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Determinar a idade dos organismos é uma
necessidade freqüente em biologia. Muitas são
as tentativas de determinar a idade dos orga-
nismos, como anéis de crescimento em vege-
tais (Raven et al., 1996), anéis de deposição
de conchina em Bivalvia, diferentes ínstares
de desenvolvimento em Hexapoda
holometabólicos (Ruppert y Barnes, 1996),
diferenças em plumagem de aves (Sick, 1984),
deposição de anéis de cemento e dentina ou
seqüência de erupção e desgaste dentário em
mamíferos de médio e grande porte
(Southwood y Henderson, 2000). Problema
reconhecidamente maior é determinar a idade
em campo, parâmetro que ampliaria o enten-
dimento da dinâmica das populações
(D’Andrea et al., 1994), dispensando o sacri-
fício de animais silvestres.

Para os mamíferos, muitas tentativas de es-
timar a idade já foram feitas com estudos sobre
animais em cativeiro (Cerqueira, 1984; Motta,
1988; Cerqueira et al., 1989; D’Andrea et al.,
1994; Hingst, 1998; De Conto, 2002) e de
coleções científicas (Tyndale-Biscoe y
Mackenzie, 1976; Tribe, 1990; Vidigal, 1996).
Porém, algumas destas estimativas são basea-
das em caracteres morfológicos que são de
difícil observação em campo, como por exem-
plo, medidas do crânio e pós-crânio.

Uma característica muito usada é o padrão
de erupção dentária. Ele tem forte ligação com

a bionomia, sendo portanto, parâmetro impor-
tante para marcar os estágios de vida dos
mamíferos, o que permite estudos em que as
idades são estimadas em dias (Motta, 1988;
D’Andrea et al., 1994). No entanto, na maio-
ria dos estudos populacionais e demográficos
a idade em dias não é tão relevante, pois para
entender os processos de mortalidade, recru-
tamento, emigração e imigração uma divisão
em classes etárias é suficiente, se estas
corresponderem a fases do desenvolvimento
(Lima et al, 2001).

A divisão em classes etárias deve ter senti-
do biológico, marcando os estágios de vida do
organismo, não podendo ser uma divisão arbi-
trária. Deve-se considerar fatores relevantes
para a vida do organismo, como a passagem
de um estágio para outro (Hossler et al., 1994).
Isto foi verificado por Fonseca y Kieruff
(1989) e Cunha y Vieira (2002) ao detectarem
diferenças comportamentais de uso do espaço
de marsupiais neotropicais correlacionadas à
idade dos indivíduos. Em outros casos o ta-
manho de prole está relacionado ao tamanho
e idade de fêmeas de marsupiais (Julien-
Laferrière y Atramentowicz, 1990), assim
como a dieta e estratégias de forrageamento à
idade de uma espécie de roedor onívoro (Clark,
1980).

Os marsupiais têm um padrão de erupção e
substituição de dentes que não mudou muito
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desde o Cretáceo (Cifelli y Muizon, 1998).
Nos Didelphidae a seqüência de erupção dos
dentes é semelhante na maioria das espécies
(para descrição detalhada ver Tribe, 1990). A
fórmula P3M4 é facilmente observada e so-
mente o último pré-molar tem precedente
decíduo (Tyndale-Biscoe y Mackenzie, 1976;
Cifelli y Muizon, 1998), embora alguns estu-
dos enfatizem que este dente seja na verdade
o primeiro molar (para descrição detalhada ver
Astúa de Moraes et al., 2001).

Pode-se, então, usar o padrão de erupção
dentária para dividir os marsupiais didelfídeos
em classes etárias (Tyndale-Biscoe y
Mackenzie, 1976; Tribe, 1990; D’Andrea et
al., 1994), correspondendo a quatro fases da
vida destes organismos: lactentes ou filhotes
na bolsa, jovens imaturos sexualmente, sub-
adultos sexualmente ativos, e adultos. Esta-
ções reprodutivas, períodos de recrutamento e
tabelas de vida podem ser relacionados a es-
tas fases, permitindo uma avaliação precisa da
demografia das populações (D’Andrea et al.,
1994).

Neste estudo dividimos sete espécies de
marsupiais didelfídeos nas quatro classes de
desenvolvimento acima descritas usando um
método simples, de fácil aplicação em ani-
mais vivos. As espécies estudadas foram
Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826,
Marmosops incanus (Lund, 1840), Metachirus
nudicaudatus (Desmarest, 1817), Philander
frenatus (Olfers, 1818), Gracilinanus
microtarsus (Wagner, 1842), Micoureus
paraguayanus Miranda-Ribeiro, 1936 e
Caluromys philander (Linnaeus, 1758).

