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RESUMO 

 
 

Dois indivíduos machos adultos de Didelphis albiventris (Marsupialia, Didelphimorphia) 
foram capturados, rádio-marcados e rastreados na Reserva Ecologica de Dois Irmãos, 
Recife, Pernambuco, entre 05 de Setembro 2002 e 25 de Fevereiro 2003 com o objetivo de 
estimar sua áreas de uso e estudar seus comportamentos. Os animais foram seguidos 
individualmente através da técnica homing-in on the animal, entre 1800h-0000h ou 0000h-
0600h, alternadamente, empregando-se um rádio-receptor e uma antena direcional tipo 
Yagi (Biotrack, UK). Todas as áreas de uso foram obtidas através do método Polígono 
Mínimo Convexo. O macho M1 ocupou uma área de uso de 3,83 ha em 14 meias noites de 
observação, deslocando-se em média 177,7 metros por noite (± 137 metros, N = 6). O 
macho M3 também foi seguido por 6 meias noites, ocupando 6,83 ha e percorreu 424 
metros por noite (± 319 metros, N = 3). Todos os animais utilizaram cavidades em árvores 
como abrigo diurno e em 97,5% (n = 40) e em 80% (n = 22) das localizações noturnas, M1 
e M3 estavam em árvores, respectivamente, sugerindo que o Didelphis albiventris em Dois 
Irmãos, é escansorial e usa preferencialmente estratos arbóreos em suas atividades normais. 
Apesar de poucas observações de comportamentos, foi possível registrar um evento de 
hábito alimentar do macho M1 inédito na literatura relativo à alimentação de goma em duas 
árvores da espécie Tapirira guianensis em uma mesma noite de observação.  

 
 

Palavras-chave: Didelphis albiventris, área de uso, estratificação vertical, rádio-
telemetria, Mata Atlântica. 

V 



ABSTRACT 
 
 
Two adult male Didelphis albiventris (Marsupialia, Didelphimorphia) were trapped, radio-tagged 
and tracked at Dois Irmãos Ecological Reserve, Recife, Pernambuco, Brazil, between 5th 
September 2002 and 25th February 2003. They were followed individually through the homing-in 
on the animal technique, between 1800h and 0000h or 0000h and 0600h, alternately, using a 
radio-receiver and a directional antennae Yagi (Biotrack, UK). Home ranges were obtained 
through the minimum convex polygon. Male M1 occupied a home range of 3,83 ha during the 14 
half nights of observations, and moved a mean of 177,7 meters per night (± 137 meters, N = 6). 
Male M3 was followed for 6 half nights, and occupied 6,83 ha, moving 424 metres per night (± 
319 metros, N = 3). All the trapped animals used tree holes as diurnal shelters, and in 97,5% (n = 
40) and in 80% (n = 22) of the nocturnal localizations M1 and M3 were up in the trees suggesting 
that Didelphis albiventris in Dois Irmãos is scansorial and uses preferentially the tree canopy in 
their daily activities. Since the homing-in on the animal technique allows direct observations, the 
feeding behaviour of Didelphis albiventris was recorded ad libitum, when for the first time we 
recorded gomivory. One individual was recorded in the same night feeding on the gum which 
flowed from the holes on the bark of two Tapirira guianensis trees (Anacardiaceae). 
 
 
Keywords: Didelphis albiventris, home range, vertical stratification, radio-telemetry, Atlantic 
Forest.
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APRESENTAÇÃO 
 

Na América do Sul e Central, existem aproximadamente 70 espécies de marsupiais 

(Emmons e Feer, 1997), as quais estão marcadamente presentes nas florestas tropicais, sendo o 

grupo dos marsupiais neotropicais considerado o terceiro mais diverso, depois dos roedores e 

morcegos (Fleck e Harder, 1995). A grande maioria dessas espécies possui hábitos noturnos e são 

onívoras, alimentando-se de invertebrados, frutos, ovos de aves e pequenos vertebrados, e podem 

ser encontradas ocupando os mais diferentes micro-hábitats, desde o solo até o dossel das matas.  

Entre tantas espécies, o gênero Didelphis inclui as maiores e mais generalistas espécies 

entre os marsupiais  neotropicais (Fonseca e Robinson, 1990; Malcolm, 1997). Em muitos 

trabalhos de levantamento faunístico e estudos ecológicos de comunidades de pequenos 

mamíferos realizados na América do Sul, as espécies Didelphis albiventris, Didelphis 

marsupialis e Didelphis aurita têm aparecido com bastante freqüência como componentes 

importantes dos ecossistemas florestais e de áreas rurais (Fleming, 1972; Sunquist et al, 1987; 

Cerqueira et al, 1993; Gentile e Fernandez, 1999; Fleck e Harder, 1995; Mares e Ernest, 1995; 

Passamani, 1995; Bonvicino et al, 1996; Leite et al, 1996; Pires e Fernandez, 1999; Vaughan e 

Hawkins, 1999; Talamoni e Dias, 1999; Cáceres, 2000; Cáceres e Monteiro-Filho, 2001).  

Sobrevivente do processo de fragmentação no estado de Pernambuco, a espécie Didelphis 

albiventris (Lund, 1841) (gambá-de-orelhas-brancas, timbu, cassaco) ainda pode ser encontrada 

nos remanescentes de mata e principalmente como comensal de ambientes urbanos (Aléssio et al, 

2003), possuindo uma ampla distribuição, sendo localizada em diferentes ambientes (Cerqueira, 

1985). Apesar de sua grande distribuição, sua história natural e ecologia são pouco conhecidas, 

principalmente no Nordeste do Brasil. Dados ecológicos e comportamentais sobre tal espécie 

limitam-se a notas e artigos sobre reprodução e tamanho corpóreo provenientes de estudos 

realizados no Brasil Central, no Sul do país (Fonseca et al, 1982; Alho et al, 1986; Monteiro-

1
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Filho e Abe, 1999; Cáceres e Monteiro-Filho, 1999; Cáceres, 2000; Cáceres, 2002) e em outros 

países da América do Sul (Tyndale-Biscoe e Mackenzie, 1976; Regidor e Gorostiague, 1996; 

Catzeflis et al, 1997; Durant, 2002).  

