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Ordem Didelphimorphia

A	ordem	Didelphimorphia	 compreende	 a	grande	maioria	dos	marsupiais	americanos	
viventes,	distribuídos	do	sudeste	do	Canadá	ao	sul	da	
Argentina	na	altura	da	latitude	47oS	(NOWAK,	1999).	
HERSHKOVITZ	 (1992)	 reconheceu	quatro	 famílias	
dentro	 desta	 ordem:	Marmosidae,	Caluromyidae,	
Glironiidae	e	Didelphidae.	Foi	seguido	por	NOWAK	
(1999),	mas	não	por	GARDNER	(1993),	que	reconheceu	
Didelphidae	 como	 a	 única	 família	 de	marsupiais	
viventes	desta	ordem,	dividida	em	duas	subfamílias:	
Caluromyinae	 e	Didelphinae.	 GARDNER	 (1993)	
baseou-se	na	classificação	de	KIRSCH	(1977)	e	APLIN	
&	ARCHER	(1987)	e	foi	seguido	por	diversos	autores	
subsequentes	(EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	BROWN,	2004;	GARDNER,	2005;	
GARDNER,	2008a).

Recentemente,	JANSA	&	VOSS	(2000)	e	VOSS	
&	 JANSA	 (2003)	 comprovaram	o	monofiletismo	de	
Didelphidae	e	Didelphinae,	com	base	em	dados	mo-
leculares	e	dados	combinados	(moleculares	e	morfoló-
gicos).	Posteriormente,	ampliando	esta	base	de	dados	
combinados,	VOSS	&	JANSA	(2009)	produziram	a	mais	
robusta	filogenia	da	 família	Didelphidae,	propondo	
uma	nova	classificação	na	qual	reconhecem	as	subfa-
mílias	Glironiinae,	Caluromyinae,	Hyladelphinae	 e	
Didelphinae,	além	de	quatro	tribos	para	esta	última	
subfamília.	No	presente	trabalho	seguimos	a	classifi-
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cação	adotada	por	VOSS	&	JANSA	(2009).

Família Didelphidae

A	família	Didelphidae,	a	única	dentro	da	ordem	
Didelphimorphia,	 é	 composta	por	 18	 gêneros	 e	 97	
espécies	segundo	VOSS	&	JANSA	(2009).	No	entan-
to,	considerando-se	o	gênero	Micoureus	como	válido	
(contra	VOSS	&	JANSA,	2009;	veja	discussão	adiante	
no	 tópico	“Gênero	Micoureus”)	 e	mais	 três	 espécies	
revalidadas	recentemente	por	ROSSI	et al.	(2010),	estes	
números	elevam-se	para	19	gêneros	e	100	espécies	atu-
almente	reconhecidas.	Dentre	estes	táxons,	16	gêneros	
e	55	espécies	ocorrem	no	Brasil.

Todas	as	espécies	apresentam	a	mesma	fórmu-
la	dentária:	i	5/4,	c1/1,	p3/3,	m4/4	=	50,	além	de	uma	
morfologia	dentária	bastante	conservativa.

Os	marsupiais	desta	família	podem	ser	carac-
terizados	como	mamíferos	de	pequeno	a	médio	porte	
(10	a	3000	g;	EMMONS	&	FEER,	1997).	Possuem	mãos	
e	pés	com	cinco	dedos,	sendo	o	primeiro	dedo	do	pé	
desprovido	de	garra	ou	unha	e	geralmente	opositor,	
usado	para	agarrar	e	escalar	galhos.	A	cauda	é	geral-
mente	longa	e	preênsil,	podendo	conter	pelos	longos	
ou	diminutos	 e	 invisíveis	 a	olho	nu.	A	ausência	de	
polegar	opositor,	 cauda	 curta	 e	 aumento	de	massa	
muscular	nas	patas	posteriores	 constituem	adapta-
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ções	ao	hábito	terrícola	neste	grupo.	Por	outro	lado,	
cauda	longa	e	aumento	de	massa	muscular	nas	patas	
anteriores	 constituem	adaptações	ao	hábito	arbóreo	
(GRAND,	1983).

A	maioria	das	espécies	é	noturna	e	apresenta	
uma	dieta	 onívora	que	pode	 incluir	 frutos,	 néctar,	
artrópodes	 e	pequenos	vertebrados.	As	 espécies	de	
Caluromyinae	alimentam-se	principalmente	de	frutos,	
ao	passo	que	as	espécies	de	Didelphinae	apresentam	
uma	variedade	maior	de	dietas,	sendo	que	uma	delas	
alimenta-se	primariamente	de	peixes.

Após	um	breve	período	de	gestação,	as	fêmeas	
de	todas	as	espécies	dão	à	luz	diminutos	filhotes	que	
escalam	sua	pelagem	até	atingirem	as	mamas,	onde	
se	fixam	por	várias	semanas	para	completarem	o	seu	
desenvolvimento.	Os	jovens	de	algumas	espécies	são	
protegidos	por	uma	dobra	de	pele	 que	 recobre	 as	
mamas	formando	uma	bolsa,	denominada	marsúpio.	
Filhotes	mais	 velhos	podem	 ser	 transportados	nas	
costas	das	mães.

Subfamília Glironiinae

A	subfamília	Glironiinae	 é	 composta	por	um	
único	gênero	e	espécie	 (VOSS	&	JANSA,	2009),	que	
difere	dos	demais	marsupiais	da	família	Didelphidae	
por	possuir	toda	a	superfície	dorsal	da	cauda	coberta	
por	uma	pelagem	macia	e	garras	fortemente	recurva-
das.	Seguem,	abaixo,	informações	sobre	a	espécie	que	
compõe	esta	subfamília.

Gênero Glironia Thomas, 1912

Glironia venusta Thomas, 1912 
cuíca

A	área	de	ocorrência	desta	 espé-
cie	inclui	o	leste	do	Equador	e	do	Peru,	
a	metade	norte	da	Bolívia	 e	o	norte	do	
Brasil,	especificamente	no	centro	e	norte	
de	Mato	Grosso,	Rondônia,	Acre,	 sul	 e	
leste	do	Amazonas	e	sul	e	leste	do	Pará	
(BERNARDE	&	MACHADO,	2008;	ROSSI	
et al.,	no	prelo).

Única	espécie	do	gênero,	Glironia 
venusta é	um	marsupial	de	pequeno	porte,	
com	comprimento	da	cabeça	e	corpo	entre	

160	e	205	mm,	comprimento	da	cauda	entre	195	e	226	
mm	e	massa	corporal	em	torno	de	104	g	 (NOWAK,	
1999;	NOGUEIRA	et al., 1999).	Sua	face	é	adornada	por	
duas	linhas	marrons	bastante	escuras	que	se	estendem	
do	focinho	até	a	parte	posterior	das	orelhas,	passando	
pelos	olhos	e	 formando	uma	espécie	de	máscara.	A	
pelagem	dorsal	pode	 ser	 acinzada	ou	amarronzada	
e	a	ventral	é	cinza-clara.	Sua	cauda	é	preênsil	e	toda	
recoberta	de	pelos,	 exceto	 em	 sua	porção	 terminal	
inferior.	Não	possui	marsúpio	(VOSS	&	JANSA,	2003).

Em	relação	à	dieta,	esta	espécie	foi	classificada	
como	insetívora-onívora	por	FONSECA	et al.,	(1996).	
De	fato,	outros	autores	sugerem	que	sua	dieta	inclui	
itens	como	insetos,	ovos,	sementes	e	frutos	(AURIC-
CHIO	&	RODRIGUES,	1994;	EMMONS	&	FEER,	1997;	
NOWAK,	1999).

Não	existem	informações	sobre	os	padrões	re-
produtivos	e	as	preferências	de	hábitat	desta	espécie.

Os	raros	relatos	de	visualização	de	G. venusta 
indicam	comportamento	noturno,	arborícola	e	solitá-
rio,	com	agilidade	na	locomoção	e	salto	entre	galhos	
de	árvores	(EMMONS	&	FEER,	1997;	NOGUEIRA	et 
al.,	1999).	BERNARDE	&	MACHADO	(2008)	obser-
varam	um	indivíduo	durante	a	noite	em	um	tronco	de	
árvore	com	cerca	de	quatro	metros	de	altura	na	Reserva	
Extrativista	Riozinho	da	Liberdade,	Tarauacá,	estado	
do	Acre.	Embora	EMMONS	&	FEER	(1997)	sugiram	
um	hábito	exclusivamente	arborícola	para	a	espécie,	
um	exemplar	foi	capturado	em	armadilha-de-queda	

Glironia venusta (Foto:	Paulo	S.	Bernarde)
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(balde	com	capacidade	de	200	litros	e	90	cm	de	altura)	
instalada	no	município	de	Espigão	do	Oeste,	Rondônia	
(BERNARDES	&	ROCHA,	2003).

É	listado	pela	IUCN	(2010)	na	categoria	preocu-
pação	menor;	consta	como	deficiente	em	dados	para	o	
Brasil	(MACHADO	et al., 2005).

Subfamília Caluromyinae

A	 subfamília	Caluromyinae	 é	 composta	por	
dois	gêneros	e	quatro	espécies,	das	quais	apenas	uma	
(Caluromys derbianus)	não	ocorre	no	Brasil	(GARDNER,	
2008b;	VOSS	&	JANSA,	2009).	Distribui-se	pelas	Amé-
ricas	Central	e	do	Sul,	estendendo-se	do	sul	do	México	
ao	Paraguai,	sul	do	Brasil	e	província	de	Misiones,	na	
Argentina.

Os	representantes	desta	subfamília	apresentam	
hábitos	estritamente	arborícolas	e	noturnos,	dedo	IV	da	
mão	nitidamente	maior	que	os	demais	dedos,	palato	
completamente	ossificado	 (sem	 fenestras),	primeiro	
pré-molar	 superior	vestigial	ou	ausente,	 alvéolo	do	
canino	superior	totalmente	contido	no	osso	maxilar,	
além	de	outras	características	crânio-dentárias	(VOSS	
&	 JANSA,	2009).	 	Além	disso,	 compartilham	com	a	
subfamília	Glironiinae	 as	 seguintes	 características:	
rostro	curto,	cristas	supraorbitais	muito	desenvolvi-
das	que	se	estendem	como	uma	asa	sobre	a	cavidade	
orbital,	 órbitas	 aumentadas,	 caixa	 craniana	 inflada,	
caninos	pouco	desenvolvidos	e	retos,	e	molares	supe-
riores	igualmente	largos	entre	si.	Segue,	
abaixo,	a	lista	comentada	das	espécies	de	
Caluromyinae	presentes	no	Brasil.

Gênero Caluromys Allen, 1900

Caluromys lanatus (Olfers, 1818)
cuíca-lanosa,	gambazinho

Possui	ampla	área	de	distribuição	
que	inclui	o	norte	e	o	centro	da	Colômbia,	
o	noroeste	e	o	sul	da	Venezuela,	o	leste	do	
Equador,	do	Peru	e	da	Bolívia,	o	oeste,	
sudeste	e	sul	do	Brasil,	o	sul	do	Paraguai	
e	a	província	de	Misiones,	na	Argentina	
(CÁCERES	&	CARMIGNOTTO,	 2006;	
GARDNER,	2008b).

Tem	 porte	mediano,	 com	 com-

primento	 da	 cabeça	 e	 corpo	 entre	 201	 e	 319	mm,	
comprimento	da	cauda	entre	341	e	446	mm	e	massa	
corporal	entre	350	e	520	g	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	PATTON	et al., 2000).	
A	face	é	cinza,	com	um	anel	marrom	avermelhado	ao	
redor	dos	olhos	e	uma	listra	marrom	que	se	origina	
próxima	ao	focinho,	segue	por	entre	os	olhos	e	desfaz-
se	no	topo	da	cabeça,	já	com	um	tom	mais	alaranjado.	
Seu	pêlo	é	fino,	longo	e	macio,	de	aspecto	lanoso.	A	
coloração	do	dorso	é	marrom-avermelhada	mesclada	
com	tons	de	cinza,	e	a	do	ventre	é	branco-amarelada,	
também	com	traços	cinzas.	A	cauda,	preênsil	e	longa,	
é	 recoberta	por	pelos	 (de	mesma	 coloração	que	os	
do	corpo)	em	sua	parte	superior	até	metade	de	seu	
comprimento,	e	em	sua	parte	inferior	em	apenas	um	
quinto	de	seu	comprimento.	As	fêmeas	desta	espécie	
possuem	marsúpio	formado	por	pregas	de	pele	bem	
desenvolvidas	 (LANGE	&	 JABLONSKI,	 1998)	 que	
são	unidas	em	sua	extremidade	posterior,	deixando	a	
abertura	do	marsúpio	deslocada	para	a	extremidade	
anterior	(VOSS	&	JANSA,	2003).

Caluromys lanatus foi	classificado	como	frugívo-
ro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	GRIBEL	(1988)	
observou	a	espécie	em	visita	a	flores	de	Pseudobombax 
tomentosum (Bombacaceae)	no	Cerrado	do	Brasil	Cen-
tral	e	JANSON	et al.	(1981)	observaram-na	em	visita	
a	flores	de	Quararibea cordata	 e	Q. stenopelata	 (Bom-
bacaceae)	na	Estação	Biológica	Cocha	Cashu,	Peru,	
sugerindo	seu	potencial	como	polinizadora.	CÁCERES	

Caluromys lanatus (Foto:	Alonso	Quevedo	Gil	Gil/Fundación	ProAves)
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(2005),	estudando	as	proporções	do	tubo	digestivo	de	
sete	espécies	de	marsupiais	neotropicais,	sugere	para	
C. lanatus uma	maior	especialização	para	o	consumo	
de	itens	vegetais,	com	intestino	grosso	e	ceco	relati-
vamente	grandes	e	estômago	pequeno.	CABRERA	&	
YEPES	(1960)	referem-se	a	um	exemplar	em	cativeiro	
que	demonstrou	marcada	preferência	por	frutos.

A	maturidade	 sexual	 é	 alcançada	no	 sétimo	
mês	de	vida	(AURICCHIO	&	RODRIGUES,	1994)	e,	a	
partir	daí,	este	marsupial	reproduz-se	o	ano	todo	ge-
rando	de	um	a	quatro	filhotes	por	cria	(AURICCHIO	
&	RODRIGUES,	1994;	PATTON	et al.,	2000).	Quando	
não	agarrados	às	mamas,	os	filhotes	podem	ser	trans-
portados	no	dorso	das	fêmeas	ou	agarrados	em	suas	
pernas	ou	cauda	(CABRERA	&	YEPES,	1960).	A	razão	
sexual	observada	em	ninhadas	(três	filhotes)	na	floresta	
estacional	no	sul	do	Brasil	 foi	 inclinada	aos	machos	
(1,00:0,22)	(CACERES	&	CARMIGNOTTO,	2006).

