -0.40 

30 Itapuama, margem direita, Tapajós Amazonas -55.19 -3.34 

31 Cametá, margem esquerda, Tapajós Amazonas -55.32 -3.31 
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