Entretanto, os hábitos e comportamentos das espécies Didelphis marsupialis e Didelphis 

aurita já são relativamente bem conhecidos, através de estudos que enfocam suas dietas, 

dinâmicas populacionais e a estrutura de comunidades de pequenos mamíferos (Fleming, 1972; 

Atramentowicz, 1986; O’Connell, 1989; Julien-Laferrière, 1991; Cordero e Nicolas, 1992; 

Cerqueira et al, 1993; Santori et al, 1995; Mares e Ernest, 1995; Leite et al, 1996; Freitas et al, 

1997; Adler et al, 1997; Vieira, 1997; Carvalho et al, 1999; Gentile e Fernandez, 1999; Talamoni 

e Dias, 1999; Boyett et al, 2000; Cáceres e Monteiro-Filho, 2001; Cáceres, 2003). Alguns estudos 

também já foram realizados sobre o Didelphis virginiana, único representante do grupo dos 

marsupiais presente na América do Norte (Lay, 1942; Reynolds, 1945; Fitch e Shirer, 1970; 

McManus, 1970; Gillette, 1980; Allen, 1985; Holmes, 1991).  

Em estudos ecológicos sobre comunidades de pequenos mamíferos, especificamente em 

florestas neotropicais, uma das perguntas mais freqüentes feitas por pesquisadores é como é 

possível a coexistência de 6 a 8 espécies de marsupiais em um mesmo ambiente? As respostas 

têm sido obtidas através de estudos comparativos sobre as dietas e o uso do espaço particular de 

cada espécie através de metodologias diferentes, como captura e recaptura (Fonseca e Robinson, 

1990; Passamani, 1995; Leite et al, 1996), spool-and-line (Cunha e Vieira, 2002), que consiste 

em amarrar um carretel no animal, soltá-lo e depois acompanhar a linha (Miles et al, 1981; 

Boonstra e Craine, 1986; Leite et al, 1994) e a rádio-telemetria (Charles-Dominique et al, 1981).  

Sabe-se, através dos estudos citados acima, que um dos fatores mais importantes que 

determinam a coexistência e a redução da competição inter-específica entre as espécies de 

marsupiais é a estratificação vertical (August, 1983) dos nichos particulares de cada espécie. Tal 

separação de nichos pode ser explicada pelos hábitos alimentares de cada espécie, como também 
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pelo tamanho corporal e a capacidade locomotora através da vegetação. O aumento da 

complexidade da estratificação vertical em florestas tropicais provavelmente aumenta a riqueza 

de espécies de didelfídeos (Cunha e Vieira, 2002). 

Então, qual o estado atual do conhecimento sobre a história natural e ecologia dos 

marsupiais neotropicais? Observa-se, atualmente, um interesse crescente no entendimento da 

separação dos nichos ecológicos através da estratificação vertical, escolha de hábitats específicos 

e hábitos alimentares e sobretudo como tais espécies respondem às novas condições impostas 

pela fragmentação de paisagens de florestas (Vieira et al, 2003).  

Porém, ainda não existem muitos trabalhos que quantificam a área utilizada pelas espécies 

de marsupiais neotropicais. Acredita-se que os estudos que visam o entendimento sobre a 

separação de nichos ecológicos entre espécies simpátricas de marsupiais neotropicais devem 

levar também em consideração, além do componente vertical e alimentar, o componente 

horizontal do espaço, que poderia corresponder, nesse caso, às áreas de uso ou de vida de cada 

espécies em um determinado ambiente.  

De acordo com Julien-Laferrière (1991), as florestas tropicais podem ser consideradas em 

suas dimensões horizontais como um mosaico de parcelas de idades e estados de sucessão 

variados. Por isso, acredita-se que a área de uso, isto é, a área atravessada por um indivíduo nas 

suas atividades normais de procura de alimento, acasalamento e cuidado parental (Burt, 1943; 

Benhamou, 1998) também é uma variável importante para a diferenciação de nichos ecológicos.  

No caso especifico dos marsupiais neotropicais sul-americanos, dados sobre a área de uso 

são escassos, disponíveis apenas para poucas espécies, como Micoureus demerarae (Pires e 

Fernandez, 1999), Caluromys philander (Atramentowcz, 1982; Julien-Laferrière, 1995), 

Didelphis aurita (Cáceres e Monteiro-Filho, 2001; Cáceres, 2003), Didelphis marsupialis 

(Sunquist et al, 1987; Vaughan e Hawkins, 1999) e Didelphis albiventris (Aléssio, 2000). 
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Por já ter estudado a área de uso de Didelphis albiventris em ambiente urbano durante a 

elaboração de minha monografia de final de curso de graduação e também por começar a 

dominar a metodologia de rádio-telemetria, decidi continuar, de certa forma, a pesquisa sobre a 

área de uso e o comportamento do timbu, só que desta vez em um fragmento de Mata Atlântica. 

Percebi também que não havia estudos ecológico-comportamentais sobre tal animal no Nordeste 

e que eu poderia ajudar na construção de novos conhecimentos acerca da história natural dos 

marsupiais neotropicais. 