É	uma	espécie	essencialmente	arborícola,	como	
atestam	os	20	exemplares	capturados	por	PATTON	et 
al.	(2000)	nas	margens	do	rio	Juruá,	Brasil,	nos	estratos	
arbustivo	e	arbóreo,	entre	5	e	15	m	acima	do	solo,	em	
matas	de	terra	firme	e	de	várzea.	Em	censo	realizado	
em	floresta	de	terra	firme	da	região	central	do	esta-
do	do	Amazonas	 (Urucu),	C. lanatus	 foi	 observado	
em	densidade	populacional	de	13,3	indivíduos/km2,	
representando	uma	biomassa	de	4,6	kg/km2	(PERES,	
1999).	É	um	animal	bastante	ágil	e	de	hábitos	noturnos,	
abrigando-se	em	ocos	ou	ramos	de	árvores	geralmente	
próximas	a	córregos	e	outros	hábitats	florestais	úmidos	
(NOVAK,	1999).

Consta	na	categoria	preocupação	menor	na	lista	
da	 IUCN	 (2010),	quase	ameaçado	no	estado	de	São	
Paulo	(SÃO	PAULO,	2008),	com	dados	insuficientes	no	
Paraná	(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004)	e	vulnerável	
no	Rio	Grande	do	Sul	(VIEIRA	&	IOB,	2003).

Caluromys philander (Linnaeus, 1758) 
cuíca-lanosa

Possui	ampla	área	de	distribuição	que,	segun-
do	GARDNER	(2008b),	inclui	Venezuela,	Trinidad	e	
Tobago,	Guiana,	Suriname,	Guiana	Francesa	e	Brasil,	
especificamente	 nos	 estados	 de	Roraima,	Amapá,	
norte	do	Amazonas,	do	Pará	e	do	Mato	Grosso,	oeste	
do	Maranhão	e	norte	do	Tocantins,	além	do	leste	do	
País	desde	Alagoas	 até	 o	norte	de	 Santa	Catarina,	

estendendo-se	para	o	interior	no	sul	de	Minas	Gerais,	
São	Paulo	e	Paraná.	

Possui	porte	mediano,	 com	comprimento	da	
cabeça	 e	 corpo	 entre	 160	 e	 258	mm,	 comprimento	
da	cauda	entre	245	e	362	mm	e	massa	corporal	entre	
142	e	350	g	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	LEITE	et al., 
1996;	LANGE	&	 JABLONSKI,	 1998;	EISENBERG	&	
REDFORD,	 1999).	Tem	a	 cabeça	pequena	 e	 cinza	 e	
os	olhos	grandes	circundados	por	um	anel	pardo;	de	
sua	nuca,	parte	uma	listra	longitudinal	escura	que	se	
estende	até	o	focinho,	passando	por	entre	os	olhos.	Seu	
dorso	é	pardo,	mais	ou	menos	 intenso,	 tornando-se	
gradualmente	amarelo	nas	partes	inferiores.	O	ventre	
varia	do	alaranjado	ao	acinzado.	A	pelagem	corporal,	
constituída	de	pelos	suaves	e	lanosos,	estende-se	na	
base	da	 cauda	por	um	quinto	ou	um	 sexto	de	 seu	
comprimento	total.	Sua	cauda	é	preênsil.	As	fêmeas	
desta	espécie	possuem	marsúpio	rudimentar	segundo	
LANGE	&	JABLONSKI	(1998).	VOSS	&	JANSA	(2003),	
no	entanto,	não	fazem	nenhuma	menção	à	presença	
de	marsúpio	rudimentar	nesta	espécie	e	o	descrevem	
como	uma	bolsa	de	pele	aberta	na	linha	mediana.

Em	relação	à	dieta,	FONSECA	et al.	(1996)	clas-
sificaram	Caluromys philander como	frugívoro-onívoro.	
LEITE	et al.	(1996)	registraram	o	consumo	frequente	
(94,1%	das	34	amostras	examinadas)	e	abundante	de	
frutos,	 seguido	de	 artrópodes	 (26,5%),	 na	 Floresta	
Atlântica	do	estado	do	Rio	de	Janeiro.	Em	área	próxi-
ma,	CARVALHO	et al.	(1999)	e	CARVALHO	et al.	(2005)	
registraram	o	consumo	majoritário	de	insetos	(Cole-
optera	e	Hymenoptera),	seguido	por	frutos,	incluindo	
aqueles	das	famílias	Piperaceae	e	Cecropiaceae.

	Estudos	com	esta	espécie	na	Guiana	Francesa	
revelaram	uma	 relação	positiva	 entre	 a	disponibili-
dade	de	 frutos	na	floresta	 e	 a	proporção	de	 fêmeas	
reprodutivamente	ativas	(ATRAMENTOWICZ,	1982).	
Na	Floresta	Atlântica	do	Espírito	Santo,	a	reprodução	
parece	iniciar	mais	cedo	do	que	para	outras	espécies	
da	família	(Gracilinanus microtarsus, Marmosops incanus, 
Didelphis aurita e	Philander frenatus),	sendo	encontrada	
maior	proporção	de	fêmeas	em	atividade	reprodutiva	
no	período	chuvoso	(PASSAMANI,	2000).	O	número	
médio	de	filhotes	por	fêmea	é	quatro.	Atingem	a	ma-
turidade	sexual	aproximadamente	no	sétimo	mês	de	
vida	e	sua	gestação	dura,	em	cativeiro,	de	20	a	28	dias	
(AURICCHIO	&	RODRIGUES,	1994).

Caluromys philander	é	primariamente	arborícola,	
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utilizando	os	estratos	arbustivo	e	arbóreo	de	florestas	
primárias	ou	 secundárias,	de	 terra	firme	ou	várzea	
(MALCOLM,	1991;	PASSAMANI,	1995;	LEITE	et al.,	
1996;	PASSAMANI,	2000;	VOSS	et al.,	2001;	GRELLE,	
2003).	Estudos	de	rádio-telemetria	indicam	uma	área	
de	uso	que	varia	de	2000	m2		

	
a	21000	m2	(COSTA	et al., 

1992	apud MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).
É	listado	pela	IUCN	(2010)	na	categoria	preocu-

pação	menor,	e	considerado	com	dados	insuficientes	
no	estado	do	Paraná	(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).

Gênero Caluromysiops Sanborn, 1951

Caluromysiops irrupta Sanborn, 1951
cuíca,	cuíca-de-colete

Esta	espécie	está	presente	na	região	amazônica	
do	sul	da	Colômbia,	nordeste	e	sudeste	do	Peru	e	extre-
mo	oeste	do	Brasil	(EMMONS,	2008).	O	único	registro	
da	espécie	no	Brasil	refere-se	a	uma	pele	depositada	
no	Museu	de	Zoologia	da	Universidade	de	São	Paulo	
(MZUSP)	procedente	do	estado	de	Rondônia	(VIVO	
&	GOMES,	1989).

Apresenta	porte	mediano,	com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	250	e	330	mm	e	comprimento	da	
cauda	entre	310	e	340	mm	(EMMONS	&	FEER,	1997;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999).	Pos-
sui	manchas	marrons	indistintas	entre	os	olhos	e	o	fo-
cinho.	Sua	pelagem	é	longa	e	densa,	marrom-acinzada	
no	dorso	e	mais	clara	nas	laterais.	Destaca-se	um	par	
de	manchas	escuras	que	têm	início	no	dorso	de	cada	
mão	e	continuam	pela	porção	interna	dos	membros	
anteriores	até	alcançarem	os	ombros,	onde	se	encon-
tram	e	se	estendem	posteriormente	até	as	ancas.	Sua	
cauda	é	preênsil,	coberta	por	pelos	ligeiramente	mais	
escuros	que	os	pelos	corporais	em	dois	a	três	quartos	
de	seu	comprimento	na	porção	superior.	O	restante	da	
pelagem	caudal	é	amarelo-claro.	Na	porção	inferior	a	
cauda	possui	pelos	apenas	no	primeiro	quarto	de	seu	
comprimento	basal.	As	fêmeas	desta	espécie	apresen-
tam	marsúpio	(IZOR	&	PINE,	1987).

Em	relação	à	dieta,	FONSECA	et al.	(1996)	classi-
ficaram	Caluromysiops irrupta como	frugívoro-onívoro.	
Indivíduos	em	cativeiro	aceitaram	uma	variedade	de	
itens	alimentares,	incluindo	itens	animais	(COLLINS,	
1973),	e	em	várias	ocasiões	este	marsupial	foi	observa-
do	visitando	flores	de	Quararibea cordata	(Bombacaceae;	

JANSON	et al.,	1981),	o	que	indica	a	presença	de	néctar	
em	sua	dieta.	Segundo	 JANSON	et al.	 (op.	cit.),	 este	
marsupial	apresenta	movimentos	lentos	e	pode	gastar	
várias	horas	em	uma	mesma	árvore	florida.

É	uma	espécie	extremamente	rara	e	pouco	se	
conhece	sobre	sua	bionomia,	incluindo	dados	reprodu-
tivos.	Tem	hábitos	noturno	e	arborícola,	provavelmente	
utilizando	o	dossel	da	floresta.	Seu	período	máximo	de	
vida,	registrado	em	cativeiro,	é	de	aproximadamente	
sete	anos	(COLLINS,	1973;	IZOR	&	PINE,	1987).

É	listado	pela	IUCN	(2010)	na	categoria	preocu-
pação	menor	e	como	espécie	criticamente	em	perigo	
na	Lista	da	Fauna	Brasileira	Ameaçada	de	Extinção	
(MACHADO	et al.,	2005).

Subfamília Hyladelphinae

A	subfamília	Hyladelphinae	é	composta	por	um	
único	gênero	e	espécie	 (VOSS	&	JANSA,	2009),	que	
difere	dos	demais	marsupiais	da	família	Didelphidae	
por	possuir	terceiro	pré-molar	decicual	vestigial.	Se-
guem,	abaixo,	informações	sobre	a	espécie	que	compõe	
esta	subfamília.

Gênero Hyladelphys Voss, Lunde & Simmons, 2001

Hyladelphys kalinowskii (Hershkovitz, 1992)
catita,	guaiquica

A	distribuição	geográfica	desta	espécie	estende-
se	da	Guiana	Francesa	até	o	leste	do	Peru,	incluindo	a	
bacia	amazônica	brasileira	ao	norte	do	rio	Amazonas	
(GARDNER,	2008c).	O	único	registro	disponível	para	
o	Brasil	refere-se	a	um	exemplar	procedente	de	Ma-
naus	depositado	no	Museu	Nacional,	Rio	de	Janeiro	
(ASTÚA,	2007).	

Hyladelphys kalinowskii	 é	um	marsupial	muito	
pequeno,	com	comprimento	da	cabeça	e	corpo	entre	85	
e	91	mm,	comprimento	da	cauda	entre	102	e	117	mm	e	
massa	corporal	entre	13	e	18	g	(VOSS	et al.,	2001).	Possui	
uma	larga	faixa	de	pelos	pretos	ao	redor	dos	olhos,	pe-
lagem	dorsal	marrom-avermelhada	e	pelagem	ventral	
constituída	de	pelos	homogeneamente	brancos	ou	cor	
de	creme.	Sua	cauda	é	preênsil,	coberta	por	diminutos	
pelos	quase	invisíveis	a	olho	nu.	Não	possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	os	hábitos	alimenta-
res	e	a	reprodução	desta	espécie.	
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Dos	 três	 exemplares	 capturados	 em	Paracou,	
Guiana	Francesa,	por	VOSS	et al.	(2001),	um	estava	a	
1	m	do	solo	sobre	uma	palmeira	em	floresta	primária	
alagável,	e	os	outros	dois	estavam	no	solo	em	flores-
ta	primária	de	 terra	firme,	próximos	a	um	pequeno	
córrego.

Raramente	capturada,	H. kalinowski encontra-se	
na	categoria	preocupação	menor	da	lista	IUCN	(2010).

Subfamília Didelphinae

Esta	subfamília	é	composta	por	15	gêneros	e	94	
espécies,	incluindo	o	gênero	Micoureus,	não	reconhe-
cido	por	VOSS	&	JANSA	(2009),	e	mais	três	espécies	
revalidadas	por	ROSSI	et al.	(2010).	Dentre	estes	táxons,	
12	gêneros	e	51	espécies	 têm	ocorrência	confirmada	
para	o	Brasil.	Sua	área	de	distribuição	corresponde	à	
da	ordem	Didelphimorphia,	que	se	estende	do	sudeste	
do	Canadá	ao	sul	da	Argentina	na	altura	da	latitude	
47oS	(NOWAK,	1999).

Os	representantes	desta	subfamília	apresentam	
hábitos	arborícola,	 escansorial	ou	 terrícola,	noturno	
ou	diurno.	 Possuem	 rostro	mais	 alongado	 que	 os	
Caluromyinae,	 cristas	 supraorbitais	 ausentes	 a	de-
senvolvidas,	sem	se	estenderem	como	uma	asa	sobre	
a	cavidade	orbital,	palato	relativamente	estreito	com	
fenestras	bem	desenvolvidas,	caninos	desenvolvidos	
e	geralmente	curvos,	molares	superiores	posteriores	
nitidamente	mais	largos	que	os	anteriores.	Estas	ca-
racterísticas	 são	 compartilhadas	 com	uma	ou	mais	

subfamílias	de	Didelphidae.	Segundo	VOSS	&	JANSA	
(2009),	a	única	característica	exclusiva	da	subfamília	
Didelphinae	é	a	ausência	de	borda	cortante	no	terceiro	
pré-molar	superior.	Segue,	abaixo,	a	lista	comentada	
das	espécies	de	Didelphinae	presentes	no	Brasil.

Gênero Chironectes Illiger, 1811

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) 
cuíca-d’água,	chichica-d’água,	mucura-d´água

Apresenta	ampla	área	de	distribuição,	que	se	
estende	dos	estados	de	Oaxaca	e	Tabasco	no	sul	do	
México	até	o	 sul	do	Peru,	 centro	da	Bolívia,	 sul	do	
Paraguai,	 do	Brasil	 e	 nordeste	 da	Argentina.	Não	
há	 registros	desta	 espécie	no	nordeste	 e	 em	grande	
parte	da	Amazônia	brasileira,	com	exceção	das	áreas	
marginais	(BROWN,	2004;	STEIN	&	PATTON,	2008a).

