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Resumo

Apesar de seu pequeno tamanho e do fato 
de ter sido um dos primeiros parques nacionais a 
serem criados, até a década de 1990 não haviam 
sido realizados inventários de pequenos mamíferos 
dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 
A partir do final de 1996, no entanto, teve início 
uma série de estudos que permitiram o acúmulo 
de informações sobre a composição e distribuição 
de espécies de roedores e marsupiais dentro do 
parque. Neste trabalho, será apresentada uma lista 
de espécies de pequenos mamíferos baseada em 
uma compilação de dados gerados por laboratórios 
da Fiocruz, UFRJ e UERJ. Foram coletadas 11 
espécies de marsupiais e 17 de roedores em seis 
áreas localizadas em diferentes altitudes dentro 
do parque. Nem todas as áreas tiveram coletas 
exaustivas e ainda restam paisagens em outras 
altitudes a serem amostradas. No entanto, esta é 
a lista de espécies de pequenos mamíferos não-
voadores mais completa proposta para o Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos.
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Abstract

Even though Serra dos Órgãos National 
Park is one the oldest and smallest national parks 
of Brazil, there were few surveys of small mammals 
in its area until the 1990’s. Since late 1996, 
however, the development of several studies lead 
to an improvement on the knowledge concerning 
species composition and distribution of rodents 
and marsupials in the park. This study is a species 
list based on data compilation from laboratories of 
FIOCRUZ, UFRJ and UERJ. We collected eleven 
marsupial species and 17 rodent species in six 
sites located in different heights in the park. We 
did not sample the sites exhaustively and there 
is a need for sampling of sites in other altitudes. 
Nevertheless, here we present the most complete 
list of non-volant small mammal’s species for Serra 
dos Órgãos National Park.





Introdução

Apesar de ter sido criado no final da década 
de 1930, até a década de 1990 o conhecimento 
de mastofauna da Serra dos Órgãos era limitado 
(SCHIRCH, 1932; MIRANDA-RIBEIRO, 1935; DAVIS,
1945; 1947) e nenhum estudo sobre mamíferos 
havia sido realizado dentro do parque. As lacunas 
no inventário de mamíferos na região refletem-se, 
por exemplo, no registro de ocorrência recente do 
maior primata das Américas, o muriqui ou mono-
carvoeiro (Brachyteles arachnoides, GARCIA & 
ANDRADE FILHO, 2002; CUNHA, 2004), que até 
então era considerado extinto na região, e do 
macaco-guigó ou sauá (Callicebus nigrifrons), que 
foi recentemente relatado por Cunha (2003). A partir 
do final da década de 1990, no entanto, a fauna 
de pequenos mamíferos passou a ser estudada, 
principalmente, devido ao desenvolvimento de 
dois projetos: o Projeto Blumen3 e o Projeto para 
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade4. 
A execução desses projetos resultou no acúmulo de 
um grande número de informações sobre diversas 
espécies que ocorrem no parque. 

     O objetivo deste trabalho é fornecer 
uma lista de espécies de pequenos mamíferos 
(roedores e marsupiais) do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos elaborada a partir de estudos 
realizados pelo Laboratório de Vertebrados – 
UFRJ, pelo Laboratório de Biologia e Controle da 
Esquistossomose – Fiocruz e pelo Laboratório de 
Mastozoologia – UERJ.

Áreas de coleta

Foram amostradas seis localidades que apre-
sentam altitudes, fisionomias vegetais e pressões 
antrópicas distintas:

1. Pedra do Sino (22o27’34’’S, 43o01’40’’W): 
localizada na base da Pedra do Sino, a 2.100 m
de altitude, compreende a localidade mais alta
amostrada dentro do parque. A vegetação é
típica de campos de altitude, com predominância 
da gramínea Cortaderia sp. e do bambu Chus quea
sp., intercalados por corpos d’água. Nas encos-
tas ocorre uma ve getação arbustiva baixa e 
afloramentos rochosos com vegetações de moitas. 
A área é fre qüentada por turistas durante todo o 
ano, com maior intensidade de visitação na estação 
seca. 