  

A presente dissertação de mestrado é composta por dois artigos, sendo um deles já aceito 

para publicação, que apresentam os resultados de um estudo sobre a área de uso e comportamento 

de Didelphis albiventris em um remanescente de Mata Atlântica no Nordeste do Brasil. O 

primeiro artigo corresponde ao estudo da área de uso propriamente dita de dois indivíduos 

machos adultos da espécie Didelphis albiventris, rastreados por rádio-telemetria e o segundo 

artigo relata a observação de um comportamento alimentar, até então inédito na literatura, de um 

dos machos rastreados.     
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RESUMÉ 

Deux males adultes de Didelphis albiventris (Marsupialia, Didelphimorphia) ont été 

capturés, marqués avec des émetteurs radio et suivis dans la Réserve Écologique de Dois Irmãos, 

Pernambouc, Brésil, entre le 5 Septembre et le 25 Février 2003. Ils ont été suivis 

individuellement par la technique homing-in on the animal, entre 1800h et 0000h ou 0000h et 

0600h, alternativement, avec un radio-récepteur  et une antena 3-éléments Yagi (Biotrack, UK). 

Les domaines vitaux ont été obtenus par le Polygone Minimum Convexe. Le male M1 a occupé 

3,83 ha de domaine vital pendant 14 moitiés de nuit et s’est déplacé une moyenne de 177,7 

mètres (± 137 mètres, N = 6). Le male M3 a été suivi par 6 moitiés de nuit et a occupé un 

domaine vital de 6,83 ha et s’est déplacé 424 mètres (±319, N = 3). Touts les animaux capturés 

ont utilisé des trous dans les arbres comme réfuge pendant le jour, et dans 97,5% (n = 40) et dans 

80% (n = 22) des localisations nocturnes M1 et M3 étaient en haut des arbres ce que suggère que 
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le Didelphis albiventris a Dois Irmãos est scansorial et utilise préférablement le sommet des 

arbres dans leur activités normales 

 

ABSTRACT 

Two adult male Didelphis albiventris (Marsupialia, Didelphimorphia) were trapped, 

radio-tagged and tracked at Dois Irmãos Ecological Reserve, Recife, Pernambuco, Brazil, 

between 5th September 2002 and 25th February 2003. They were followed individually through 

the homing-in on the animal technique, between 1800h and 0000h or 0000h and 0600h, 

alternately, using a radio-receiver and a directional antennae Yagi (Biotrack, UK). Home ranges 

were obtained through the minimum convex polygon. Male M1 occupied a home range of 3,83 

ha during the 14 half nights of observations, and moved a mean of 177,7 meters per night (± 137 

meters, N = 6). Male M3 was followed for 6 half nights, and occupied 6,83 ha, moving 424 

metres per night (± 319 metros, N = 3). All the trapped animals used tree holes as diurnal 

shelters, and in 97,5% (n = 40) and in 80% (n = 22) of the nocturnal localizations M1 and M3 

were up in the trees suggesting that Didelphis albiventris in Dois Irmãos is scansorial and uses 

preferentially the tree canopy in their daily activities. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A coexistência de várias espécies de marsupiais em florestas neotropicais vem sendo 

explicada pela diferenciação de nichos ecológicos através da escolha de habitat especifico e uso 

da complexa estratificação vertical da vegetação (Fonseca e Robinson 1990; Janson e Emmons 

1990; Julien-Laferrière 1991; Passamani 1995; Cunha e Vieira 2002; Leite et al. 1996; Freitas et 

al. 1997; Bonvicino et al. 1996; Gentile e Fernandez 1999; Lemelin 1999; Viveiros de Castro e 

Fernandez 2004), além da diversificação de hábitos alimentares (Charles-Dominique et al. 1981; 
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Atramentowicz 1988; Cáceres et al. 1999; Cáceres 2002; Santori et al. 1995; Carvalho et al. 

1999; Julien-Laferrière 1999).  

Animais são limitados por restrições morfológicas e fisiológicas básicas em pequenos 

setores de um ambiente maior e, dentro de tal setor, fatores sociais, econômicos e de risco 

limitam ainda mais suas atividades. Visto que tais restrições devem ser refletidas em cada padrão 

de utilização do espaço, tais padrões podem ser utilizados como diagnóstico de resposta dos 

indivíduos ao seu ambiente (Ford e Krumme 1979).  

De acordo com Julien-Laferrière (1991), as florestas tropicais podem ser consideradas em 

suas dimensões horizontais como um mosaico de parcelas de idades e estados de sucessão 

variados. Por isso, acredita-se que a área de uso, isto é, a área atravessada por um indivíduo nas 

suas atividades normais de procura de alimento, acasalamento e cuidado parental (Burt 1943; 

Benhamou 1998), também é uma variável importante para a diferenciação de nichos ecológicos 

entre espécies de marsupiais neotropicais. 

Calcular o tamanho, a forma e o padrão da área de uso de um animal é importante para 

estudos ecológico/comportamentais, particularmente aqueles relacionados, por exemplo, a 

densidade populacional, comportamento de forrageio, seleção de habitat, distribuição de recursos 

e interações intra-específicas (Harris et al. 1990).   

Na América do Sul e Central, trabalhos que quantificam e descrevem a área de uso de 

algumas espécies de marsupiais tais como Didelphis marsupialis e Didelphis aurita (Sunquist et 

al. 1987; Vaughan e Hawkins 1999; Cáceres e Monteiro-Filho 2001; Cáceres 2003), Caluromys 

philander (Atramentowcz 1982; Julien-Laferrière 1995) e Micoureus demerarae (Pires e 

Fernandez 1999) já foram realizados. Entretanto, dados são escassos tanto para estas espécies, 

quanto para todas as outras, as quais possuem uma grande distribuição geográfica em toda a 

região neotropical (Cáceres 2003). Estudos sobre a área de uso de Didelphis virginiana, única 
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espécie de didelfídeo da América do Norte, também são disponíveis e vêm sendo realizados 

desde 1942 (Lay 1942; Fitch e Shirer 1970; Gillette 1980; Allen 1985).   