Possui	 comprimento	da	 cabeça	 e	 corpo	entre	
259	e	400	mm,	comprimento	da	cauda	entre	310	e	430	
mm	e	massa	corporal	entre	550	e	790	g	(EISENBERG	&	
REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	GONZÁLEZ,	2001).	
A	pelagem	é	moderadamente	curta,	fina	e	densa,	com	
notável	impermeabilidade	à	água,	ou	seja,	adaptada	
ao	seu	hábito	semi-aquático.	Nesse	sentido	destaca-
se	 também	a	presença	de	membranas	 interdigitais,	
facilitando	seu	nado.	Sua	face	é	escura,	cortada	trans-
versalmente	por	uma	faixa	clara	logo	acima	dos	olhos.	
Apresenta	um	grande	número	de	vibrissas	robustas	
e	longas.	Sua	coloração	dorsal	é	única	dentre	os	mar-

supiais:	o	dorso	é	acinzado	ou	cinza-
amarronzado,	marcado	de	forma	bem	
definida	 com	 áreas	 arredondadas	
negras,	 ou	marrom-escuras,	 unidas	
a	uma	 linha	 longitudinal	 central.	A	
cauda,	não-preênsil,	é	negra	em	sua	
maior	parte	e	branca	na	ponta,	coberta	
por	escamas	grossas	com	pelos	curtos	
e	duros,	embora	a	base	seja	revestida	
de	pelos	iguais	aos	do	corpo.	Machos	
e	 fêmeas	possuem	marsúpio,	 que	 é	
utilizado	pelos	machos	para	prote-
ger	os	 testículos	 enquanto	nada.	De	
acordo	 com	VOSS	&	 JANSA	 (2003),	
nesta	 espécie	o	marsúpio	 é	 fechado	
na	sua	extremidade	anterior	e	aberto	
na	extremidade	posterior.Chironectes minimus (Foto:	Luciano	M.	Castanho)
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Esta	espécie foi	classificada	como	piscívora	por	
FONSECA	et al.	(1996).	Sua	alimentação	é	baseada	em	
pequenos	peixes,	crustáceos	e	outros	animais	aquáti-
cos,	podendo	consumir	também	algumas	plantas	aquá-
ticas	e	frutos	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	EMMONS	&	
FEER,	1997;	NOWAK,	1999).

O	número	mais	comum	de	filhotes	por	período	
reprodutivo	é	dois	ou	três,	os	quais	a	fêmea	mantém	
protegidos	em	seu	marsúpio	enquanto	nada.	A	ma-
turidade	sexual	é	alcançada	próximo	aos	dez	meses	
de	idade	e	a	longevidade	máxima	registrada	em	cati-
veiro	é	de	dois	anos	e	11	meses	(MARSHALL,	1978).	
Na	ilha	de	Santa	Catarina,	sul	do	Brasil,	BRESSIANI	
&	GRAIPEL	(2008)	observaram	duas	fêmeas	adultas	
com	os	mamilos	desenvolvidos	no	mês	de	fevereiro	e	
uma	fêmea	subadulta	sem	indícios	de	reprodução	no	
mês	de	maio.	No	Rio	de	Janeiro,	GALLIEZ	et al.	(2009)	
capturaram	fêmeas	reprodutivas	em	agosto,	setembro	
e	 outubro	 (com	filhotes	 no	marsúpio),	 porém	não	
comprovaram	sazonalidade	no	recrutamento.	A	razão	
sexual	observada	pelos	autores	foi	significativamente	
inclinada	aos	machos.

Chironectes minimus possui	hábitos	noturnos,	
com	maior	 atividade	nas	primeiras	horas	da	noite.	
Habita	áreas	de	floresta,	estando	sempre	próximo	à	
água,	geralmente	riachos	isolados.	Nada	com	a	cabe-
ça	e	as	orelhas	acima	do	nível	da	água,	porém	com	o	
corpo	submerso.	Pode	fazer	ninhos	com	folhas	para	
repousar	durante	o	dia,	dando	preferência	a	lugares	
calmos	e	escuros.	Segundo	CABRERA	&	YEPES	(1960),	
anotações	interessantes	sobre	o	comportamento	deste	
marsupial	 foram	feitas	por	Miranda-Ribeiro,	em	Ja-
carepaguá,	Rio	de	Janeiro.	De	seus	escritos,	podemos	
destacar	os	seguintes	trechos:	“Era	um	animal	perfei-
tamente	noturno	(...);	sua	incapacidade	para	correr	e	
fugir	durante	o	dia	parece	provar	que	não	vê	bem	de	
dia.	Se	perturbado,	limita-se	a	abrir	a	boca	e	roncar,	
sem	saber	se	defender	de	outra	forma	(...);	quando	nada	
conserva	o	corpo	e	a	cauda	em	linha	reta”.	BRESSIANI	
&	GRAIPEL	(2008)	registraram	o	maior	sucesso	de	cap-
tura	da	espécie	em	armadilhas	de	passagem,	instaladas	
de	forma	a	permitir	um	único	acesso	pelo	leito	do	rio	
(através	da	armadilha),	em	ambientes	heterogêneos,	
com	grande	quantidade	de	rochas	e	raízes.	Com	mé-
todo	similar	aplicado	na	Floresta	Atlântica	do	Rio	de	
Janeiro,	GALLIEZ	et al..	(2009)	obtiveram	47	capturas	
de	21	indivíduos	com	um	esforço	amostral	de	3.157	

armadilhas-noite.	A	maior	densidade	populacional	
estimada	pelos	autores	foi	de	1,34	indivíduos/km	de	rio	
e	os	deslocamentos	individuais	observados	variaram	
de	844	a	3.724	metros.

Este	marsupial	 é	 citado	na	 categoria	preocu-
pação	menor	na	 lista	da	 IUCN	 (2010),	 criticamente	
em	perigo	 no	 Espírito	 Santo	 (ESPÍRITO	 SANTO,	
2005),	presumivelmente	ameaçado	no	Rio	de	Janeiro	
(BERGALLO	et al., 2000),	vulnerável	em	Minas	Gerais	
(MINAS	GERAIS,	2010),	quase	ameaçado	em	São	Paulo	
(SÃO	PAULO,	2008),	com	dados	insuficientes	no	Pa-
raná	(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004)	e	vulnerável	no	
Rio	Grande	do	Sul	(VIEIRA	&	IOB,	2003).	Os	maiores	
fatores	de	ameaça	a	esta	espécie	são	a	alteração	ou	a	
destruição	de	seus	hábitats	naturais	e	a	poluição	dos	
ambientes	aquáticos	(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).

Gênero Cryptonanus Voss, Lunde & Jansa, 2005

Cryptonanus agricolai (Moojen, 1943) 
catita,	guaiquica

Esta	espécie,	referida	como	Gracilinanus agricolai	
por	GARDNER	(2005),	distribui-se	nos	biomas	Cerrado	
e	Caatinga	do	leste	e	centro	do	Brasil	(VOSS	et al.,	2005;	
GARDNER,	2008d).

Trata-se	de	um	pequeno	marsupial	com	com-
primento	da	cabeça	e	corpo	entre	82	e	89	mm,	compri-
mento	da	cauda	entre	104	e	105	mm	e	massa	corporal	
em	torno	de	18	g	(VOSS	et al.,	2005).	Apresenta	uma	
estreita	 faixa	de	pelos	 escuros	 ao	 redor	dos	 olhos,	
pelagem	dorsal	marrom-acinzada	e	ventral,	em	geral,	
homogeneamente	esbranquiçada,	sem	base	cinza.	Sua	
cauda	é	preênsil,	coberta	por	diminutos	pelos	quase	
invisíveis	a	olho	nu.	Não	possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	hábitos	alimentares,	
reprodução	e	preferências	de	hábitats.	Seu	status de	
ameaça	junto	à	IUCN	(2010)	é:	dados	insuficientes.

Cryptonanus chacoensis (Tate, 1931) 
catita,	guaiquica

Distribui-se	pelo	Paraguai,	 norte	da	Argenti-
na	e	norte	do	Pantanal,	no	Brasil	(ROSSI	et al.,	2003,	
identificada	como	Gracilinanus	sp.1; VOSS	et al.,	2005;	
GARDNER,	2008d).

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
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cabeça	e	corpo	entre	82	e	100	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	95	e	126	mm	e	massa	corporal	entre	14	e	
16	g	(VOSS	et al.,	2005).	Apresenta	uma	estreita	faixa	
de	pelos	escuros	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	
marrom-acinzada	e	pelagem	ventral	homogeneamente	
esbranquiçada,	sem	base	cinza.	Sua	cauda	é	preênsil,	
coberta	por	diminutos	pelos	quase	 invisíveis	a	olho	
nu.	Não	possui	marsúpio.

Esta	espécie	está	aparentemente	relacionada	a	
ambientes	abertos	dominados	por	gramíneas	e	sazo-
nalmente	inundáveis	(ROSSI	et al.,	2003; VOSS	et al.,	
2005).	Não	há	informações	sobre	seus	hábitos	alimen-
tares	e	reprodução;	é	citado	na	categoria	preocupação	
menor	na	lista	da	IUCN	(2010).

Cryptonanus guahybae (Tate, 1931) 
catita,	guaiquica

Ocorre	 apenas	na	porção	 leste	do	 estado	do	
Rio	Grande	do	Sul,	no	sul	do	Brasil	(VOSS	et al.,	2005;	
GARDNER,	2008d).

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	em	torno	de	92	mm	e	cauda	com	cerca	
de	113	mm	(VOSS	et al.,	2005).	Apresenta	uma	estreita	
faixa	de	pelos	 escuros	ao	 redor	dos	olhos,	pelagem	

dorsal	marrom-avermelhada	e	pelagem	ventral	cons-
tituída	de	pelos	com	base	cinza	e	ápice	creme.	Sua	
cauda	é	preênsil,	coberta	por	diminutos	pelos	quase	
invisíveis	a	olho	nu.	Não	possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	hábitos	alimentares,	
reprodução	e	preferências	de	hábitats.	É	 citada	na	
categoria	dados	insuficientes	na	lista	da	IUCN	(2010).

Gênero Didelphis Linnaeus, 1758

Didelphis albiventris Lund, 1840
gambá,	raposa,	saruê,	seriguê,	micurê

A	distribuição	geográfica	desta	espécie	inclui	
as	porções	leste	e	centro-oeste	do	Brasil,	o	Paraguai,	
o	Uruguai,	as	regiões	norte	e	central	da	Argentina	e	
o	sul	da	Bolívia	(CERQUEIRA	&	TRIBE,	2008).	Sua	
ocorrência	na	Colômbia,	Equador	e	Peru,	mencionada	
por	GARDNER	(2005),	não	é	corroborada	pela	análise	
de	centenas	de	espécimes	depositados	em	coleções	zo-
ológicas	realizada	por	LEMOS	&	CERQUEIRA	(2002).

Possui	porte	médio,	com	comprimento	da	cabe-
ça	e	corpo	entre	305	e	890	mm,	comprimento	da	cauda	
entre	290	e	430	mm	e	massa	corporal	entre	500	e	2750	
g	(SILVA,	1994;	EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	CÁCERES	&	MONTEIRO-FILHO,	
1999;	GONZÁLEZ,	 2001;	G.	V.	 B IANCONI,	 obs. 
pess.).	Há	variações	consideráveis	na	coloração,	com	
alguns	indivíduos	mais	escuros	do	que	outros.	Ainda	
assim	predomina	a	coloração	grisalha,	conferida	por	
pelos	negros	misturados	a	pelos	 esbranquiçados.	A	
face	apresenta	três	listras	pretas,	duas	delas	sobre	os	
olhos	e	uma	na	fronte.	As	orelhas	são	pretas	na	base	e	
branco-rosadas	na	metade	distal.	Sua	cauda	é	preênsil	
e	provida	de	pelos	em	até	dois	 terços	basais,	 sendo	
o	 restante	 nu.	As	 fêmeas	possuem	marsúpio,	 com	
abertura	voltada	para	a	extremidade	anterior	(VOSS	
&	JANSA,	2003).

Didelphis albiventris foi	 classificada	 como	
frugívora-onívora	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Pode	
consumir	roedores	e	aves	de	pequeno	porte,	rãs,	co-
bras,	lagartos,	insetos,	caranguejos	e	frutos	(LANGE	
&	 JABLONSKI,	 1998;	 EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	NOWAK,	1999).	A	espécie	preda	serpentes	peço-
nhentas,	como	a	jararaca	Bothrops jararaca	(OLIVEIRA	
&	SANTORI,	 1999),	 sendo	 tolerante	 ao	 seu	veneno	
(VELLARD,	1945;	PERALES	et al.,	1986).	É	 frequen-

Cryptonanus chacoensis	(Foto:	Paul	F.	Colas-Rosas	/Acervo	
Casa	da	Floresta)
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temente	relacionada	à	predação	de	aves	domésticas,	
especialmente	galinhas	(CABRERA	&	YEPES,	1960).

É	 solitária,	 como	outros	marsupiais,	 com	ex-
ceção	da	época	reprodutiva,	que	ocorre	pelo	menos	
uma	vez	ao	ano.	A	gestação	varia	de	12	a	14	dias	e	
o	número	de	filhotes	gerados,	de	quatro	a	14.	Após	
aproximadamente	60	dias	os	filhotes	 iniciam	o	des-
mame,	que	se	completa	entre	70	e	100	dias.	Apresenta	
hábitos	 crepusculares	 e	noturnos,	 buscando	abrigo	
em	ocos	de	árvores,	entre	suas	raízes,	ou	debaixo	de	
troncos	caídos.

A	 espécie	 é	 citada	na	 categoria	preocupação	
menor	na	lista	da	IUCN	(2010).

      
Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) 

gambá,	raposa,	saruê,	seriguê

Distribui-se	na	porção	leste	do	Brasil,	do	esta-
do	de	Alagoas	ao	norte	do	estado	de	Rio	Grande	do	
Sul,	estendendo-se	a	oeste	até	o	Mato	Grosso	do	Sul,	
ocupando	ainda	o	sudeste	do	Paraguai	e	a	província	
de	Misiones,	na	Argentina	(CERQUEIRA	&	LEMOS,	
2000;	CERQUEIRA	&	TRIBE,	2008).

Apresenta	porte	médio,	com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	355	e	450	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	298	e	470	mm	e	massa	corporal	entre	670	
e	1882	g	(VIEIRA,	1997;	LANGE	&	JABLONSKI,	1998;	
PASSAMANI,	2000).	Em	sua	face	vê-se	uma	listra	es-
cura	na	fronte	e	outra	sobre	cada	olho.	
A	 orelha	 é	 grande,	 desprovida	de	
pelos	e	o	pavilhão	auditivo	é	comple-
tamente	negro.	Sua	coloração	dorsal	
poder	ser	negra	ou	grisalha,	devido	
à	presença	de	pelos-guarda	brancos	
que	 se	 sobressaem	aos	pelos	de	 co-
bertura	negros.	A	pelagem	ventral	é	
creme-amarelada.	A	cauda	é	preênsil,	
preta	em	sua	parte	basal	seguida	por	
um	branco-amarelado;	 está	 coberta	
de	pelos	apenas	na	região	próxima	ao	
corpo.	As	fêmeas	possuem	marsúpio.

