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Introdução: A fauna e a flora brasileira são uma das mais diversificadas em nosso
planeta, compreendendo várias espécies distribuídas ao longo da extensão territorial.
Dentre os biomas brasileiros, a Mata Atlântica apresenta uma rica biodiversidade de
animais e vegetais.  A fauna de pequenos mamíferos não voadores brasileiros é
representada por marsupiais e roedores. O estudo desses pequenos mamíferos é de
extrema importância, pois desempenham um papel ecológico fundamental na dispersão
de sementes e podem possibilitar a elaboração de planos de manejo em unidades de
conservação.  Objetivo: O referente estudo tem como objetivo identificar as espécies
de marsupiais e roedores que ocorrem no fragmento da Mata Atlântica da RPPN –
Fazenda Macedônia, observando características do ambiente que podem influenciar na
ocorrência destas espécies nos diversos micro-habitats. Metodologia: Foram
pesquisados artigos científicos abordando o levantamento marsupiais e roedores. Esses
artigos foram obtidos através de pesquisa em sites especializados (Scielo e Periódicos
Capes). Foram marcados quatro pontos de coletas à margem da trilha da reserva da
RPPN – Fazenda Macedônia. A cada ponto selecionado foram colocadas cinco
armadilhas do tipo gaiolas com sistema de gancho (32cm x 15cm x 15cm), com uma
distância de cinco metros entre cada gaiola. Foram utilizadas iscas como queijo,
banana e abacaxi. Os animais coletados foram fotografados, pesados, medidos e depois
são soltos. Depois de obtido os dados, os mamíferos foram identificados. Resultados:
O monitoramento da fauna é de extrema importância para o planejamento de manejo e
conservação de espécies. Como resultado parcial nos meses de maio e junho ocorreram
duas campanhas de 5 dias de coletas em cada mês, com o esforço total de captura de
20 gaiolas noite. Este período corresponde ao outono que é caracterizado por noites
mais longas que os dias e mudanças bruscas da temperatura, onde boa parte dos frutos
amadurecem e acabam caindo no chão, o que pode influenciar a ocorrência destes
animais.  Durante as coletas observou-se a presença de grande quantidade de sementes
nas proximidades das trilhas onde se localizavam as armadilhas. Durante as duas
campanhas não houve ocorrência de roedores, no entanto foram coletadas quatro
fêmeas de marsupiais conhecidos popularmente como gambá (gênero Didelphis).
Foram anotados destes animais o peso, a medida do comprimento do corpo, da cauda,
e posteriormente estes foram fotografados. Estes dados servirão de subsídios para a
identificação e classificação das espécies. Conclusão: Até o presente momento,
podemos concluir que os pequenos mamíferos marsupiais estão presentes no
fragmento de Mata Atlântica da RPPN – Fazenda Macedônia e que o período do
outono favorece a ocorrência desses animais devido às variações de temperatura dessa
estação e o amadurecimento de grande parte dos frutos.
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