O presente trabalho teve como objetivos estimar a área de uso e estudar o comportamento 

de Didelphis albiventris em um fragmento urbano de Mata Atlântica na região Nordeste do 

Brasil. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo 

 

O presente estudo foi conduzido na Reserva Ecológica de Dois Irmãos, um fragmento de 

Floresta Atlântica com 387,4 ha, isolado em uma paisagem predominantemente urbana, situado 

no Parque Estadual Dois Irmãos, Recife, Pernambuco, o qual também inclui o Horto Zôo-

Botânico. A quase totalidade da área da reserva pode ser inserida na zona de Tabuleiros com 

altitudes que vão de 10 a 100 metros, e nas áreas com altitudes de 2 a 10 metros onde se podem 

incluir, planícies alagáveis e terraços flúvio-lagunares (Coutinho et al. 1998). 

 A Mata de Dois Irmãos apresenta uma vegetação florestal pertencente à Floresta 

Estacional Perenifólia Costeira, constituindo-se em um dos poucos remanescentes desta floresta 

para o Estado de Pernambuco. Apresenta três estratos arbóreos mais ou menos densos, formando 

um dossel que atinge os 20 metros de altura. O estrato arbustivo é escasso e o herbáceo só está 

presente em áreas semi-abertas com maior penetração de luz (Guedes 1998).  

A cidade de Recife, por possuir um clima típico das baixas latitudes, não apresenta 

inverno térmico. O regime de chuvas se situa no período de outono-inverno, com precipitações 

máximas médias mensais ocorrendo em junho e julho. A média total anual de precipitação é de 
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aproximadamente 2460 mm, e temperaturas médias mensais superiores a 23°C (Coutinho et al. 

1998). 

 De acordo com Tabarelli (1998), a Reserva Ecológica de Dois Irmãos foi reconhecida em 

1990 como área prioritária para a conservação da floresta Atlântica nordestina ou, mais 

especificamente, para a conservação do patrimônio biológico que compõe o centro de endemismo 

Pernambuco.  

 

 2.2. Captura e manipulação dos animais 

 

 Para a captura dos indivíduos foram empregadas doze armadilhas modelo Tomahawk com 

duas portas, (c x l x a = 55 x 14,5 x 15 cm) iscadas com abacaxi, montadas a cada 25 metros no 

solo nas trilhas já abertas na mata de Dois Irmãos. Os animais capturados eram levados para 

laboratório onde eram tomadas sua medidas biométricas (peso, comprimentos da cauda, cabeça e 

corpo). Os animais eram então anestesiados com Ketamina (50 mg/ml) para o posicionamento 

dos rádio-colares (TW3, 1/2AA, 30g, Biotrack, UK). Todos os indivíduos foram libertados nos 

mesmos locais que foram capturados após 24 horas de observação em cativeiro para avaliar a 

adaptação dos animais aos rádio-colares e completa recuperação da anestesia.  

 

 2.3. Coleta de dados 

 

Dois indivíduos machos adultos, denominados M1 e M3, por ordem de captura e 

processamento, foram rastreados essencialmente no período noturno quando o animal é ativo. A 

noite foi dividida em duas metades, de 18:00h-00:00h e de 00:00h-06:00h, nas quais os animais 

foram seguidos individualmente e alternadamente em cada meia noite (Julien-Laferrière 1993), 

através de rastreamento descontínuo. Um outro macho, denominado M2, fez parte de um 
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experimento piloto, o qual serviu para o reconhecimento da área e adaptação à metodologia. Os 

resultado obtidos de M2 não foram utilizados para a estimação da área de uso, mas seus dados de 

locais de dormida foram considerados. O macho M1 foi seguido por 14 meias noites entre os 

meses de Setembro de 2002 e Janeiro de 2003, excluindo o mês de Outubro, quando o seu rádio-

trasmissor parou de funcionar. O mesmo animal foi recapturado no começo do mês de 

Novembro, quando pode-se trocar o rádio-colar por um novo. O macho M3 foi seguido durante 6 

meias noites entre os dias 29 de Janeiro e 25 de Fevereiro de 2003. 

A técnica homing-in on the animal (White e Garrott 1990) foi empregada para o 

acompanhamento próximo e visualização direta dos indivíduos, empregando-se uma antena 

receptora Flexible 3-element Yagi acoplada a um rádio-receptor Mariner 57 (Biotrack, UK) e um 

GPS Garmin® e-MAP. Em cada final de observação da segunda metade de noite, isto é, entre 

00:00h e 06:00h, os locais de dormida ou esconderijos dos indivíduos rastreados eram localizados 

e serviam de ponto de referência para as noites seguintes de observação. Quando os animais eram 

visualizados, observações ad libitum (Altmann 1973; Lehner 1996) eram feitas para se registrar 

observações preliminares sobre o seu comportamento e ecologia. 

 

2.4. Análise dos dados rádio-telemétricos 

 

Os dados provenientes do rádio-rastreamento foram transferidos para o software 

CALHOME (CALifornia HOME Range, U.S. Forest Service, Pacific Southwest Research 

Station) (Kie et al. 1994) no qual se escolheu o método de análise Polígono Mínimo Convexo. 

Para a representação gráfica das áreas de uso, 100% e também 95% dessas áreas foram utilizadas, 

já que o espaço formado por todas as localizações inclui locais onde os animais não freqüentam 

normalmente, evitando dessa forma a superestimação das áreas de uso (White e Garrott 1990; 

Benhamou 1998). 
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Para o cálculo das distâncias percorridas pelos indivíduos, foi empregada a equação da 

distância entre dois pontos em um sistema cartesiano aplicada para as localizações sucessivas em 

uma mesma meia noite de observação (Fleming 1972). 