Didelphis aurita tem	uma	dieta	
onívora,	com	certa	variação	no	con-
sumo	dos	itens.	Já	foram	registrados	
para	 sua	alimentação:	 aves,	 répteis,	
pequenos	mamíferos,	vários	inverte-
brados,	sementes	e	frutos	(CABRERA	

&	YEPES,	 1960;	 SANTORI	 et al.,	 1995;	CHEREN	 et 
al., 1996;	LEITE	 et al., 1996;	CARVALHO	 et al.,1999;	
CÁCERES	&	MONTEIRO-FILHO,	2001;	CÁCERES,	
2004).	SANTORI	et al. (1995)	encontraram	no	estômago	
desta	espécie	um	pedaço	de	pele	de	um	gambá	jovem.	
CÁCERES	&	MONTEIRO-FILHO	(2001)	destacaram	
o	consumo	de	invertebrados	fossoriais	e	também	de	
uma	serpente	fossorial,	Liotyphlops beui, e	CABRERA	
&	YEPES	(1960)	observaram	o	consumo	de	crustáceos	
marinhos	em	áreas	próximas	à	costa.

As	 informações	 reprodutivas	para	 a	 espécie	
indicam	ninhadas	de	outubro	a	janeiro,	com	o	número	
de	filhotes	variando	de	quatro	a	onze	(CHEREN	et al., 
1996;	PASSAMANI,	2000).	PASSAMANI	(2000)	encon-
trou	para	a	Estação	Ecológica	de	Santa	Lúcia,	Espírito	
Santo,	1	macho	para	1,3	fêmeas,	estando	a	maioria	das	
fêmeas	(75%)	em	atividade	reprodutiva	(com	filhotes	
no	marsúpio)	na	estação	de	maior	pluviosidade.

É	uma	espécie	bastante	 comum	em	 toda	 sua	
área	de	distribuição.	Possui	hábitos	noturnos	e	solitá-
rios.	Demonstra	grande	eficiência	adaptativa	aos	mais	
variados	hábitats,	 vivendo	 até	mesmo	 em	grandes	
centros	urbanos.	Em	comparação	a Metachirus nudi-
caudatus, Philander frenatus e	Micoureus paraguayanus,	
D. aurita foi	 a	 espécie	 com	maiores	deslocamentos	
entre	fragmentos	de	Floresta	Atlântica	no	estado	do	
Rio	de	Janeiro	(PIRES	et al.,	2002).	Pode	ser	observada	
escalando	ou	 andando	pelo	 solo,	 sendo	 capturada	

Didelphis aurita (Foto:Thomas	Püttker)
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em	vários	estratos	da	vegetação	(PASSAMANI,	1995;	
CHEREN	et al.,	1996;	LEITE	et al., 1996;	PASSAMANI, 
2000;	CUNHA	&	VIEIRA,	2002;	GRELLE,	2003;	G.	V.	
BIANCONI,	obs. pess.).	Geralmente	vive	próxima	a	
cursos	d´água,	abrigando-se	em	ocos	de	árvores,	entre	
raízes	ou	debaixo	de	folhas	secas.	A	área	de	uso	obser-
vada	para	a	espécie	na	Floresta	com	Araucária	do	sul	
do	Brasil	variou	de	0,2	ha	(para	fêmeas)	a	3,0	ha	(para	
machos),	e	a	média	da	densidade	populacional	foi	de	
1,4	indivíduos/ha	(CÁCERES	&	MONTEIRO-FILHO,	
1998;	CÁCERES,	2003).

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	na	
lista	da	IUCN	(2010).

Didelphis imperfecta Mondolfi & Pérez-Hernández, 1984
gambá,	saruê,	mucura

Esta	espécie	encontra-se	na	Venezuela	ao	sul	do	
rio	Orinoco,	sudoeste	do	Suriname,	Guiana	Francesa	
e	extremo	norte	do	Brasil	 (CERQUEIRA	&	LEMOS,	
2000;	CERQUEIRA	&	TRIBE,	2008).

Possui	porte	médio,	 com	 comprimento	 total	
entre	670	e	800	mm,	cauda	entre	310	e	410	mm	e	massa	
corporal	entre	600	e	1000	g	 (MOLDOLFI	&	PÉREZ-
HERNÁNDEZ,	1984).	A	pelagem	da	cabeça	é	branca	
com	faixas	negras	sobre	os	olhos	que	contrastam	forte-
mente	com	a	pelagem	geral	branca.	A	orelha	é	negra	na	
porção	basal	e	branca	na	extremidade	distal.	A	pelagem	
dorsal	é	preta	ou	grisalha,	neste	último	caso	constituída	
de	pelos	de	cobertura	pretos	e	pelos-guarda	brancos.	A	
pelagem	ventral	é	creme-amarelada.	A	cauda	é	preênsil	
e	nua,	de	coloração	preta	na	porção	basal	e	branca	na	
distal.	As	fêmeas	possuem	marsúpio.

Não	há	 informações	 sobre	os	hábitos	alimen-
tares,	a	reprodução	e	as	preferências	de	hábitat	desta	
espécie.	É	citada	na	categoria	preocupação	menor	na	
lista	da	IUCN	(2010).

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
gambá,	saruê,	mucura

Esta	espécie	possui	ampla	área	de	distribuição,	
que	se	estende	do	estado	de	Tamaulipas,	no	nordeste	
do	México,	até	as	regiões	centrais	do	Brasil	e	da	Bo-
lívia	(CERQUEIRA	&	LEMOS,	2000;	BROWN,	2004;	
CERQUEIRA	&	TRIBE,	2008).

Possui	 porte	médio,	 com	 comprimento	 da	

cabeça	e	corpo	entre	405	e	500	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	366	e	497	mm	e	massa	corporal	entre	1025	e	
1700	g	(VOSS	et al.,	2001).	Em	sua	face	vê-se	uma	listra	
escura	na	fronte	e	outra	sobre	cada	olho.	A	orelha	é	
grande,	desprovida	de	pelos	e	o	pavilhão	auditivo	é	
completamente	negro.	Sua	coloração	dorsal	pode	ser	
negra	ou	grisalha,	devido	à	presença	de	longos	pelos	
brancos	que	se	sobressaem	aos	pelos	de	cobertura	ne-
gros.	A	pelagem	ventral	é	creme-amarelada.	A	cauda	
é	preênsil,	preta	em	sua	parte	basal	seguida	por	um	
branco-amarelado.	Está	 coberta	de	pelos	 apenas	na	
região	próxima	ao	corpo.	As	fêmeas	possuem	marsú-
pio,	com	abertura	voltada	para	a	extremidade	anterior	
(VOSS	&	JANSA,	2003).

Este	marsupial foi	classificado	como	frugívoro-
onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	EMMONS	&	FEER	
(1997)	 afirmam	que	 ele	 se	 alimenta	principalmente	
de	pequenos	animais	 –	 insetos,	vermes	 e	pequenos	
vertebrados,	 incluindo	 cobras	 –,	 com	 cerca	de	 1/4	
da	dieta	 composta	de	 frutos.	 JANSON	 et al.	 (1981)	
observaram-no	visitando	inflorescências	de	Quararibea 
cordata	(Bombacaceae)	à	procura	de	néctar.

Didelphis marsupialis	 reproduz-se	de	 janeiro	a	
agosto	no	leste	da	Colômbia,	período	no	qual	produz	
duas	ninhadas	 com	um	a	 11	filhotes	no	marsúpio,	
número	modal	 igual	 a	 sete	 (TYNDALE-BISCOE	&	
MACKENZIE,	1976).	Na	região	de	Belém,	Pará,	PINE	
(1973)	reportou	a	presença	de	uma	fêmea	com	12	em-
briões,	duas	fêmeas	com	três	a	seis	filhotes	no	marsúpio	
e	exemplares	juvenis	no	mês	de	junho.	Nas	margens	do	
rio	Juruá,	Brasil,	PATTON	et al.	(2000)	capturaram	fê-
meas	com	quatro	a	sete	filhotes	no	marsúpio	nos	meses	
de	agosto	a	novembro,	fevereiro,	março	e	junho,	que	
correspondem	às	estações	seca	e	chuvosa	nesta	região.

É	uma	espécie	comum	na	região	de	Belém,	Pará,	
vivendo	inclusive	em	áreas	urbanizadas	(PINE,	1973).	
Foi	capturada	com	frequência	no	solo	ou	em	estratos	
arbustivo	e	arbóreo	na	região	de	Manaus,	Amazonas,	
nas	margens	do	rio	Juruá,	Brasil,	e	em	Paracou,	Guia-
na	Francesa	(MALCOLM,	1988;	PATTON	et al.,	2000;	
VOSS	et al.,	2001).	Segundo	PATTON	et al.	(2000),	D. 
marsupialis	 parece	preferir	florestas	de	 terra	firme,	
mas	 ocorre	 em	uma	 ampla	 variedade	de	hábitats,	
incluindo	florestas	de	várzea	e	florestas	secundárias	
alteradas	pela	ação	humana.	Em	estudo	realizado	por	
PERES	(1999)	na	região	central	do	estado	do	Amazonas	
(Urucu),	 a	densidade	populacional	 observada	para	
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este	marsupial	foi	de	1,3	indivíduos/km2	e	a	biomassa	
de	1,4	kg/km2.

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	na	
lista	da	IUCN	(2010).

Gênero Gracilinanus Gardner & Creighton, 1989

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) 
cuíca,	catita,	guaiquica,	cuiquinha

A	área	de	distribuição	desta	 espécie	 estende-
se	da	região	central	do	Peru,	em	sua	fronteira	com	o	
Equador	em	direção	sudeste,	até	o	sul	do	Paraguai	e	
sudeste	do	Brasil,	avançando	para	o	nordeste	deste	país	
(CREIGHTON	&	GARDNER,	2008a).	A	possível	pre-
sença	na	Colômbia,	citada	por	HERSHKOVITZ	(1992),	
CUARTAS	&	MUÑOZ	(2003)	e	BROWN	(2004),	não	
foi	reconhecida	por	GARDNER	(2005)	e	CREIGHTON	
&	GARDNER	(2008a),	que	consideram	o	Peru	como	o	
limite	norte	de	sua	área	de	ocorrência.	A	presença	da	
espécie	nos	estados	do	Paraná	(NICOLA	et al.,	1999)	
e	Rio	Grande	do	Sul	(VIEIRA	&	YOB,	2003)	também	
necessita	confirmação.	

Apresenta	porte	pequeno,	 com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	81	e	115	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	110	e	158	mm	e	massa	corporal	entre	13	
e	40	g	(COSTA	et al.,	2003).	Possui	uma	faixa	de	pelos	
escurecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	mar-
rom-acinzada	e	pelagem	ventral	constituída	de	pelos	
de	base	cinza	e	ápice	creme	que	se	estendem	do	ânus	
ao	peito.	Sua	cauda	é	preênsil,	coberta	por	diminutos	
pelos	quase	invisíveis	a	olho	nu.	Não	possui	marsúpio.

Gracilinanus agilis	foi	classificado	como	insetívo-
ro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	No	interior	do	
estado	de	São	Paulo,	MARTINS	et al.	(2006a*)	regis-
traram	o	consumo	de	insetos	-	principalmente	cupins,	
besouros	 e	 formigas	 -,	 aranhas,	 caramujos	 e	 frutos.	
RAMOS	&	FACURE	 (2009)	 verificaram	um	maior	
consumo	de	itens	animais	(Orthoptera,	Hymenopte-
ra,	Coleoptera	e	Isoptera)	em	amostras	estomacais	de	
indivíduos	coletados	em	áreas	de	Cerrado	do	sudeste	
do	Brasil.

Sua	 reprodução	parece	 ocorrer	preferencial-
mente	na	estação	de	maior	pluviosidade,	período	em	
que	fêmeas	gestantes	ou	lactantes	e	indivíduos	juvenis	

foram	capturados	por	MARES	et al.	(1989)	e	MARES	&	
ERNEST	(1995)	em	diferentes	áreas	do	Brasil	central.	
Parte	dos	machos	morre	após	a	estação	reprodutiva,	
reproduzindo-se	uma	única	vez	ao	longo	de	sua	vida	
(MARTINS	et al.,	2006b*).

Encontra-se	geralmente	associado	a	formações	
florestais	 típicas	do	bioma	Cerrado,	 como	matas	de	
galeria	 e	florestas	de	 encostas	 (MARES	 et al.,	 1986;	
ALHO	et al.,	1986;	MARES	et al.,	1989;	RODRIGUES	
et al.	2002),	mas	pode	ser	capturado	em	cerrado	senso	
estrito	e,	eventualmente,	em	campo	úmido	(BONVICI-
NO	et al.,	2002).	Este	marsupial	explora	primariamente	
o	estrato	arbóreo,	dado	que	82%	(n=192)	das	capturas	
realizadas	por	NITIKMAN	&	MARES	 (1987)	 foram	
obtidas	neste	estrato	(até	3	m	acima	do	solo)	em	mata	
de	galeria	na	Fazenda	Água	Limpa,	Distrito	Federal,	e	
apenas	seis,	de	36	espécimes	coletados	por	MARES	et 
al.	(1989)	em	diversas	áreas	do	Brasil	central,	estavam	
no	 solo.	 Indivíduos	 estudados	por	NITIKMAN	&	
MARES	(1987)	deslocaram-se	em	média	41,1	m	entre	
sucessivas	capturas.

É	 citado	na	 categoria	preocupação	menor	na	
lista	da	IUCN	(2010),	quase	ameaçado	no	estado	de	São	
Paulo	(SÃO	PAULO,	2008)	e	com	dados	insuficientes	
nos	 estados	do	Paraná	 (MARGARIDO	&	BRAGA,	
2004)	e	Rio	Grande	do	Sul	(VIEIRA	&	IOB,	2003;	veja	
comentários	acima	sobre	a	presença	desta	espécie	no	
Paraná	e	Rio	Grande	do	Sul).

Gracilinanus emiliae (Thomas, 1909) 
cuíca,	catita,	guaiquica

Está	presente	na	região	central	e	leste	da	Colôm-
bia,	Venezuela,	Guiana,	Suriname,	Guiana	Francesa	
e	 extremo	norte	do	Brasil,	 incluindo	o	nordeste	do	
Pará	e	provavelmente	o	norte	de	Roraima	e	o	Amapá	
(CREIGHTON	&	GARDNER,	2008a;	VOSS	et al.,	2009).

Trata-se	de	um	marsupial	muito	pequeno,	com	
comprimento	da	 cabeça	 e	 corpo	entre	 75	 e	 87	mm,	
comprimento	da	cauda	entre	138	e	150	mm	e	massa	
corporal	por	volta	de	10	g	(VOSS	et al.,	2001).	Apresenta	
uma	estreita	faixa	de	pelos	escuros	ao	redor	dos	olhos,	
pelagem	dorsal	marrom-avermelhada	e	pelagem	ven-
tral	homogeneamente	esbranquiçada	ou	creme.	Sua	
cauda	é	preênsil,	coberta	por	diminutos	pelos	quase	

* 					Embora	MARTINS	et al.	(2006a,b)	refiram-se	a	Gracilinanus microtarsus	em	seus	trabalhos,	os	exemplares	por	eles	estudados	foram	re-
identificados	como	Gracilinanus agilis	por	Leonora	P.	Costa	e	Simone	Lóss	de	Freitas,	autoridades	neste	gênero	(D.	ASTÚA	com. pess.).
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invisíveis	a	olho	nu.	Não	possui	marsúpio.
Gracilinanus emiliae	 foi	 classificado	 como	 in-

setívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	informações	sobre	a	reprodução	desta	espécie.