2. Vale das Antas (22°27’50’’S; 43°02’33’’W): 
localizado a 1.950 m de altitude, apresenta carac-
terísticas semelhantes à da localidade anterior. 
A área é visitada por turistas que realizam a 
travessia Petrópolis-Teresópolis, principalmente, 
durante a estação seca.

3. Sede Teresópolis do Parnaso (22°27’17’’S, 
42°59’50’’W): a altitude varia de 1.000 a 1.400 m, 
compreende a área entre a sede do parque e 
o início da trilha da Pedra do Sino. A vegetação 
apresenta dossel alto e sub-bosque fechado. Há 
a presença de grande quantidade de palmiteiros, 
epífitas, lianas, cipós e corpos d’água. O turismo 
é intenso na área próxima à estrada e à Trilha da 
Pedra do Sino. Nos locais menos visitados foram 
encontrados sinais de caça. 

4. Rio Soberbo (22°27’46’’S, 42°59’20’’W): 
localizado às margens do rio Soberbo, a apro-
ximadamente 650 m de altitude. A área apresenta 
vegetação com sub-bosque fechado e dossel alto. 
Atividades de turismo não são comuns, mas a 
presença de caçadores parece ser freqüente. 

5. Garrafão (22°28’28’’S, 42°59’86’’W): a alti-
tude varia de 520 a 750 metros, aproximadamente, 
compreende três estações permanentes de cap-
tura-marcação-recaptura, localizadas na vertente 

3 Projeto: “Ecologia e Conservação da Biodiversidade em Áreas Agrícolas no Domínio da Mata Atlântica, RJ. Subprojeto:         
 Diversidade, Saúde e Ecologia de Comunidades de Pequenos Mamíferos na Serra dos Órgãos”.
4 Subprojeto “A Fragmentação Sutil: Um Estudo na Mata Atlântica”.
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rio Iconha, área-limite do parque. A caracterização 
completa da área é descrita em Macedo et.al. 
2007. A área é intercalada por casas de veraneio, 
cursos d’água e alguns afloramentos rochosos. Há 
atividades de turismo e caça. De maneira geral, a 
área apresenta vegetação fechada e contínua, com 
sub-bosque eventualmente mais aberto em alguns 
trechos.

6. Sede Guapimirim do Parnaso (22°29’35’’S, 
43°00’07’’W): em uma altitude média de 400 m, 
foram mantidas duas grades de captura por dois 
anos. Uma localizava-se na sede Guapimirim do 
parque e a outra localizava-se no lado oposto da
rodovia BR-116. A localidade é recortada por cor-
pos d’água e trilhas utilizadas para turismo. Há a 
presença de alguns afloramentos rochosos. A ve-
getação é semelhante à da localidade Garrafão. 

Metodologia

Métodos de coleta

Para a captura dos animais foram utilizadas 
armadilhas do tipo Sherman (7,64 x 9,53 x 30,48 cm) 
e Tomahawk (40,64 x 12,70 x 12,70 cm), apropriadas 
para a captura de animais vivos com até três quilos. 
O número e disposição das armadilhas, bem como 
o período de captura, variaram entre as localidades 
amostradas. A isca-padrão utilizada para a captura 
dos animais consistiu numa mistura de pasta de 
amendoim, aveia, toucinho e banana. De maneira 
geral, foram estabelecidos transectos (linhas onde 
são dispostas as armadilhas) com 20 a 25 estações 
de captura, espaçadas 20 metros entre si. Em cada 
estação de captura foi colocada uma Sherman e 
uma Tomahawk no chão. Eventualmente, foram 
dispostas armadilhas acima do solo, localizadas 
no sub-bosque (de um a dois metros de altura) ou 
no dossel (em plataformas estabelecidas acima de 
seis metros de altura), para a captura de animais 
com hábitos arborícolas. Geralmente, alternava-
se o tipo de armadilha colocada no sub-bosque, 
enquanto no dossel os dois tipos de armadilha 
eram colocadas em cada estação de captura. 
Todas as excursões tiveram um mínimo de cinco 
noites consecutivas de amostragem. 

1. Pedra do Sino: foram estabelecidas 20
estações com duas armadilhas Sherman durante 
cinco noites (200 armadilhas-noite) em novembro 
de 2002. As armadilhas foram dispostas aleato-
riamente no entorno do Abrigo 4.