  

3. RESULTADOS 

 

3.1. Área de uso e distâncias percorridas 

 

O macho M3, capturado a 50 metros da borda da mata, apresentou aparentemente a maior 

área de uso (6,83 ha, 95%) e foi o indivíduo que percorreu as maiores distâncias por meia noite 

(χ = 424 metros, ± 319 metros). O macho M1, com maior número de meias noites de observação 

(n = 14) percorreu em média 177,7 (± 137 metros) metros por meia noite  e apresentou uma área 

de uso de 3,83 ha (95%).  

 
 

3.2. Abrigos diurnos e uso do espaço 

 

Todos os animais utilizaram cavidades em árvores como abrigo diurno. Os locais de 

dormida do macho M3 (n = 3) localizaram-se na porção periférica de sua área de uso enquanto 

dois locais de dormida do macho M1 (n = 3) eram mais centrais (Figuras 1, 2). Em 97,5% (n = 

40) e em 80% (n = 22) das localizações noturnas, M1 e M3 estavam em árvores, respectivamente. 
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4. DISCUSSÃO 

 

4.1. Uso horizontal do espaço 

 

As áreas de uso estimadas no presente trabalho assemelham-se bastante às áreas de uso de 

Didelphis marsupialis encontradas por Sunquist et al. (1987) que também empregou a rádio-

telemetria para a coleta de dados, e Didelphis aurita, por Cáceres e Monteiro-Filho (2001), 

através da captura e recaptura.  

Vaughan e Hawkins (1999) e Sunquist et al. (1987) estudando a área de uso de Didelphis 

marsupialis através da rádio-telemetria em áreas abertas em fazendas de gado na Costa Rica e na 

Venezuela, respectivamente, estimaram que indivíduos machos adultos ocupavam áreas que 

variaram entre 7,5 ha e 122,7 ha. As estimações feitas por Sunquist et al. (1987), baseadas no 

rádio-rastreamento, variaram de 6 a 50 vezes em relação aos dados obtidos através da captura e 

recaptura.  

Também através da telemetria, as maiores áreas de uso entre as espécies de Didephis, 

podendo atingir 254 ha, são registradas para Didelphis virginiana, na América do Norte (Lay 

1942; Fitch e Shirer 1970; Gillette 1980; Allen 1985). De acordo com Benhamou (1998) 

possivelmente as grandes áreas de uso apresentadas nesses estudos sejam resultado de um 

somatório de várias áreas do mesmo animal, que se desloca e coloniza outros habitats mas não os 

utiliza com a mesma freqüência, como observado em indivíduos de Didelphis marsupialis nos 

trabalhos de Sunquist et al. (1987) e Vaughan e Hawkins (1999). Em ambientes como a mata de 

Dois Irmãos, com limites bem definidos e relativa complexidade quanto à diversidade vegetal e 

conseqüentemente maior abundância de recursos em relação a áreas mais degradadas e 

temperadas, o Didelphis albiventris limitar-se-ia a áreas mais restritas, apresentando a existência 

de um provável comportamento de defesa de território.  
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As áreas de uso de Didelphis albiventris e Didelphis marsupialis mostram-se maiores do 

que outras espécies simpátricas de marsupiais em florestas neotropicais. Pires e Fernandez (1999) 

estudaram o uso do espaço do didelfídeo Micoureus demerarae (62-130g) em dois fragmentos 

pequenos no estado do Rio de Janeiro e as áreas de uso dos indivíduos variaram entre 0,1 ha e 

2,45 ha. Na Guiana Francesa, Atramentowicz (1982) estimou entre 0,3 ha e 1,7 ha a área de uso 

de Caluromys philander (140-390g). Sendo tais espécies predominantemente arborícolas 

(Charles-Dominique et al. 1981; Viveiros de Castro e Fernandez 2004), sugere-se que o tamanho 

da área de uso seja dependente dos estratos utilizados pelos animais, além das necessidades 

metabólicas relacionadas com o tamanho corpóreo das espécies (MacNab 1963) e capacidade de 

se locomover através da vegetação (Lemelin 1999; Cunha e Vieira 2002). As espécies do gênero 

Didelphis, além de serem os maiores marsupiais neotropicais, são capazes de utilizar todos os 

estratos da mata (Charles-Dominique et al. 1981), podendo, dessa forma, apresentar grandes 

áreas de uso em relação a outras espécies de marsupiais. 

Muitos trabalhos mostram que as espécies de Didelphis são generalistas quanto à seleção 

de habitats (Charles-Dominique et al. 1981; Fonseca e Robinson 1990; Janson e Emmons 1990; 

Julien-Laferrière 1991; Santori et al. 1995; Leite et al. 1996; Adler et al. 1997; Freitas et al. 

1997; Malcolm 1997; Gentile e Fernandez 1999; Cáceres et al. 2002; Cunha e Vieira 2002) e 

tolerantes à matriz (Rosenblatt et al. 1999; Stevens e Husband 1998). Viveiros de Castro e 

Fernandez (2004) relatam que cada espécie e indivíduo de pequeno mamífero percebe e se 

relaciona com o ambiente de modo diferente. Dessa forma, a diferença entre as áreas de uso 

estimadas para os machos de Didelphis albiventris, M1 e M3, pode refletir de alguma forma a 

qualidade do ambiente em que estavam inseridos.    