Um	único	exemplar,	capturado	por	VOSS	et al.	
(2001)	em	Paracou,	Guiana	Francesa,	estava	a	4	m	do	
solo	em	floresta	secundária	densa.

Citado	na	categoria	dados	insuficientes	da	lista	
da	IUCN	(2010);	apresenta	status similar	(i.e.	deficiente	
em	dados)	na	lista	do	Brasil	(MACHADO	et al., 2005).

Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842)
cuíca,	catita,	guaiquica,	guachica,	cuíca-graciosa

Ocorre	nas	regiões	sudeste	e	sul	do	Brasil,	do	
estado	de	Minas	Gerais	a	Santa	Catarina	(CREIGHTON	
&	GARDNER,	 2008a).	A	presença	desta	 espécie	no	
Rio	Grande	do	Sul,	mencionada	por	HERSHKOVITZ	
(1992)	e	BROWN	(2004),	precisa	ser	confirmada.

Apresenta	porte	pequeno,	 com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	81	e	129	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	131	e	167	mm	e	massa	corporal	entre	12	e	
52	g	(PASSAMANI,	2000;	COSTA	et al.,	2003).	Possui	
uma	larga	faixa	de	pelos	pretos	ao	redor	dos	olhos,	
pelagem	dorsal	marrom-acinzada	e	pelagem	ventral	
constituída	de	pelos	de	base	cinza	e	ápice	creme	que	
se	estendem	do	ânus	ao	pescoço.	Sua	cauda	é	preênsil,	
coberta	por	diminutos	pelos	quase	invisíveis	a	olho	nu.	

Não	possui	marsúpio.
Gracilinanus microtarsus	 foi	 classificado	 como	

insetívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Embo-
ra	a	base	de	sua	dieta	seja	invertebrados,	o	consumo	
de	frutos	parece	ser	representativo.	VIEIRA	&	IZAR	
(1999)	encontraram	sementes	de	Araceae	nas	fezes	da	
espécie	na	Floresta	Atlântica	do	estado	de	São	Paulo.

Sua	reprodução	está	relacionada	à	estação	de	
maior	pluviosidade,	período	em	que	84%	(n=25)	das	
fêmeas	capturadas	por	PASSAMANI	(2000)	na	Estação	
Biológica	de	Santa	Lúcia,	Espírito	Santo,	estavam	lac-
tantes	ou	com	filhotes	presos	às	mamas.	A	razão	sexual	
para	todos	os	indivíduos	capturados	nesta	área	foi	de	1	
fêmea	para	1,4	machos,	com	as	fêmeas	permanecendo	
na	área	por	um	tempo	maior	(em	média	4,3	meses)	que	
os	machos	(2,3	meses).

Habita	florestas	primárias	e	secundárias,	con-
tínuas	ou	 fragmentadas	 (PIRES	 et al.,	 2002;	VIEIRA	
&	MONTEIRO-FILHO,	2003;	PARDINI	 et al.,	 2005),	
matas	de	galeria	(TALAMONI	&	DIAS,	1999)	e	cerra-
dão	(GARGAGLIONI	et al.,	1998;	JORGE	et al., 2001).	
Aparentemente,	não	é	 capaz	de	atravessar	matrizes	
constituídas	na	sua	maior	parte	por	gramíneas	exó-
ticas	 (PIRES	 et al.,	 2002).	 Este	 pequeno	marsupial	
explora	o	dossel,	o	sub-bosque	e	o	solo	das	florestas,	
mas	apresenta	preferência	 significativa	pelo	 estrato	
arbóreo	no	Parque	Estadual	Intervales,	São	Paulo	(6	a	
15	m	de	altura;	VIEIRA	&	MONTEIRO-FILHO,	2003)	
e	na	Estação	Biológica	de	Santa	Lúcia,	Espírito	Santo	

(4	a	16,5	m	de	altura;	PASSAMANI,	2000).
	 É	 citado	na	 categoria	 preocupação	
menor	da	IUCN	(2010)	e	presumivelmente	
ameaçado	no	 estado	do	Rio	de	 Janeiro	
(BERGALLO	et al.,	2000).

Gênero Lutreolina Thomas, 1910

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 
1804)

cuíca,	cuíca-de-cauda-grossa

Apresenta	 distribuição	disjunta,	
com	uma	população	 estendendo-se	do	
leste	da	Colômbia	à	Guiana,	e	outra	do	
nordeste	da	Bolívia	ao	sudeste	do	Brasil,	
estendendo-se	ao	sul	até	a	província	de	
Buenos	Aires,	Argentina	(BROWN,	2004;	Gracilinanus microtarsus (Foto:	Daniel	Isolani)
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STEIN	&	PATTON,	2008b).
Exibe	considerável	variação	morfológica,	com	

comprimento	da	cabeça	e	corpo	entre	197	e	445	mm,	
comprimento	da	cauda	entre	210	e	336	mm	e	massa	
corporal	 entre	 200	 e	 800	 g	 (MONTEIRO-FILHO	&	
DIAS,	 1990;	REGIDOR	 et al.,	 1999; EISENBERG	&	
REDFORD,	1999).	A	pelagem	é	 curta	 e	densa	e	 sua	
coloração	pode	variar	entre	amarelo,	marrom-escuro,	
vermelho-pálido,	 alaranjado	ou	vermelho-fogo.	Al-
guns	autores	ressaltam	o	brilho	natural	dos	pelos	no	
animal	vivo	 (CABRERA	&	YEPES,	1960;	LANGE	&	
JABLONSKI,	1998).	As	orelhas	são	curtas	e	arredon-
dadas,	projetando-se	de	forma	discreta	sobre	a	face.	O	
corpo	é	esguio,	com	membros	e	pés	curtos	e	robustos.	
Os	machos	são	frequentemente	maiores	que	as	fême-
as.	A	cauda,	não-preênsil,	é	extremamente	grossa	em	
seu	primeiro	terço,	mantendo	o	padrão	de	coloração	
do	 corpo;	posteriormente	 é	negra	e	nua.	As	 fêmeas	
desta	 espécie	possuem	marsúpio	 semelhante	 ao	de	
Chironectes minimus,	ou	seja,	fechado	na	extremidade	
anterior	e	aberto	na	extremidade	posterior	(VOSS	&	
JANSA,	2003).

Lutreolina crassicaudata	 foi	 classificada	 como	
piscívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Diversos	estudos	
mostram,	no	entanto,	que	sua	dieta	é	onívora,	consis-
tindo	de	pequenos	mamíferos,	aves,	 répteis,	peixes,	

ovos,	 insetos	 e	 frutos	 (MONTEIRO-
FILHO	&	DIAS,	 1990;	CÁCERES	 et al.,	
2002;	SANTORI	et al.,	2005).	MONTEIRO-
FILHO	&	DIAS	(1990)	identificaram	itens	
de	origem	vegetal	e	animal	(insetos,	aves	
e	mamíferos)	 que	 foram	utilizados	na	
alimentação	deste	marsupial	no	estado	de	
São	Paulo,	dentre	os	quais	dez	espécies	de	
mamíferos,	incluindo	pequenos	roedores,	
marsupiais	e	até	mesmo	um	tapiti	(Sylvi-
lagus brasiliensis),	e	diversas	plantas	zoo-
córicas,	sendo	algumas	pioneiras,	como	
aquelas	dos	gêneros	Cecropia e	Piper.

Na	ilha	de	Santa	Catarina,	sul	do	
Brasil,	uma	fêmea	capturada	no	mês	de	ja-
neiro	apresentava	os	mamilos	e	marsúpio	
bem	desenvolvidos,	porém	sem	filhotes.	
Trinta	e	oito	dias	depois,	carregava	seis	
filhotes:	cinco	machos	e	uma	fêmea,	com	
cerca	de	32	mm	de	comprimento	(GRAI-
PEL	et al.,	2006).	MONTEIRO-FILHO	&	

DIAS	(1990)	sugerem	uma	reprodução	contínua	para	
este	marsupial	em	Campinas,	São	Paulo.	Segundo	estes	
autores,	o	número	de	filhotes	costuma	ser	compatível	
com	o	número	de	mamilos	da	fêmea	e	os	indivíduos	
atingem	a	maturidade	sexual	antes	do	tamanho	cor-
poral	máximo.	Em	uma	população	estudada	ao	 sul	
de	Buenos	Aires,	na	Argentina,	esse	período	corres-
ponderia	ao	sexto	mês	de	vida	(REGIDOR	et al.,	1999).	

Com	corpo	 longo	e	flexível,	L. crassicaudata é	
bastante	 ágil,	 especialmente	 em	hábitats	 abertos.	É	
considerada	boa	escaladora	e	nadadora,	frequentan-
do	 lugares	alagadiços	ou	próximos	a	cursos	d´água	
(MONTEIRO-FILHO	&	DIAS,	1990;	AURICCHIO	&	
RODRIGUES,	 1995;	 SANTORI	 et al., 2005).	 Sua	 lo-
comoção	terrestre	é	similar	a	de	outros	membros	da	
família,	embora	com	eficiência	reduzida	por	causa	do	
corpo	longo	e	dos	membros	curtos	(SANTORI	et al., 
2005).	Tem	hábitos	noturnos	e	crespusculares,	dorme	
em	tocas,	podendo	construir	ninhos	de	capim	e	folhas	
secas	em	buracos	abandonados	por	tatus;	em	cativeiro	
chega	a	viver	até	três	anos	(AURICCHIO	&	RODRI-
GUES,	1995).	Em	estudo	com	marsupiais	e	roedores	
conduzido	na	ilha	de	Santa	Catarina,	esta	foi	a	espécie	
com	a	menor	densidade	populacional	(0,2	indivíduos/
ha)	e	maior	variação	ao	longo	da	pesquisa,	sem	um	

Lutreolina crassicaudata (Foto:	José	W.	A.	Santos)
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padrão	definido	(GRAIPEL	et al.,	2006).
É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	

lista	da	IUCN	(2010),	criticamente	em	perigo	no	Rio	
de	Janeiro	(BERGALO	et al.,	2000)	e	com	dados	insu-
ficientes	no	Paraná	(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).	
A	principal	 ameaça	a	 este	marsupial	 é	 a	drenagem	
de	banhados,	as	queimadas	dos	campos	naturais	e	o	
desmatamento,	 especialmente	das	florestas	 ciliares	
(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).

Gênero Marmosa Gray, 1821

Marmosa lepida (Thomas, 1888) 
cuíca,	marmosa

Apresenta	área	de	distribuição	que	se	estende	
do	centro	da	Colômbia	ao	centro	da	Bolívia,	incluindo	
também	o	Suriname	e	os	estados	brasileiros	do	Ama-
zonas	e	Pará,	ao	sul	do	rio	Amazonas	e	oeste	do	rio	
Tapajós	 (ROSSI,	 2005;	CREIGHTON	&	GARDNER,	
2008b).

Possui	porte	muito	pequeno,	com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	88	e	120	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	138	e	167	mm	e	massa	corporal	entre	12	
e	23	g	(ROSSI,	2005).	Possui	uma	faixa	de	pelos	escu-
recidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	marrom-
avermelhada	e	pelagem	ventral	constituída	de	pelos	
homogeneamente	brancos	restritos	a	uma	estreita	faixa	

mediana	delimitada	 lateralmente	por	uma	 faixa	de	
pelos	de	base	cinza	e	ápice	esbranquiçado.	Sua	cauda	
é	preênsil,	nua	e	levemente	mais	clara	no	ventre.	Não	
possui	marsúpio.

Marmosa lepida	foi	classificada	como	insetívora-
onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	informa-
ções	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	desta	
espécie	 e	nem	 informações	 sobre	 sua	 reprodução	e	
preferência	de	hábitats.

Apesar	de	 raramente	 capturada,	 é	 citada	na	
categoria	preocupação	menor	da	lista	da	IUCN	(2010)	
e	deficiente	em	dados	para	o	Brasil	 (MACHADO	et 
al., 2005).

Marmosa murina (Linnaeus, 1758) 
cuíca,	marmosa

Possui	ampla	área	de	distribuição	que	se	estende	
da	Colômbia,	a	leste	da	Cordilheira	Ocidental,	até	o	
litoral	leste	do	Brasil	na	altura	do	Espírito	Santo;	na	
direção	 sul,	 esta	distribuição	estende-se	 até	o	norte	
e	nordeste	da	Bolívia	e	o	sul	do	Mato	Grosso	do	Sul	
no	Brasil	(ROSSI,	2005;	CREIGHTON	&	GARDNER,	
2008b).

Apresenta	porte	pequeno,	 com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	85	e	163	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	142	e	225	mm	e	massa	corporal	entre	18	e	
100	g	(R.	V.	ROSSI,	obs. pess.).	Possui	uma	faixa	de	pelos	

escurecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	
dorsal	marrom-acinzada	e	pelagem	ventral	
constituída	 de	 pelos	 homogeneamente	
cor	de	creme	restritos	a	uma	estreita	faixa	
mediana	delimitada	lateralmente	por	uma	
faixa	de	pelos	de	base	cinza	e	ápice	creme.	
Sua	cauda	é	preênsil,	nua,	unicolor	ou	le-
vemente	mais	clara	no	ventre.	Não	possui	
marsúpio.

Marmosa murina	 foi	 classificada	
como	 insetívora-onívora	por	FONSECA	
et al.	(1996).	Não	há	informações	precisas	
sobre	os	seus	padrões	reprodutivos	e	nem	
hábitos	alimentares.

PINE	(1973)	a	considera	comum	em	
Utinga,	região	de	Belém,	Pará,	no	entanto,	
baixos	 índices	de	captura	 indicam	que	é	
uma	espécie	 rara	 em	outras	 regiões,	 tais	
como	 os	 arredores	 de	Manaus	 (MAL-Marmosa murina (Foto:	Sérgio	A.	A.	Morato)



45

C
A

P
ÍT

U
LO

  1

Ordem Didelphimorphia

COLM,	1991),	as	margens	do	rio	Juruá	(PATTON	et al.,	
2000)	e	Paracou,	Guiana	Francesa	(VOSS	et al.,	2001).	
Habita	florestas	primárias	e	secundárias	(EMMONS	
&	FEER,	 1997)	 e	 é	mais	 frequentemente	 capturada	
nos	estratos	arbustivo	ou	arbóreo	(MALCOLM,	1991;	
VOSS	et al.,	2001).