2. Vale das Antas: a coleta de remoção foi 
realizada durante o mês de julho de 1999. Foram 
dispostos quatro transectos: três localizados 
em campo de gramíneas e um em vegetação 

arbustiva. Três transectos possuíam 25 estações de
armadilhagem e um possuía 10 estações. O espaça-
mento entre as armadilhas foi de 20 metros. No 
transecto localizado na vegetação arbustiva foram
dispostas armadilhas no sub-bosque, totalizando 
um esforço de 60 armadilhas-noite neste estrato. 
O esforço total de captura nessa área (número de 
armadilhas multiplicado pelo número de noites de 
armadilhagem) foi de 860 armadilhas-noite.

3. Sede Teresópolis do Parnaso: foram reali-
zadas três coletas de remoção nesta localidade – em
agosto-setembro de 2000, agosto de 2004 e
março-abril de 2005. Foram dispostos quatro tran-
sectos com 15 a 20 estações de captura, totalizando 
um esforço de 2.000 armadilhas-noite no solo e 360 
armadilhas-noite em sub-bosque. Apenas na segunda 
coleta foram dispostas armadilhas em plataformas no 
dossel da floresta (240 armadilhas-noite).

4. Rio Soberbo: a coleta de remoção foi
realizada em agosto de 1999. Foram estabelecidos 
quatro transectos com 25 estações de armadi-
lhagem, totalizando 1.000 armadilhas-noite locali-
zadas no solo. Em 12 estações de cada transecto 
foram colocadas armadilhas acima do solo (no 
sub-bosque ou no dossel), totalizando um esforço 
total de 240 armadilhas-noite.

5. Garrafão: esta localidade vem sendo 
amostrada desde dezembro de 1996 como parte 
de um estudo de captura-marcação-recaptura rea-
lizado bimestralmente (MACEDO et al., 2006). 
Compreende três grades de captura de 0,64 ha 
cada, que distam aproximadamente de 500 a 
1.300 m entre si, localizadas dentro do condomínio 
do Garrafão (Guapimirim). Cada grade possui 25 
estações de captura. Até fevereiro de 2000, em 
cada estação eram colocadas uma Sherman e uma 
Tomahawk. Em cinco estações de cada grade, era 
colocada ainda uma Tomahawk modelo grande 
(50,80 x 17,78 x 17,78 cm). A partir de abril de 2000, 
foram adicionadas uma armadilha Sherman e uma 
Tomahawk no dossel de 13 estações de captura de 
cada grade. O esforço total de captura até outubro 
de 2003 foi de 29.925 armadilhas-noite no solo 
e 12.090 no dossel. Duas coletas com remoção 
dos animais foram realizadas antes do início do 
estudo de longo prazo. Durante três excursões, 
foram estabelecidas seis armadilhas de queda. 
Cada armadilha foi composta por dois baldes de 
30 litros distantes, entre si, cinco metros. Entre os 
baldes foram colocadas telas de náilon de 3 m de 
comprimento e 0,5 de altura.

6. Sede Guapimirim do Parnaso: um estudo
de captura-marcação recaptura bimestral foi rea-
lizado de agosto de 1999 a outubro de 2000, nesta
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loca lidade, através do estabelecimento de duas 
grades de armadilhagem com desenho amostral 
igual ao utilizado na localidade Garrafão. No 
entanto, não foram dispostas armadilhas no 
dossel. O esforço total de captura foi de 12.375 
armadilhas-noite. Uma coleta de remoção (junho 
de 1999) foi realizada antes do início do estudo de 
longo prazo.

Identifi cação dos exemplares

A identificação dos animais foi realizada 
através da análise comparativa de características 
morfológicas externas (pele) e crânio-dentárias, com
trabalhos descritivos da literatura para Didel-
phimorphia (EMMONS & FEER, 1997; LANGE & 
JABLONSKI, 1998) e para Rodentia (GEISE, 1995; 
TRIBE, 1996; WEKSLER, 1996; EMMONS & FEER, 
1997; OLIVEIRA & BONVICINO, 2002). Nomes 
específicos seguem a classificação de Wilson & 
Reeder (1993), pois nenhuma revisão mais recente 
está disponível. Para auxiliar a identificação, bem 
como observar possíveis alterações genéticas, foi
realizado o cariótipo de vários indivíduos de roe-
dores entre as diversas espécies. 