Pequenas variações de umidade e temperatura entre a borda e o interior podem influenciar 

a estrutura vegetal da mata (Murcia 1995) e conseqüentemente a oferta de recursos. A borda após 

ser criada, por meio de aberturas de clareiras ou extração de madeira a partir da matriz, pode 
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oferecer uma quantidade razoável de recursos através de plantas pioneiras como Cecropia 

obtusifolia e algumas espécies de Solanáceas, que são comprovadamente exploradas por 

Didelphis marsupialis e Didelphis aurita (Medellín 1994; Cáceres et al. 1999). Dessa forma, 

sugere-se que o macho M3, capturado e tendo desenvolvido suas atividades na borda, possuía 

mais oportunidades alimentares e buscava explorá-las da melhor forma possível, percorrendo 

maiores distâncias.  

Entretanto, se levarmos em consideração o fato de que a área de uso do macho M1 incluía 

várias Tapirira guianensis, espécie de árvore produtora de goma, material rico em hidratos de 

carbono (Melo et al. 1997), da qual o Didelphis albiventris potencialmente se alimenta (Alessio 

et al, no prelo), o macho M1 teria suas necessidades energéticas facilmente supridas, 

apresentando, dessa maneira, uma menor área de uso e menores deslocamentos objetivando uma 

maior procura por proteína.  

Com o provável estabelecimento de áreas de uso definidas, os dois indivíduos de 

Didelphis albiventris rastreados em Dois Irmãos, particularmente o M3, capturado próximo à 

borda da mata, não utilizaram a matriz em suas atividades. Porém, acredita-se que a população 

excedente desses animais possua grandes chances de sair da mata e colonizar o meio urbano 

(Fonseca et al. 1982; Cordero e Nicolas 1992) que envolve o parque, por causa de uma maior 

oferta de recursos e da já instalada população desses animais na cidade de Recife (Aléssio et al. 

2003).  

As distâncias percorridas pelos animais rastreados no presente trabalho diferem das 

estimativas feitas por Sunquist et al. (1987) e Vaughan e Hawkins (1999), provável reflexo do 

padrão de uso do espaço entre espécies do mesmo gênero, mas que vivem em ambientes 

distintos, ou seja, em fazendas de gado com pequenas manchas de florestas secundárias. Fleming 

(1972), entretanto, em duas áreas de florestas tropicais no Panamá, encontrou valores de 

distâncias percorridas por Didelphis marsupialis parecidos com os aqui apresentados. 
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 4.2. Abrigos diurnos e uso vertical do espaço 

 

O hábito preferencialmente arborícola dos indivíduos de Didelphis albiventris  quanto à 

escolha dos abrigos é semelhante aos hábitos de Didelphis marsupialis descritos no trabalho de 

Miles et al (1981), realizado em áreas de floresta no Pará, Amazônia, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. Os autores do referido trabalho sugerem que os abrigos preferidos de Didelphis 

marsupialis são buracos em árvores, particularmente pequenas cavidades em árvores vivas.  

Entretanto, estudos ecológico-comportamentais sobre o Didelphis virginiana realizados 

nos Estados Unidos, mostram que tal espécie utiliza com mais freqüência cavernas rochosas 

(Reynolds 1945; Fitch e Shirer 1970) e tocas subterrâneas (Lay 1942; Allen 1985). Allen (1985) 

discute que tal característica da espécie pode refletir a disponibilidade destes tipos de abrigos em 

vez de preferência particular, porque a combinação de extração de madeira e incêndios florestais 

resultou na sua maior procura.  

A diferença entre a utilização de abrigos em árvores por Didelphis albiventris e Didelphis 

marsupialis e em tocas subterrâneas por Didelphis virginiana, é devido talvez às diferenças 

climáticas encontradas em regiões geográficas distintas. Nos Estados Unidos onde o inverno é 

rigoroso, tocas subterrâneas podem oferecer maior segurança contra as intempéries como o vento, 

a chuva e a neve. 

Em uma região de mata relativamente conservada, o uso vertical dos estratos arbóreos por 

animais escansoriais, como as espécies de Didelphis (Emmons e Feer 1990; Eisenberg e Redford 

1999), pode ser tão importante quanto o uso horizontal do espaço, apresentado em áreas mais 

abertas, nas quais tais animais seriam principalmente, e quase que obrigatoriamente, terrestres. 

Pesquisas sobre o uso do espaço de Didelphis consideram as espécies do gênero, principalmente 

Didelphis marsupialis, essencialmente terrestres e que ocasionalmente utilizam estratos arbóreos 

(Charles-Dominique et al. 1981; Freitas et al. 1997; Gentile e Fernandez 1999; Lemelin 1999; 
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Cunha e Vieira 2002). Outros trabalhos mostram que, ao contrário, tais espécies não apresentam 

diferença quanto à utilização dos estratos da mata (Julien-Laferrière 1991; Passamani 1995; Leite 

et al. 1996) sendo consideradas escansoriais.  

Nossos resultados mostram que, além do grande número de localizações em árvores, os 

comportamentos alimentares observados (Aléssio e Mendes Pontes 2003, Aléssio et al. no prelo) 

e as localizações dos abrigos diurnos, são fortes indícios de que os indivíduos de Didelphis 

albiventris rastreados em Dois Irmãos, sejam considerados animais escansoriais e utilizam 

preferencialmente estratos arbóreos em suas atividades normais.  
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Tabela 1. Características físicas, área de uso e abrigos de Didelphis albiventris na Reserva de Dois 
Irmãos, Pernambuco, Brasil. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Macho M1 Macho M3 
Características 
físicas 

  

   
Peso (g) 590 650 
Comprimento da 
cabeça (cm) 

7,84 10 

Comprimento do 
corpo (cm) 

21,5 22 

Comprimento da 
cauda (cm) 

31,5 31,3 

Data de captura 26/08/02 
Recaptura 09/11/02 

24/01/03 

   
Área de uso (ha)   
   
95%  3,83 6,83 
100% 6,38 10,72 
   
Abrigos diurnos   
   
n = 3 3 
   
Número de meias 
noites de observação 

14 6 

Número de 
localizações 

40 31 
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Legendas das figuras 
 
 

 
Fig.1. Representação gráfica da área de uso do indivíduo macho adulto de Didelphis albiventris M1 na 
Reserva Ecológica de Dois Irmãos. Os círculos vermelhos representam os locais de dormida. Linha 
continua = 95% da área de uso; Linha pontilhada = 100% da área de uso. 
 