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Gênero Marmosops Matschie, 1916

Marmosops bishopi (Pine, 1981)
cuíca

Ocorre	no	leste	do	Peru,	na	metade	norte	da	Bo-
lívia	e	porções	adjacentes	do	Brasil,	ou	seja,	no	estado	
do	Amazonas	a	leste	do	rio	Juruá	e	no	norte	do	estado	
de	Mato	Grosso	até	a	Serra	do	Roncador	(VOSS	et al.,	
2004;	GARDNER	&	CREIGHTON,	2008a).

Apresenta	porte	muito	pequeno,	com	compri-
mento	da	cabeça	e	corpo	entre	90	e	105	mm,	compri-
mento	da	cauda	entre	116	e	137	mm	e	massa	corporal	
entre	17	e	22	g	(VOSS	et al.,	2004).	Possui	uma	faixa	de	
pelos	escurecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	
marrom-avermelhada	e	ventral	constituída	de	pelos	
homogeneamente	brancos,	lateralmente	delimitados	
por	uma	zona	mais	ou	menos	nítida	de	pelos	de	base	
cinza	e	ápice	branco.	Sua	cauda	é	preênsil,	aparente-
mente	nua,	unicolor	ou	levemente	mais	clara	no	ventre.	
Não	possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	os	hábitos	alimenta-
res	desta	espécie.

Sua	reprodução	parece	estar	associada	ao	perí-
odo	de	maior	pluviosidade,	uma	vez	que	PATTON	et 
al.	 (2000)	capturaram	exemplares	 juvenis	apenas	no	
final	desta	estação	ao	longo	do	rio	Juruá,	Brasil.	Entre	
seis	exemplares	 capturados,	dois	estavam	no	solo	e	
quatro	estavam	entre	1,5	e	2	m	acima	dele,	em	floresta	
de	terra	firme.

Este	pequeno	marsupial	é	citado	na	categoria	
preocupação	menor	da	lista	da	IUCN	(2010).

Marmosops ocellatus (Tate, 1931) 
cuíca,	marmosa

Esta	espécie,	referida	como	Marmosops dorothea	
por	GARDNER	(2005),	encontra-se	nas	regiões	central	
e	leste	da	Bolívia	e	norte	do	Pantanal,	Brasil	(ROSSI	

et al.,	2003,	identificada	como	Marmosops	cf. dorothea;	
VOSS	et al.,	2004;	GARDNER	&	CREIGHTON,	2008a).	
A	presença	de	M. ocellatus	no	oeste	da	Bolívia	relatada	
por	BROWN	(2004,	identificada	como	M. dorothea	pela	
autora)	não	é	corroborada	por	VOSS	et al.	(2004).

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
cabeça	 e	 corpo	 entre	 104	 e	 140	mm,	 comprimento	
da	cauda	entre	146	e	186	mm	e	massa	corporal	entre	
24	e	39	g	(VOSS	et al.,	2004).	Possui	uma	faixa	de	pe-
los	 escurecidos	ao	 redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	
marrom-acinzada	a	marrom-avermelhada	e	pelagem	
ventral	homogeneamente	creme.	Sua	cauda	é	preênsil,	
aparentemente	nua,	distintamente	bicolor	(mais	clara	
no	ventre)	e	com	a	porção	distal	despigmentada.	Não	
possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	hábitos	alimentares	
e	reprodução	para	esta	espécie.	No	norte	do	Pantanal,	
Marmosops ocellatus	 está	 associada	 à	floresta	 semi-
decídua	em	fundo	de	vale	e	ao	cerrado	denso	(ROSSI	
et al.,	2003).

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Marmosops impavidus (Tschudi, 1845)
cuíca,	marmosa

A	área	de	distribuição	desta	espécie	estende-se	
do	norte	da	Colômbia,	 em	 sua	 fronteira	 com	a	Ve-
nezuela,	até	o	extremo	norte	da	Bolívia,	incluindo	o	
extremo	oeste	do	Brasil	(GARDNER	&	CREIGHTON,	
2008a).	Sua	presença	no	Panamá	e	no	leste	da	Bolívia,	
relatada	por	BROWN	 (2004)	 e	GARDNER,	 (2005),	
necessita	confirmação.

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	109	e	130	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	132	e	150	mm	e	massa	corporal	entre	25	e	
49	g	(VOSS	et al.,	2004).	Possui	uma	faixa	de	pelos	es-
curecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	marrom-
acinzada	clara	e	pelagem	ventral	constituída	de	pelos	
homogeneamente	brancos	ou	cor	de	creme	restritos	a	
uma	faixa	mediana	delimitada	lateralmente	por	uma	
faixa	de	pelos	de	base	 cinza	e	ápice	 creme	entre	os	
membros	anteriores	e	posteriores.	Sua	cauda	é	preên-
sil,	aparentemente	nua,	unicolor	ou	levemente	bicolor	
(mais	clara	no	ventre)	e	com	a	porção	distal	levemente	
despigmentada.	Não	possui	marsúpio.

Marmosops impavidus	 foi	 classificado	 como	
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insetívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
desta	espécie.

Sua	reprodução	parece	estar	associada	ao	pe-
ríodo	de	maior	pluviosidade,	uma	vez	que	todas	as	
fêmeas	capturadas	por	PATTON	et al.	(2000)	durante	
esta	estação	às	margens	do	rio	Juruá,	Brasil,	possuíam	
mamas	desenvolvidas,	e	um	único	indivíduo	captura-
do	na	estação	seca	era	juvenil.	Estes	exemplares	foram	
encontrados	no	solo	ou	entre	1,5	e	2	m	acima	dele,	em	
áreas	de	floresta	de	terra	firme	primária	ou	secundária.

Consta	na	categoria	preocupação	menor	da	lista	
da	IUCN	(2010).

Marmosops incanus (Lund, 1840) 
cuíca,	guaiquica,	catita

Esta	espécie	ocorre	no	leste	do	Brasil,	da	Bahia	
ao	Paraná,	incluindo	o	interior	dos	estados	de	Minas	
Gerais	e	Bahia	(MUSTRANGI	&	PATTON,	1997;	LAN-
GE	&	JABLONSKI,	1998;	GARDNER	&	CREIGHTON,	
2008a).	

Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	
entre	240	e	431	mm,	comprimento	da	cauda	entre	140	e	
237	mm	e	massa	corporal	entre	20	e	140	g	(MUSTRAN-
GI	&	PATTON,	1997). Os	olhos	são	circundados	por	
anéis	escuros	e	bem	definidos.	Sua	pelagem	dorsal	é	
acinzada	com	tons	avermelhados.	O	ventre	é	homo-
geneamente	branco.	A	cauda	é	marrom-acinzada	na	
porção	proximal	e	despigmentada	na	porção	distal.	
Não	possui	marsúpio.

Indivíduos	juvenis	e	adultos	têm	pelagens	dis-
tintas.	No	jovem	e	nos	sub-adultos	a	pelagem	é	cinza,	
longa	e	macia	ao	longo	de	todo	o	dorso.	Nas	fêmeas	
adultas	a	pelagem	é	mais	amarelada,	curta	e	áspera,	
ao	passo	que	os	machos	 adultos	 exibem	um	colete	
de	pelos	curtos	e	ásperos	ao	redor	do	pescoço	e	dos	
ombros.	Esta	diferença	na	pelagem	 já	 levou	alguns	
pesquisadores	a	descreverem	jovens	e	adultos	como	
espécies	distintas.

Marmosops incanus	 foi	 classificado	como	 inse-
tívoro-onívoro	por	FONSECA	 et al.	 (1996),	 embora	
FONSECA	&	KIERULFF	(1989)	e	STALLINGS	(1989)	
tenham	 encontrado	 exclusivamente	 insetos	 (Cole-
optera	e	Orthoptera)	nas	amostras	 (n=3)	estomacais	
provenientes	de	áreas	no	leste	de	Minas	Gerais.

Sua	reprodução	está	fortemente	associada	à	es-

tação	chuvosa,	quando	FONSECA	&	KIERULFF	(1989)	
e	PASSAMANI	(2000)	capturaram	machos	e	 fêmeas	
reprodutivamente	ativos	em	áreas	de	Floresta	Atlântica	
de	Minas	Gerais	e	do	Espírito	Santo,	respectivamente.	
Ambos	os	estudos	registraram	um	maior	número	de	
machos	capturados	e	FONSECA	&	KIERULFF	(1989)	
observaram	dimorfismo	sexual	no	tamanho	dos	espé-
cimes,	sendo	os	machos	em	média	20%	mais	pesados	
que	as	fêmeas.	Após	o	período	reprodutivo,	todos	os	
machos	adultos	morrem,	de	maneira	que	nenhum	de-
les	pode	ser	encontrado	na	população	por	um	período	
de	sete	meses	(fevereiro	a	agosto).	As	fêmeas	adultas	
sobrevivem	um	pouco	mais	e	estão	ausentes	da	popu-
lação	entre	junho	e	agosto.	Desta	forma,	o	tempo	de	
vida	dos	machos	é	de	aproximadamente	um	ano,	ao	
passo	que	o	das	fêmeas	é	de	um	ano	e	meio	(LORINI	
et al.,	1994).

É	uma	espécie	geralmente	abundante,	presente	
em	florestas	primárias	ou	secundárias	(STALLINGS,	
1989)	 e	 em	cerrado	 senso	 estrito	ou	 caatinga	 contí-
guos	à	Floresta	Atlântica	de	Minas	Gerais	(CÂMARA	
et al.,	 2003).	Está	presente	 em	 fragmentos	florestais	
de	diversos	tamanhos,	unidos	ou	isolados,	e	tende	a	
ser	mais	comum	em	florestas	em	estágios	iniciais	de	
regeneração	ou	com	alto	grau	de	alteração	(PARDINI	
et al.,	2005).	Não	há	diferença	significativa	no	número	
de	capturas	no	solo	e	no	sub-bosque	a	uma	altura	de	
1	a	4	m	(FONSECA	&	KIERULFF,	1989;	STALLINGS,	
1989;	PASSAMANI,	2000).	Em	áreas	de	Floresta	Atlân-
tica	de	Minas	Gerais,	FONSECA	&	KIERULFF	(1989)	
registraram	deslocamentos	médios	 entre	 capturas	
sucessivas	de	64,7	m	para	os	machos	(deslocamento	
máximo	de	200	m)	e	um	único	deslocamento	de	40	m	
para	uma	fêmea.

Consta	na	categoria	preocupação	menor	da	lista	
da	 IUCN	 (2010),	quase	ameaçada	no	estado	de	São	
Paulo	(SÃO	PAULO,	2008)	e	com	dados	insuficientes	
no	Paraná	(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).

Marmosops neblina Gardner, 1990 
cuíca,	marmosa

Ocorre	na	 região	 compreendida	 entre	o	 leste	
do	Equador,	 o	 extremo	 sudoeste	da	Venezuela	 e	 a	
margem	direita	do	 rio	 Juruá,	Brasil	 (PATTON	 et al.	
2000;	PATTON	&	COSTA,	2003;	GARDNER	&	CREI-
GHTON,	2008a).
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Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	
entre	258	e	299	mm,	comprimento	da	cauda	entre	145	
e	170	mm	e	massa	corporal	em	torno	de	44	g	(PATTON	
et al.,	2000).	Possui	uma	faixa	de	pelos	escurecidos	ao	
redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	marrom-escura	e	pe-
lagem	ventral	constituída	de	pelos	homogeneamente	
brancos	restritos	a	uma	faixa	mediana	mais	larga	no	
peito	e	muito	estreita	no	abdome,	delimitada	lateral-
mente	por	uma	faixa	larga	de	pelos	de	base	cinza	e	
ápice	branco.	 Sua	 cauda	 é	preênsil,	 aparentemente	
nua	e	uniformemente	escura.	Não	possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	os	hábitos	alimenta-
res	desta	espécie.

Sua	 reprodução	parece	 ocorrer	 ao	 longo	do	
ano	todo,	pois	exemplares	juvenis	foram	encontrados	
tanto	na	estação	seca	quanto	na	chuvosa	ao	longo	do	
rio	Juruá,	Brasil,	por	PATTON	et al.	(2000).	Os	mesmos	
autores	encontraram	este	marsupial	apenas	em	flores-
tas	de	várzea,	no	solo	ou	a	1,5	m	acima	dele.

Consta	na	categoria	preocupação	menor	da	lista	
da	IUCN	(2010).

Marmosops noctivagus (Tschudi, 1845)
cuíca,	marmosa

Encontra-se	nas	regiões	amazônicas	do	Equa-
dor	e	Peru,	norte	e	centro	da	Bolívia	e	oeste	do	Brasil,	
incluindo	o	Acre,	Amazonas,	leste	do	Pará	e	norte	do	
Mato	Grosso	 (BROWN,	 2004;	GARDNER	&	CREI-
GHTON,	2008a).

Apresenta	porte	pequeno,	com	cabeça	e	corpo	

entre	129	e	141	mm	de	comprimento,	 comprimento	
da	cauda	entre	156	e	189	mm	e	massa	corporal	entre	
36	e	59	g	(VOSS	et al.,	2004).	Possui	uma	faixa	de	pe-
los	 escurecidos	ao	 redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	
marrom-avermelhada	e	pelagem	ventral	constituída	
de	 pelos	 homogeneamente	 brancos.	 Sua	 cauda	 é	
preênsil,	aparentemente	nua	e	uniformemente	escura	
ou	indistintamente	bicolor	(mais	clara	no	ventre),	po-
dendo	apresentar	também	a	porção	terminal	levemente	
despigmentada.	Não	possui	marsúpio.

Marmosops noctivagus	 foi	 classificado	 como	
insetívoro-onívoro	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Não	
há	informações	mais	precisas	sobre	seus	hábitos	ali-
mentares.

PATTON	 et al.	 (2000)	 capturaram	exemplares	
juvenis	e	fêmeas	subadultas	desta	espécie	na	estação	
chuvosa,	 e	uma	 fêmea	 com	sinais	de	amamentação	
prévia	no	auge	da	estação	seca	às	margens	do	rio	Juruá,	
Brasil.	HICE	 (2003),	por	 sua	vez,	 encontrou	 fêmeas	
grávidas	 em	abril	 e	 agosto,	 com	número	médio	de	
embriões	de	7,7	(n=4),	e	lactantes	nos	meses	de	março,	
maio,	julho,	agosto,	outubro,	novembro	e	dezembro,	no	
nordeste	do	Peru,	indicando	atividade	reprodutiva	ao	
longo	de	todo	o	ano.	A	espécie	é	encontrada	em	floresta	
de	várzea	e	de	terra	firme	primária	ou	secundária,	no	
solo	ou	no	estrato	arbustivo-arbóreo,	entre	0,3	e	10	m	
de	altura	(cf.	PATTON	et al.,	2000;	HICE,	2003).