As preparações cromossômicas foram obti-
das a partir de cultura celular da medula óssea em 
meio de crescimento Dulbecco MEM ou RPMI 1640 
com 10% ou 20% de soro bovino fetal, colchicina 
10-5M e brometo de etídio. A coloração convencional 
com Giemsa 5% foi utilizada para observar o 
número diplóide (2n) e o número autossômico (NA 
– excluindo o par sexual), permitindo assim uma 

análise da morfologia dos cromossomos. Este 
estudo foi possível usando um fotomicroscópio ótico 
(Hund Wetzlar - H500 LL HP100) e os resultados 
obtidos foram comparados com a literatura. As 
análises citogenéticas, bem como as morfológicas, 
foram realizadas no Laboratório de Mastozoologia 
(UERJ) e no Laboratório de Biologia e Controle da
Esquistossomose (IOC, Fiocruz). A coleção de refe-
rência será estabelecida no Museu Nacional (RJ).

Resultados

Foram registradas espécies das ordens Di-
delphimorphia (uma família, nove gêneros e 11 
espécies) e Rodentia (três famílias, 12 gêneros e 17 
espécies) (Tabelas 1 e 2), totalizando 28 espécies 
de pequenos mamíferos.

A riqueza variou de 4 a 17 espécies, sendo
maior na sede Teresópolis e menor na localidade 
Pedra do Sino. Os campos de altitude, repre-
sentados pelas localidades Pedra do Sino e Vale 
das Antas, apresentaram baixa riqueza de espécies 
de marsupiais e as localidades Soberbo e sede 
Guapimirim apresentaram poucas espécies de roe-
dores. No entanto, como o esforço de captura 
variou bastante entre as localidades amostradas, 
comparações entre as riquezas de espécies devem 
ser feitas com cautela.

Entre os espécimes coletados, estudos em 
andamento sugerem a existência de espécies ain- 
da não descritas dos gêneros Rhipidomys, Mo-
nodelphis  e Juliomys.

Tabela 1. Lista de espécies de pequenos mamíferos capturados e/ou registrados nas seis localidades no Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos (RJ). 

Espécies
Localidades

Pedra 
do Sino

Vale das 
Antas

Sede
Teresópolis

Soberbo Garrafão
Sede

Guapimirim

Didelphimorphia
Caluromys philander X

Chironectes minimus X*

Didelphis aurita X** X X X

Gracilinanus microtarsus X

Marmosops incanus X X X

Marmosops paulensis X

Metachirus nudicaudatus X X X

Micoureus travassossi X

Monodelphis sorex X

Philander frenatus         �
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Espécies
Localidades

Pedra 
do Sino

Vale das 
Antas

Sede
Teresópolis Soberbo Garrafão Sede

Guapimirim
Roentia
Sigmodontinae
Akodon cursor X X
Akodon montensis  X X
Akodon serrensis X X
Thaptomys nigrita X X X

Brucepattersonius sp. X

Oxymycterus quaestor X
Oxymycterus gr. judex X X
Oligoryzomys nigripes  X X X X X
Oryzomys russatus X
Delomys dorsalis  X X X
Delomys sublineatus X
Juliomys pictipes X
Juliomys sp. X
Rhipidomys sp. nov.                                                                                                                 X
Echimyidae
Phyllomys pattoni X
Trinomys dimidiatus                                                                   X                      X                   X
Sciuridae
Sciurus aestuans X X
Total (28) 4 8 15 5 15 6

*  Registro visual pelo zoólogo Sérgio Maia Lima, em outubro de 2000.
** Registro visual pelo biólogo André Cunha.

Tabela 2. Análise citogenética de algumas espécies de roedores encontradas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 
2n – número diplóide; NA – número autossômico. 

