
 

 

Projeto de Conservação 
da Fauna do JBRJ 

Ficha do Bicho:  
Gambá, Saruê, Gambá de orelhas pretas – Didelphs aurita 
 
Classificação: 

Classe: Mammalia 
Ordem: Didelphimorphia 
Família: Didelphidae 

 
Filhote de D. aurita. Muitas fêmeas são mortas por cães e 
gatos, ou mesmo por pessoas desavisadas, e seus filhotes 

órfãos são recolhidos ao serem percebidos. As fêmeas 
carregam os filhotes no marsúpio por cerca de 60 dias. 

São extremamente frágeis ao nascer, completando o seu 
desenvolvimento no marsúpio. 
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     Animal de porte pequeno que mede de 45 a 50 a 
centímetros sem levarmos em consideração sua cauda, que 
pode chegar a 37 cm de comprimento.  
Possui uma listra escura na fronte e outra sobre cada olho. 
Coloração do dorso variando de negra a grisalha e ventre 
creme amarelado. A base do pelo é clara, quase branca, o 
que dá um aspecto de que o animal está sem pelos o que 
não é verdade. 
Possui cauda preênsil e sua ponta é desprovida de pelos. 
Suas orelhas são completamente negras, mas nos filhotes 
imaturos são claras.  
Nas patas posteriores possui polegares opositores.  
 
Trata-se de um marsupial (como o canguru), 
portanto, parte final da gestação ocorre dentro do 
marsúpio. 
 
Animal de hábitos noturnos e solitários. Utiliza 
frequentemente o solo, o sub-bosque (vegetação de baixa 
estatura, abaixo do dossel) e o próprio dossel florestal 
(extrato superior das florestas). Por ser um animal 
arborícola, quando se locomove no solo pode ter um 
andar desajeitado, daí a lenda de que gambás bebem 
cachaça. Possui uma dieta onívora que varia de pequenos 
animais a sementes e frutos. 

 
São noturnos e arborícolas ágeis, tem a cauda preênsil, 
facilitando as escaladas, e patas adaptadas para o 

deslocamento pelas árvores. 
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      Distribui-se na porção leste do Brasil, do leste da 
Paraíba ao norte do Rio Grande do Sul, estendendo-se 
em direção oeste até o sul do Mato Grosso do Sul. 
Muito frequente no JB.  
 
Infelizmente, devido ao crescimento desordenado e a 
devastação das matas nativas, as ocorrências em 
centros urbanos tem sido cada vez maior. 

Grau de ameaça:  
pouco preocupante 