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Marmosops parvidens (Tate, 1931) 
cuíca,	marmosa

A	distribuição	geográfica	desta	es-
pécie	inclui	o	sul	da	Venezuela,	a	Guiana,	
a	Guiana	Francesa,	o	norte	da	Amazônia	
brasileira	a	leste	do	rio	Negro	e	norte	do	
rio	Amazonas;	no	Pará,	os	registros	são	
para	as	proximidades	de	Belém	e	extremo	
sudoeste	do	 estado	 (VOSS	 et al.,	 2001;	
GARDNER	&	CREIGHTON,	2008a;	G.	V.	
BIANCONI,	obs. pess.).

Possui	porte	muito	pequeno,	 com	
comprimento	da	cabeça	e	corpo	entre	93	e	
107	mm,	comprimento	da	cauda	entre	138	
e	160	mm	e	massa	corporal	entre	21	e	31	g	
(VOSS	et al.,	2001).	Possui	uma	faixa	de	Marmosops noctivagus (Foto:	Paulo	Bernarde)
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pelos	escurecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	
marrom-avermelhada	e	pelagem	ventral	constituída	de	
pelos	homogeneamente	brancos	ou	cor	de	creme	deli-
mitados	lateralmente	por	uma	estreita	faixa	de	pelos	
com	base	cinza	e	ápice	branco	ou	creme.	Sua	cauda	é	
preênsil,	aparentemente	nua	e	levemente	bicolor	(mais	
clara	no	ventre).	Não	possui	marsúpio.

Marmosops parvidens	 foi	 classificado	 como	
insetívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
desta	espécie.

A	única	 informação	disponível	 na	 literatura	
referente	à	sua	reprodução	é	o	relato	de	PINE	(1973)	
sobre	uma	fêmea	com	sete	embriões	coletada	no	mês	
de	junho	em	Belém,	Pará.	Entretanto,	a	identificação	
deste	 exemplar	deve	 ser	 confirmada,	uma	vez	que	
pode	se	tratar	de	um	exemplar	de	M. pinheiroi.	Fêmeas	
lactantes	foram	capturadas	nos	meses	de	julho	e	se-
tembro	às	margens	do	rio	Teles	Pires,	estado	do	Pará	
(G.	V.	BIANCONI,	obs. pess.).

Todos	os	espécimes	capturados	por	VOSS	et al.	
(2001)	em	Paracou,	Guiana	Francesa,	estavam	ativos	
durante	a	noite,	no	solo	ou	no	estrato	arbustivo	entre	
0,2	e	1,8	m	acima	do	solo,	geralmente	em	floresta	de	ter-
ra	firme	primária	ou	floresta	ripária,	e	menos	frequen-
temente	em	floresta	secundária	e	floresta	inundável.

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Marmosops paulensis (Tate, 1931) 
cuíca,	marmosa

Apresenta	área	de	distribuição	restrita	a	uma	
faixa	na	porção	leste	do	Brasil,	incluindo	os	estados	de	
Minas	Gerais,	Espírito	Santo,	Rio	de	Janeiro,	São	Paulo	
e	Paraná	(MUSTRANGI	&	PATTON,	1997;	GARDNER	
&	CREIGHTON,	2008a).

Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	
entre	243	e	365	mm,	comprimento	da	cauda	entre	145	e	
212	mm	e	massa	corporal	entre	16	e	70	g	(MUSTRAN-
GI	&	PATTON,	1997). Os	olhos	são	circundados	por	
anéis	escuros	e	bem	definidos.	Sua	pelagem	dorsal	é	
cinza-amarronzada	com	tons	avermelhados.	O	ventre	é	
homogeneamente	branco	ou	creme.	A	cauda	é	marrom-
acinzada	na	porção	proximal	 e	despigmentada	na	
porção	distal.	Não	possui	marsúpio.

Marmosops paulensis	foi	classificado	como	inse-

tívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	LEINER	&	
SILVA	(2007)	registraram	a	presença	de	insetos,	gas-
trópodes,	aracnídeos,	pequenos	vertebrados,	flores	e	
frutos	(em	especial	Piper spp.,	Piperaceae)	em	amostras	
fecais	procedentes	de	uma	região	de	Floresta	Atlântica	
do	estado	de	São	Paulo.

De	acordo	com	LEINER	et al.	(2008),	o	período	
reprodutivo	 de	M. paulensis reflete	 sincronização	
entre	 os	 indivíduos,	 com	 a	 atividade	 reprodutiva	
concentrada	entre	 setembro	e	março.	O	 início	desta	
etapa	parece	 responder	pela	 combinação	de	 fatores	
como:	 precipitação,	 fotoperíodo	 e	disponibilidade	
local	 de	 frutos.	Os	 espécimes	 acompanhados	pela	
autora	participaram	de	um	único	evento	reprodutivo,	
caracterizando	semelparidade.

MUSTRANGI	&	PATTON	(1997)	relatam	que	
esta	espécie	está	restrita	a	áreas	de	florestas	montanas,	
situadas	acima	de	800	m	de	altitude.	Inventários	recen-
tes	mostram	que	este	marsupial	ocorre	em	florestas	pri-
márias	e	secundárias	(VIEIRA	&	MONTEIRO-FILHO,	
2003;	PARDINI	et al.,	no	prelo),	onde	exploram	tanto	
o	solo	quanto	o	sub-bosque	(VIEIRA	&	MONTEIRO-
FILHO,	2003).

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010);	considerada	presumivelmente	
ameaçada	de	 extinção	no	 estado	do	Rio	de	 Janeiro	
(BERGALLO	 et al.,	 2000)	 e	vulnerável	no	estado	de	
São	Paulo	(SÃO	PAULO,	2008).	

Marmosops pinheiroi (Pine, 1981) 
cuíca,	marmosa

A	distribuição	geográfica	desta	espécie	inclui	o	
leste	da	Venezuela,	a	Guiana,	o	Suriname,	a	Guiana	
Francesa,	e	o	Brasil	no	estado	do	Amapá	e	noroeste	
do	estado	do	Pará	 (VOSS	et al.,	 2001;	GARDNER	&	
CREIGHTON,	2008a).

Possui	porte	muito	pequeno,	com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	94	e	121	mm	de	comprimento,	
comprimento	da	cauda	entre	135	e	156	mm	e	massa	
corporal	entre	19	e	33	g	(VOSS	et al.,	2001).	Possui	uma	
faixa	de	pelos	escurecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	
dorsal	marrom-escura	e	pelagem	ventral	constituída	
de	pelos	homogeneamente	brancos	delimitados	late-
ralmente	por	uma	larga	faixa	de	pelos	com	base	cinza	
e	ápice	branco.	Sua	cauda	é	preênsil,	aparentemente	
nua	e	levemente	bicolor	(mais	clara	no	ventre).	Não	
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possui	marsúpio.
Não	há	informações	sobre	os	hábitos	alimenta-

res	e	a	reprodução	desta	espécie.
Todos	os	espécimes	capturados	por	VOSS	et al.	

(2001)	em	Paracou,	Guiana	Francesa,	estavam	ativos	
durante	a	noite,	no	solo	ou	no	estrato	arbustivo	entre	
0,3	e	1,5	m	acima	do	solo,	em	floresta	de	terra	firme	
primária	 ou	 secundária,	 floresta	 ripária	 e	 floresta	
inundável.

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Gênero Metachirus Burmeister, 1854

Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy, 1803) 
cuíca-de-quatro-olhos,	cuíca-marrom,	cuíca-rabo-de-

rato,	jupati

Apresenta	 ampla	área	de	distribuição	que	 se	
estende	de	Honduras	ao	Paraguai,	extremo	norte	da	
Argentina	e	estado	de	Santa	Catarina	no	Brasil	(BRO-
WN,	2004;	GARDNER	&	DAGOSTO,	2008).

Possui	porte	mediano,	 com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	150	e	560	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	178	e	390	mm	e	massa	corporal	entre	91	e	
600	g	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	
G.	V.	BIANCONI,	obs. pess.).	Apresenta	pelagem	curta	
e	densa,	de	coloração	marrom-acinzada	ou	lembrando	
a	cor	acastanhada	da	canela	em	pó	no	dorso,	e	colo-
ração	creme	no	ventre.	A	face	tem	tons	mais	escuros	
que	o	dorso,	com	uma	mancha	branca	ou	creme	bem	
definida	sobre	cada	olho.	Possui	também	uma	faixa	

escura	que	se	estende	do	focinho	até	a	base	das	orelhas.	
A	cauda,	não-preênsil,	é	nua	em	praticamente	toda	a	
sua	 extensão,	 com	exceção	do	primeiro	 centímetro	
basal	que	está	 recoberto	por	pelos	 semelhantes	 aos	
encontrados	no	dorso.	Sua	coloração	é	parda-escura,	
tornando-se	gradualmente	despigmentada	na	direção	
distal.	Não	possui	marsúpio.

	Sua	dieta	foi	classificada	como	insetívora-onívo-
ra	por	FONSECA	et al.	(1996).	Outros	estudos	revelam	
uma	dieta	composta	em	grande	parte	por	artrópodes,	
principalmente	 Blattariae,	Hymenoptera,	 Isoptera	
e	Coleoptera,	mas	 também	Arachnida	 e	Diplopoda	
(SANTORI	et al., 1995;	FREITAS	et al., 1997;	CARVA-
LHO	et al., 1999;	CÁCERES,	2004).	Os	mesmos	estudos	
mostram	que	também	ingeriu,	com	menor	frequência,	
pequenos	mamíferos,	aves,	répteis,	frutos	e	sementes.

Às	margens	do	 rio	 Juruá,	Brasil,	 PATTON	 et 
al. (2000)	observaram	que	esta	espécie	reproduziu-se	
durante	o	ano	todo,	pois	fêmeas	com	seis	a	nove	filho-
tes	agarrados	às	mamas	foram	capturadas	durante	os	
meses	da	estação	chuvosa	de	fevereiro	a	maio,	e	os	da	
estação	seca	de	agosto	e	setembro.	Padrão	similar	foi	
observado	por	HICE	(2003)	no	nordeste	do	Peru,	onde	
fêmeas	reprodutivas	foram	capturadas	em	ambas	as	
estações.

Metachirus nudicaudatus ocorre	em	florestas	pri-
márias	e	secundárias,	restingas	e	florestas	de	várzea,	
geralmente	próximo	a	cursos	de	água	(MARGARIDO	
et al.,	1994;	FREITAS	et al.,	1997;	PATTON	et al.,	2000;	
VOSS	et al.,	2001;	GRELLE,	2003;	VIEIRA	&	MONTEI-
RO-FILHO,	2003).	Em	área	de	restinga	no	estado	do	

Rio	de	Janeiro,	FREITAS	et al.	(1997)	obser-
varam	que	este	marsupial	prefere	utilizar	
áreas	 com	maior	 densidade	 vegetal	 no	
estrato	herbáceo	e	arbustivo	a	1	m	do	solo.	
É	estritamente	terrícola,	como	demonstram	
as	capturas	exclusivas	em	solo	realizadas	
por	PASSAMANI	 (2000),	 PATTON	 et al.	
(2000),	GRAIPEL	 (2003),	GRELLE	 (2003),	
VIEIRA	&	MONTEIRO-FILHO	 (2003).	
VOSS	et al.	(2001),	entretanto,	capturaram	
três	 exemplares	 jovens	 em	 ratoeiras	 ins-
taladas	em	lianas	entre	0,5	e	1,3	m	acima	
do	solo	em	Paracou,	Guiana	Francesa.	Os	
outros	19	registros	desta	espécie	em	Para-
cou	referem-se	a	indivíduos	observados	ou	
capturados	no	solo.Metachirus nudicaudatus (Foto:	Vinicius	Xavier	da	Silva)



50

C
A

P
ÍT

U
LO

  1

Mamíferos do Brasil

Utiliza	tocas	debaixo	de	folhas	e	galhos	secos	
como	ninho,	podendo	frequentar	também	abrigos	sob	
rochas	(MARGARIDO	et al., 1994;	EMMONS	&	FEER,	
1997).	É	predominantemente	noturno	(MORAES,	2004)	
e	de	difícil	observação,	ficando	em	alerta	sob	qualquer	
barulho	(EMMONS	&	FEER,	1997).	Um	dado	curioso	
é	que	este	marsupial	parece	mais	ativo	e	fácil	de	ser	
observado	logo	após	tempestades	(EMMONS	&	FEER,	
1997).	Dados	de	rádio-telemetria	obtidos	para	a	Reser-
va	Biológica	União,	Rio	de	Janeiro,	indicaram	uma	área	
de	uso,	para	uma	fêmea,	de	8,4	ha	e	um	deslocamento	
médio	de	549,9	m	por	noite,	com	picos	de	atividade	
entre	20:00	e	23:00	h	(MORAES,	2004).	Quando	amea-
çado,	apresenta	o	comportamento	agonístico	de	“bater	
os	dentes”	 e,	 ao	 contrário	de	outros	marsupiais	de	
tamanho	 similar	 (p.	 ex.	Philander),	 não	 investe	 com	
ferocidade	contra	o	agressor	(PINE,	1973;	R.	V.	ROSSI,	
obs. pess.).	Nesta	condição,	pode	ainda	emitir	um	som	
extremamente	agudo	e	agitar	ativamente	as	orelhas	
(F.	C.	STRAUBE,	com. pess.).

Este	marsupial	 é	 citado	na	 categoria	preocu-
pação	menor	da	lista	da	IUCN	(2010)	e	como	quase	
ameaçado	 no	 estado	de	 São	 Paulo	 (SÃO	PAULO,	
2008);	no	Paraná	consta	como	com	dados	insuficientes	
(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).

Gênero Micoureus Lesson, 1842

No	maior	e	mais	completo	estudo	das	relações	
filogenéticas	de	marsupiais	da	família	Didelphidae	já	
realizado,	VOSS	&	JANSA	(2009)	incluem	as	espécies	
de	Micoureus	no	gênero	Marmosa,	rebaixando	o	primei-
ro	a	subgênero	do	segundo.	Esta	decisão	foi	tomada	
pelos	autores	no	intuito	de	reconhecer	apenas	táxons	
monofiléticos	 em	 seu	 estudo.	Por	 se	 tratar	de	uma	
decisão	taxonômica	de	caráter	provisório,	mantemos	
aqui	neste	trabalho	Micoureus	como	um	gênero	válido,	
até	que	a	sistemática	deste	grupo	seja	definida	com	
base	em	estudos	mais	amplos	e	robustos.

Micoureus constantiae (Thomas, 1904)
cuíca

Distribui-se	pela	Bolívia	a	leste	da	cordilheira	
dos	Andes	 e	 em	porções	 adjacentes	 da	Argentina	
e	Brasil,	 especificamente	nos	 estados	de	Rondônia,	
Mato	Grosso	 e	Mato	Grosso	do	Sul	 (GARDNER	&	

CREIGHTON,	2008b).	Os	registros	desta	espécie	em	
Minas	Gerais,	apresentados	por	BROWN	(2004),	pro-
vavelmente	representam	um	erro.