 
Fig.2. Representação gráfica da área de uso do indivíduo macho adulto de Didelphis albiventris M3 na 
Reserva  Ecológica de Dois Irmãos. Os círculos vermelhos representam os locais de dormida. Linha 
continua = 95% da área de uso; Linha pontilhada = 100% da área de uso. 
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Fig. 2 
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SHORT TITLE: Gum feeding by common opossums. 
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ABSTRACT 

During a study of the home range of Didelphis albiventris two animals were followed through the 

‘homing in on the animal’ technique, between 1800h – 0000h or 0000h and 0600h, alternately. Since 

this technique allows direct observations, the feeding behaviour of Didelphis albiventris was 
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recorded ad libitum, when for the first time we recorded gomivory. One individual was recorded in 

the same night feeding on the gum which flowed from the holes on the bark of two Tapirira 

guianensis trees (Anacardiaceae). Gum exploitation is rare among mammals, but common in 

primates, in this case, Callithrix jacchus (Callithrichidae), who intensifies the exploitation of this 

resource during food scarcity periods. The habit of the latter to scratch the gum holes at the end of 

the day to feed on them in the following morning, seems to make possible the opportunistic 

exploitation of this resource by Didelphis albiventris. We therefore suggest that the exploitation of 

gum may contribute to the relatively higher abundance of D. albiventris in the Atlantic forest 

fragmented landscape. 

 

RESUMEN 

Exploración por Didelphis albiventris del caucho de árboles en el Nordeste de Brasil. 

Durante un estudo del  área de uso de Didelphis albiventris, dos animales fueron seguidos 

individualmente através de la técnica "homing in on the animal", entre 1800h-0000h o 0000h-0600h, 

alternadamente. Como esta técnica permite realizar observaçiones directas "ad libitum", el 

comportamiento alimentar de Didelphis albiventris también fue estudiado, registrándose la 

gomivoría, hecho inédito en la literatura especializada. Un individuo fue visto, en la misma noche de 

observación, explorando el caucho que emanaba de agujeros en la corteza de los árboles de Tapirira 

guianensis Anacardiaceae. La utilización del caucho es rara entre los mamíferos, mas común entre 

los primates, como el caso de Callithrix jacchus que utiliza frecuentemente tal recurso en épocas de 

escasez de alimento. El hábito de este primate de roer los agujeros de caucho al final del día anterior 

para utilizarlos en el  inicio del día siguiente, parece permitir el uso de este recurso 

oportunísticamente a Didelphis albiventris. Se sugiere, entonces, que la utilización del caucho debe 
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contribuir con la elevada abundancia de Didelphis albiventris en el paisaje fragmentado de la selva 

Atlántica Nordestina. 

 

PALABRAS CLAVES: Comadreja comúm; Didelphis albiventris; utilización de goma; selva 

Atlántica; Nordeste de Brasil. 

 

RESUMO 

Exploração por Didelphis albiventris de goma de árvores no Nordeste do Brasil. 

Durante um estudo da área de uso de Didelphis albiventris dois animais foram seguidos 

individualmente através da técnica “homing in on the animal”, entre 1800h-0000h ou 0000h-

0600h, alternadamente. Como esta técnica permite realizar observações diretas “ad libitum”, o 

comportamento alimentar de Didelphis albiventris também foi estudado, quando se observou a 

gomivoria, inédito na literatura especializada. Um indivíduo foi visto, na mesma noite de 

observação, explorando a goma que exsudava de furos nas cascas de duas árvores de Tapirira 

guianensis Anacardiaceae. A exploração de goma é rara entre mamíferos, mais comum entre 

primatas, no nosso caso, o Callithrix jacchus, que utiliza mais freqüentemente tal recurso em 

épocas de escassez de alimento. O hábito deste primata de roer os buracos de goma no final do 

dia anterior para explorá-los no início do dia seguinte, parece permitir o uso deste recurso 

oportunisticamente pelos Didelphis albiventris. Sugere-se então que a exploração de goma deve 

contribuir para a grande abundância de Didelphis albiventris na paisagem fragmentada da floresta 

Atlântica Nordestina. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Timbú comum; Didelphis albiventris; exploração de goma; floresta 

Atlântica; Nordeste do Brasil. 
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INTRODUCTION 

Common opossums, Didelphis albiventris (Didelphidae, Marsupialia) are widely 

distributed in the whole of Brazil (Emmons and Feer, 1997), and are very common in the urban 

region of the State of Pernambuco (Aléssio, unpubl. data). They are extremely well-adapted to 

this highly-modified environment despite very little known, the few studies available 

concentrating on urbanized forest patches (Cáceres, 2000; Cáceres and Monteiro, 2001). 

 Based on capture and release, studies on feeding strategies and diet of common opossums 

have shown that they present a very generalist feeding habit, the inclusion of a variety of food 

items in their diet being opportunistic (Eisenberg, 1989; Rodriguez and Barqué, 1992; Santori et 

al., 1995; Leite et al., 1996; Malcolm, 1997; Carvalho et al., 1999; Cáceres and Monteiro-Filho, 

2001; Cáceres, 2002). 