Foram usados dados de dois estudos de
marcação-e-recaptura em duas localidades no
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no
município de Guapimirim, Rio de Janeiro. Um
dos estudos durou dois anos, de 1999 à 2001,
e foi feito na Sede Guapimirim do Parque (22º
29’ 37’’ S, 43º 00’ 05’’ W). O outro é feito
na localidade do Garrafão (22º 28’ 34’’ S, 42º
59’ 41’’ W), foi iniciado em 1997 e já tem
seis anos de duração. Nos dois estudos a
amostragem foi bimestral, com cinco noites
de captura em cada amostragem. No total fo-
ram usadas cinco grades de armadilhagem,

sendo três no Garrafão, com 25 estações de
captura cada. O esforço total de captura para
as duas áreas foi de 43 755 armadilhas-noite.

O estágio de erupção dentária e a fase do
desenvolvimento de 281 fêmeas das sete es-
pécies foram verificados com base no último
molar funcional da arcada dentária superior.
Consideramos a arcada superior por serem dela
os últimos dentes a eclodirem, ou seja, o ani-
mal só terá a dentição completa quando os
últimos molares superiores nascerem.

Foram consideradas apenas as capturas den-
tro da estação reprodutiva de cada espécie,
que foi determinada pela presença de fêmeas
com sinais de atividade reprodutiva. Filhotes
presos às tetas ou tetas inchadas e com leite
foram os sinais reprodutivos considerados. A
gravidez não foi considerada uma vez que é
de difícil e subjetiva percepção, já que os fi-
lhotes nascem pouco desenvolvidos. Os ma-
chos não apresentam sinais confiáveis de ati-
vidade reprodutiva que possam ser observa-
dos em campo, por isso não foram usados para
testar o método.

Foram verificadas a dentição e a condição
reprodutiva de 281 fêmeas das sete espécies.
Na classe I (filhotes), ficaram agrupados os
lactentes dos quais não se pode examinar a
dentição. Na classe II (jovens) ficaram os in-
divíduos que apresentam como último molar
superior o primeiro (M¹) (Fig. 1) ou o segun-
do (M²). Neste estágio os indivíduos já são

Fig. 1. Jovem de D. aurita, com o primeiro molar
superior funcional. Foto: Diogo Loretto.
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independentes da mãe mas ainda sexualmente
imaturos. A classe III (sub-adultos) foi repre-
sentada pelos indivíduos com o terceiro molar
superior funcional (M³), sendo formada por
jovens sexualmente ativos. Na classe IV (adul-
tos) ficaram os animais com dentição comple-
ta (M4) e sexualmente ativos (Tabela 1).

Para cada classe de desenvolvimento foi
contado o número de fêmeas que seguiam o
modelo acima descrito e o número de fêmeas
que não seguiram o modelo. Para isto foram
verificadas quantas fêmeas da classe dos jo-
vens estavam sexualmente imaturas (ajuste) ou
já reproduzindo (exceções), assim como para
as outras classes, onde neste caso, a ausência
de sinais reprodutivos caracteriza as exceções
ao modelo.

 A divisão em classes usando o último molar
funcional da arcada superior mostrou-se ade-
quada para separar as fêmeas nas quatro clas-
ses pré-estabelecidas, embora tenhamos amos-
tras pequenas de G. microtarsus, M.
paraguayanus e C. philander. Apesar disto, a
eficácia do método é grande, pois de todas as
fêmeas foram classificadas corretamente
94.6%. É razoável supor que essa fórmula seja
aplicável também aos machos, já que a matu-
ridade sexual é atingida em períodos similares
aos das fêmeas da mesma idade, conforme ob-
servações em Philander frenatus e em
Didelphis aurita criados em cativeiro
(D’Andrea et al., 1994; Motta, comunicação
pessoal).

O uso de um método mais robusto de divi-
são é vantajoso em relação aos métodos espé-

cie-específicos, uma vez que pode ser aplica-
do em qualquer espécie, a despeito das peque-
nas variações no padrão de erupção dos den-
tes (para descrição detalhada ver Tribe, 1990
e Vidigal, 1996). Além disso, uma divisão em
classes de desenvolvimento permite o uso de
modelos demográficos baseados em estágios
de vida, e não de idades (Sauer y Slade, 1987;
Caswel, 2001). Sugerimos a utilização deste
método como critério para a análise de estru-
tura etária de marsupiais neotropicais vivos.
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