Espécie No. Indivíduos 2n NA
Akodon montensis 12 24 42
Akodon cursor 02 14 18
Akodon serrensis 13 46 46
Thaptomys nigrita 01 52 52
Brucepattersonius sp. 03 52 52
Oligoryzomys nigripes 04 62 82
Juliomys pictipes 02 36 34
Rhipidomys sp. nov 06 44 48
Delomys sublineatus 02 72 90
Delomys dorsalis 08 82 80
Sciurus aestuans 02 40 74
Trinomys dimidiatus 05 62 108

Discussão

Apesar de seu pequeno tamanho em com-
paração com outros parques nacionais, o Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos apresenta uma 

grande diversidade de habitats que se reflete 
igualmente em uma alta riqueza de espécies. As 
28 espécies de pequenos mamíferos coletadas 
representam cerca de 30% das espécies presentes 
na Mata Atlântica: 52% dos marsupiais e 23% 
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vável a sua ocorrência dentro do parque. No 
entanto, a localidade de sua ocorrência não foi 
precisamente definida por Moojen e pouco se sabe 
sobre a distribuição desse raro roedor. Coletas 
adicionais poderão confirmar a presença dessa 
espécie, classificada como ameaçada de extinção 
na Lista Oficial da Fauna Ameaçada do Rio de 
Janeiro (BERGALLO et al. 2000). Alguns registros 
visuais também precisam ser confirmados: Cunha 
& Rajão (2003) avistaram um marsupial do gênero 
Monodelphis similar à M. dimidiata no Abrigo 4 da 
Pedra do Sino. Essa espécie, no entanto, ainda não 
tem ocorrência descrita na Serra dos Órgãos. 

Além da confirmação de ocorrência de várias
 espécies no parque, a coleta adicional de exemplares 
também é importante para a identificação correta, 
uma vez que essas depende da análise genética e 
da comparação de caracteres internos, como por 
exemplo, cranianos.

Todas as coletas realizadas dentro do par-
que foram feitas na vertente oceânica da serra, que
compreende os municípios de Teresópolis e Gua-
pimi rim. Sabe-se, no entanto, que a vertente loca-
lizada no município de Petrópolis possui uma 
fisionomia vegetacional diferente, resultante de um 
regime orográfico e atividades humanas distintas. 
Por esse motivo, enfatizamos a necessidade de 
realização de inventários nessa parte do parque, 
que permanece essencialmente desconhecida 
quanto à fauna de pequenos mamíferos.

Coletas futuras possibilitarão o registro de 
espécies ainda não confirmadas para o parque e 
o conhecimento mais detalhado dos padrões de
ocorrência e abundância dos pequenos mamí-
feros. Essas informações podem subsidiar estra-
tégias de conservação mais adequadas para esse 
grupo.
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dos roedores da Mata Atlântica estão presentes 
no parque. Pelo menos cinco dos marsupiais 
coletados e sete roedores são endêmicos da Mata 
Atlântica. 

Da mesma forma, diversidade de habitats 
também resulta em uma composição de espécies de 
pequenos mamíferos bastante variada. A fauna dos 
campos de altitude, por exemplo, é particularmente 
distinta quando comparada com a de áreas de 
floresta (CUNHA et al., 2003, Tabela 1), assim 
como ocorre em outras áreas da Mata Atlântica 
(BONVICINO et al. 1997; GEISE et al., 2004). 
Por vezes, foram observadas também variações 
consideráveis na composição de espécies, mes-
mo numa escala local, onde espécies distintas 
foram capturadas em transectos de uma mesma 
localidade de amostragem. Somado ao registro de 
espécies novas, e à variabilidade no habitat e na 
composição de espécies de pequenos mamíferos 
nos leva a sugerir que ainda há uma porção 
importante da fauna de pequenos mamíferos do 
parque a ser desvendada. 

Este trabalho é o resultado de uma extensa 
compilação de dados coletados no Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos. No entanto, é necessáriao 
realizar levantamentos adicionais, uma vez que 
diversas espécies têm registro no entorno do 
parque e, provavelmente, também ocorrem 
dentro de seus limites. Davis (1947), por exemplo, 
coletou os roedores Euryzygomatomys guiara, 
Kannabateomys amblyonyx, Nectomys squamipes 
e Blarinomys breviceps na antiga Fazenda Carlos 
Guinle, área que hoje encontra-se parcialmente 
inserida no parque. Da mesma forma, segundo 
Moojen (1952), Bonvicino e colaboradores (2001), 
a espécie Phaenomys ferrugineus pode ser en-
contrada em Teresópolis e arredores, sendo pro-
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