 Common marmosets Callithrix jacchus (Callithrichidae, Primate) are equally adaptable to 

the highly-threatened and fragmented Atlantic forest of north-eastern Brazil (Alonso and 

Langguth, 1989; Mendes Pontes and Monteiro da Cruz, 1995; Roda and Mendes Pontes, 1996) 

and sympatric with common opossums, and have also very similar diet (Stevenson and Rylands, 

1988; Alonso and Langguth, 1989), both including fruit, insect, invertebrates, and small 

vertebrates. 

 Common marmosets, nevertheless, developed the ability to actively exploit the exudates 

of certain tree species by scratching the tree trunk to leak the flowing gum, which may take more 

than 70% of their foraging time, especially in the dry season (Fonseca and Lacher, 1984; 

Rylands, 1984; Silva and Monteiro da Cruz 1993). Alonso and Langguth (1989) showed that they 

usually scratch the tree trunk at dusk to feed on it in the first hours of the following morning. 



 40 

In this study we show for the first time that common opossums (Didelphis albiventris) 

may directly benefit from common marmosets’ gomivory by opportunistically feeding on their 

gum sources. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The study was carried out at Dois Irmãos Ecological Reserve, which comprises a 

fragment of 387ha of the highly-threatened Atlantic forest located in a urban area at 07o55’43” - 

08o09’17”S and 34o52’05’’ – 35o00’59’’W (Weber and Rezende, 1998). Dois Irmãos has a wet 

season from March to September and a dry season from October to February (Mendes Pontes and 

Monteiro da Cruz, 1995), mean monthly temperature around 23oC, and rainfall around 2460mm 

(Coutinho et al., 1998). 

 Two male common opossums (M1, M2) were radio-tagged and monitored between 

September and December 2002 so far, using the ‘homing in on the animal’ technique (White and 

Garrott, 1990). Both animals were followed in observational periods divided in two bouts (i.e. 

between 1800h and 0000h, and between 0000h and 0600h) as in Julien-Laferriere (1993), and the 

observations here reported were recorded ad libitum (Altmann, 1973). M1 has been followed for 

14 bouts and M2, for 6 bouts. Plant material was identified and deposited at the Herbarium of the 

Federal University of Pernambuco, Brazil. 

 

RESULTS 

On the 25th September 02 male M1 was located at 1945h, when it was recorded resting for 

about 30min, 5m above the ground. It then travelled for about 8 min, when at 2023h it descended 

to the forest floor and moved some 2m towards a Tapirira guianensis tree (Anacardiaceae). 

It climbed up the tree trunk to about 2m, and started to leak small white gum balls jellified 

inside the holes in the tree trunk (n=2), which took 5 min. The holes had the strong smell of the 
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characteristic scent marking of common marmosets (Stevenson and Rylands, 1988; Scanlon et 

al., 1989), and were distributed all over the tree trunk (n=19) totalling an area of 3014 cm2 (mean 

length 2.9cm (±1.45) and mean width 1.4cm (±0.22). A second feeding bout was recorded at 

2230h in another T. guianensis for the same male M1. it again reached the tree from the forest 

floor, and climbed 5m when it started leaking the gum balls (n=4), which took 9min. The area 

with feeding holes totalled 300 cm2 (mean length of 2.6 (±1.2) and mean width of 1.6 (±0.32) 

(n=17). 

 

DISCUSSION 

The Atlantic rainforest of North-eastern Brazil is now formed by a highly-fragmented 

landscape, surrounded by a matrix of sugar-cane plantation (Dean, 1995; Brown and Brown, 

1992). The remaining mammal community inhabiting these forest fragments will have to be able 

to cope with serious environmental disturbances, such as considerable food fluctuations (Scanlon 

et al., 1989; Mendes Pontes and Monteiro da Cruz, 1995; Monteiro da Cruz, 1998). In this 

context, the key variable determining the survival and long-term maintenance of these 

communities is the availability and quality of alternative food sources. 

 Common opossums and common marmosets seem to fit this requirement, once they have 

very broad feeding habits (Stevenson and Rylands, 1988; Alonso and Langguth, 1989). Even 

more, common marmosets have the ability to exploit tree exudates (Maier et al., 1982; Scanlon et 

al., 1989), what was thought to be their exclusive niche in the Atlantic rainforest of North-eastern 

Brazil. 

 Common opossums, nevertheless, also feed on these gum sources, and seem to be equally 

benefited from this highly-exudativorous behaviour (Maier et al., 1982) of the common 

marmosets. They are the only nocturnal forest dweller to exploit it, and in fact, have access to this 



 42 

readily available, highly-nutritious fresh gum even before their benefactor, the common 

marmosets. 

 Since Tapirira guianensis, along with many other trees species in the North-eastern 

Atlantic forest provide abundant exudates all year around (Scanlon et al., 1989; Mendes Pontes 

and Monteiro da Cruz, 1995), this may contribute to the comparatively higher abundance of these 

two species in the highly-fragmented Atlantic forest. According to Mendes Pontes and Monteiro 

da Cruz (1995) the use of the resource core area rich in gum trees by the commom marmosets at 

Dois Irmãos forest reached its peak in September – when this event was recorded, when fruiting 

was at a minimum, at the beginning of the dry season. 

 The great adaptability of Didelphis albiventris to highly degraded areas, and urban forest 

fragments, which has led to them presenting comparatively higher densities to the detriment of 

other species, may pose a serious threat to not only common marmosets, but also to other 

Callithrichids which exploit gum sources, especially to those endangered species. 

 Future studies should be able to compare pristine with highly-disturbed forest fragments, 

to see if this behaviour would be a counter-strategy to survive the ever dwindling Atlantic forest, 

or part of their normal feeding strategies, as well as should assess its impact on the common 

marmosets populations. 
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