Apresenta	 proporções	medianas,	 com	 com-
primento	 da	 cabeça	 e	 corpo	 entre	 134	 e	 150	mm,	
comprimento	da	cauda	entre	186	e	201	mm	e	massa	
corporal	 entre	68	e	73	g	 (EMMONS	&	FEER,	1997).	
Possui	uma	larga	faixa	de	pelos	escurecidos	ao	redor	
dos	olhos,	pelagem	dorsal	relativamente	curta	(ca.	9	
mm)	de	coloração	marrom-acinzada	e	pelagem	ventral	
amarelo-ocre,	destituída	de	pelos	com	base	cinza.	Sua	
cauda	é	preênsil,	com	pelagem	corporal	cobrindo	os	2	
cm	proximais.	O	restante	da	cauda	é	nu,	de	coloração	
marrom-acinzada	na	metade	proximal	e	despigmen-
tada	na	metade	distal.	Não	possui	marsúpio.

Micoureus constantiae	 foi	 classificado	 como	
insetívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Foram	
encontradas	partes	vegetais	e	de	hemípteras	em	con-
teúdos	estomacais	desta	espécie	na	província	de	Jujuy,	
Argentina	(FLORES	et al.,	2000).

Pouco	se	sabe	a	respeito	de	sua	reprodução.	Na	
província	de	Jujuy,	Argentina,	uma	fêmea	lactante	e	um	
exemplar	juvenil	foram	coletados,	respectivamente,	em	
junho	e	agosto	por	FLORES	et al.	(2000).	ANDERSON	
(1997)	relata	uma	fêmea	lactante	em	maio	e	outra	com	
cinco	jovens	em	agosto,	sem	mencionar	a	procedência	
das	mesmas.

No	norte	do	Pantanal,	Brasil,	este	marsupial	está	
restrito	a	florestas	semi-decíduas	em	fundo	de	vale	e	
cerrado	denso	(ROSSI	et al.,	2003).

É	 citado	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010)	e	como	deficiente	em	dados	para	
o	Brasil	(MACHADO	et al.,	2005).

Micoureus demerarae (Thomas, 1905) 
cuíca

Possui	ampla	área	de	distribuição,	que	se	esten-
de	da	Colômbia	cis-andina	até	o	norte	da	Bolívia,	o	
Brasil	central	e	o	nordeste	brasileiro	na	altura	da	Bahia	
(GARDNER	&	CREIGHTON,	2008b).

Apresenta	proporções	medianas,	com	compri-
mento	da	cabeça	e	corpo	entre	157	e	193	mm,	compri-
mento	da	cauda	entre	234	e	280	mm	e	massa	corporal	
entre	89	e	149	g	(VOSS	et al.,	2001).	Possui	uma	larga	
faixa	de	pelos	escurecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	
dorsal	longa	(ca.	12	mm),	lanosa,	de	coloração	marrom-
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acinzada	e	pelagem	ventral	 constituída	de	pelos	de	
base	cinza	e	ápice	creme,	exceto	no	queixo	e	região	
inguinal.	Sua	cauda	é	preênsil,	com	pelagem	corporal	
cobrindo	os	3	cm	proximais.	O	restante	da	cauda	é	nu,	
de	coloração	marrom-acinzada	ao	longo	de	toda	a	sua	
extensão.	Não	possui	marsúpio.

Micoureus demerarae	 foi	 classificado	 como	
insetívoro-onívoro	por	 FONSECA	 et al.	 (1996).	 In-
formações	 sobre	 os	hábitos	 alimentares	da	 espécie	
indicam	o	consumo	frequente	de	insetos	(Coleoptera,	
Hemiptera,	Hymenoptera	 e	Diptera),	 com	destaque	
para	Coleoptera	 e	Hemiptera,	 seguido	por	material	
vegetal	(FERNANDES	et al.,	2006).

	 Fêmeas	 com	dez	filhotes	 atados	às	mamas	e	
fêmeas	lactantes	foram	capturadas	nos	meses	de	julho	
e	setembro,	respectivamente,	nas	margens	do	rio	Teles	
Pires,	 estado	do	Pará	 (G.	V.	BIANCONI,	obs. pess.).	
PATTON	et al.	(2000)	capturaram	fêmeas	reprodutivas	
nos	meses	de	fevereiro	a	abril	e	setembro	a	novembro	
nas	margens	do	rio	Juruá,	indicando	que	esta	espécie	
reproduz-se	ao	longo	de	todo	o	ano.	Uma	destas	fême-
as	trazia	sete	jovens	unidos	às	suas	mamas.	

A	maioria	dos	exemplares	de	M. demerarae	cole-
tados	por	VOSS	et al.	(2001)	em	Paracou,	Guiana	Fran-
cesa,	estavam	entre	1	e	17	m	acima	do	solo.	Este	dado	
corrobora	os	resultados	obtidos	por	MALCOLM	(1991)	
em	Manaus,	onde	esta	espécie	foi	significativamente	
mais	capturada	no	dossel	do	que	no	solo	da	floresta.	
Na	Amazônia	ela	ocorre	principalmente	em	floresta	de	
terra	firme	primária	ou	secundária	e,	eventualmente,	
em	floresta	inundável	(PATTON	et al.,	2000;	VOSS	et al.,	
2001).	No	bioma	Cerrado,	no	estado	de	Goiás,	ocorre	
principalmente	em	florestas	de	galeria	e	com	menor	
frequência	 em	 florestas	 de	 encosta,	 cerrado	 senso	
estrito	e	campo	rupestre	(BONVICINO	et al.,	2002).

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Micoureus paraguayanus (Tate, 1931)
cuíca,	guaiquica-cinza

Ocorre	 no	 leste	 do	Brasil,	 do	 sul	 do	 estado	
da	Bahia	ao	norte	do	estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	
estendendo-se	a	leste	até	o	sul	do	Paraguai	(GARDNER	
&	CREIGHTON,	2008b).

Apresenta	proporções	medianas,	com	compri-
mento	da	cabeça	e	corpo	entre	142	e	250	mm,	compri-

mento	da	cauda	entre	159	e	232	mm	e	massa	corporal	
entre	58	e	132	g	(G.	V.	BIANCONI,	obs. pess.).	Não	há,	na	
literatura	recente,	informações	sobre	outras	medidas	
corporais	que	se	apliquem	apenas	a	M. paraguayanus.

Possui	uma	larga	faixa	de	pelos	escurecidos	ao	
redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	longa	(mais	que	12	
mm)	 e	 lanosa	marrom-acinzada	 e	pelagem	ventral	
constituída	de	pelos	de	base	cinza	e	ápice	creme,	exceto	
no	queixo	e/ou	garganta.	Sua	cauda	é	preênsil,	com	
pelagem	corporal	cobrindo	de	2	a	3	cm	proximais.	O	
restante	da	cauda	é	nu,	de	coloração	marrom-acinzada	
escura	na	metade	anterior	e	despigmentada	na	metade	
distal.	Não	possui	marsúpio.

Micoureus paraguayanus	 é	 onívoro-insetívoro,	
com	uma	dieta	composta	em	80,1%	de	artrópodes	e	
19,9%	de	frutos	na	Reserva	Biológica	Poço	das	Antas,	
Rio	de	Janeiro,	segundo	LEITE	et al.	(1996).	Na	mesma	
região,	CARVALHO	 et al. (1999)	 e	PINHEIRO	 et al. 
(2002)	também	observaram	o	consumo	frequente	de	
artrópodes,	incluindo	crustáceos	(Copepoda	e	Isopo-
da).	Para	a	ilha	de	Santa	Catarina,	Santa	Catarina,	a	
espécie	apresentou	alto	grau	de	frugivoria	e,	em	termos	
de	itens	animais,	consumiu	principalmente	besouros	
(53%	das	amostras	analisadas)	e	himenópteros	(43%),	
particularmente	formigas	(CÁCERES	et al.,	2002).

Na	Floresta	Atlântica	do	estado	do	Rio	de	Ja-
neiro,	a	reprodução	de	M. paraguayanus ocorre	prin-
cipalmente	entre	setembro	e	abril	 (QUENTAL	et al.,	
2001)	e	no	interior	do	estado	de	São	Paulo	há	relato	
da	 existência	de	 fêmeas	 sexualmente	 imaturas	nos	
meses	de	março	e	 setembro	 (GARGAGLIONI	 et al.,	
1998).	G.	V.	BIANCONI	(obs. pess.)	capturou	fêmeas	
lactantes	ou	com	filhotes	atados	às	mamas	nos	meses	
de	setembro	e	outubro	no	município	de	Fênix,	Paraná.	
Neste	mesmo	 local,	 encontrou	 fêmeas	 lactantes	 em	
novembro	e	março.

Diversos	estudos	mostram	que	M. paraguayanus	
explora	preferencialmente	o	estrato	arbóreo	e/ou	ar-
bustivo	das	florestas,	sendo	raramente	encontrado	no	
solo,	ocorrendo	tanto	em	florestas	primárias	quanto	
secundárias	(FONSECA	&	KIERULFF,	1989;	STALLIN-
GS,	 1989;	 PASSAMANI,	 1995;	 LEITE	 et al.,	 1996;	
PASSAMANI,	2000;	CÁCERES	et al.,	2002;	GRAIPEL,	
2003;	GRELLE,	2003;	VIEIRA	&	MONTEIRO-FILHO,	
2003).	GARGAGLIONI	et al.	(1998)	e	TALAMONI	&	
DIAS	(1999)	encontraram-no	também	em	floresta	de	
galeria	e	cerradão	no	interior	do	estado	de	São	Paulo.	
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Pode	ocorrer	em	fragmentos	florestais	pe-
quenos,	mas	apresenta	uma	baixa	taxa	de	
movimentação	entre	eles	(1,2%;	PIRES	et al.,	
2002).	Em	floresta	contínua,	FONSECA	&	
KIERULFF	(1989)	observaram	deslocamen-
tos	de	até	380	m	entre	capturas	sucessivas	de	
indivíduos,	ao	passo	que	em	uma	paisagem	
fragmentada	PIRES	et al.	(2002)	registraram	
deslocamentos	de	até	860	m.	A	área	de	uso	
estimada	para	 essa	 cuíca	 em	 fragmentos	
de	Floresta	Atlântica	no	estado	do	Rio	de	
Janeiro	é	de	0,1	a	2,45	ha	para	machos	e	0,1	a	
1,1	ha	para	fêmeas	(PIRES	&	FERNANDEZ,	
1999).	MORAES-JUNIOR	&	CHIARELLO	
(2005)	registraram	a	utilização	preferencial	
de	abrigos	em	palmeiras	Astrocaryum acu-
leatissimum,	a uma	altura	média	de	4,66	m,	
na	Reserva	Biológica	União,	Rio	de	Janeiro.	Segundo	
estes	autores,	ocos	de	árvores	e	emaranhados	de	cipó	
situados	a	uma	altura	média	de	10,67	m	também	po-
dem	ser	usados	como	abrigos	na	região.

Este	marsupial	é	citado	na	categoria	preocupa-
ção	menor	da	lista	da	IUCN	(2010)	e	está	incluso	na	
categoria	dados	insuficientes	no	estado	do	Rio	Grande	
do	Sul	(VIEIRA	&	IOB,	2003).

Micoureus regina (Thomas, 1898)
cuíca

Está	presente	no	centro	e	sul	da	Colômbia,	leste	
do	Equador	e	Peru,	extremo	oeste	do	Brasil	nos	estados	
do	Acre	e	Amazonas,	e	noroeste	da	Bolívia	(GARDNER	
&	CREIGHTON,	2008b).	Segundo	BROWN	(2004),	há	
ainda	um	registro	desta	espécie	no	norte	da	Colômbia.

Apresenta	 proporções	medianas,	 com	 com-
primento	 total	 entre	 380	 e	 492	mm	e	 comprimento	
da	cauda	entre	238	e	294	mm	(PATTON	et al.,	2000).	
Possui	uma	larga	faixa	de	pelos	escurecidos	ao	redor	
dos	olhos,	pelagem	dorsal	relativamente	longa	(ca.	10	
mm)	marrom-acinzada	e	pelagem	ventral	constituída	
de	pelos	homogeneamente	cremes	na	região	mediana,	
lateralmente	delimitados	por	uma	faixa	constituída	de	
pelos	de	base	cinza	e	ápice	creme.	Sua	cauda	é	preênsil,	
com	pelagem	corporal	cobrindo	1	a	2	cm	proximais.	O	
restante	da	cauda	é	nu,	de	coloração	marrom-acinzada	
ao	longo	de	toda	a	sua	extensão.	Não	possui	marsúpio.

Micoureus regina	 foi	 classificado	 como	 insetí-

voro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	in-
formações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
desta	espécie.

Sua	 reprodução	parece	 ocorrer	 ao	 longo	de	
todo	o	ano,	como	sugerem	as	capturas	de	fêmeas	em	
estágio	reprodutivo	nos	meses	de	fevereiro	e	setem-
bro	a	outubro	nas	margens	do	rio	Juruá,	Brasil,	por	
PATTON	et al.	 (2000).	De	acordo	com	estes	autores,	
todos	os	exemplares	de	M. regina	 foram	capturados	
em	estratos	superiores	da	floresta,	entre	2	e	10	m	de	
altura,	em	florestas	de	terra	firme	e	principalmente	em	
florestas	de	várzea.	

Esta	espécie	é	citada	na	categoria	preocupação	
menor	da	lista	da	IUCN	(2010).

Gênero Monodelphis Burnett, 1830

Monodelphis americana (Müller, 1776)
catita,	cuíca-de-três-listras

Ocorre	na	porção	leste	do	Brasil,	da	região	de	
Belém,	Pará,	 ao	 estado	de	Santa	Catarina	 (PINE	&	
HANDLEY	JR.,	2008).

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	101	e	105	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	45	e	55	mm	e	massa	corporal	entre	23	e	
35	g	(EMMONS	&	FEER,	1997).	Sua	pelagem	dorsal	é	
marrom,	ornamentada	com	três	faixas	 longitudinais	
negras	das	quais	a	central	estende-se	do	focinho	à	base	
da	cauda,	e	as	laterais	estendem-se	dos	ombros	à	base	
da	 cauda.	A	pelagem	ventral	 é	marrom-alaranjada.	

Micoureus regina (Foto:	Paulo	Bernarde)
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Sua	 cauda,	 não-preênsil,	 é	 bicolor	
(marrom-escura	no	dorso	e	mais	cla-
ra	no	ventre)	e	coberta	por	diminutos	
pelos.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis americana	foi	clas-
sificada	 como	 insetívora-onívora	
por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	seus	
hábitos	alimentares.

MARES	 et al.	 (1989)	 relatam	
a	captura	de	uma	fêmea	lactante	no	
mês	de	novembro	e	de	indivíduos	su-
badultos	entre	os	meses	de	fevereiro	
e	 junho	no	Distrito	Federal,	Brasil,	
sugerindo	haver	uma	associação	da	
atividade	reprodutiva	com	o	período	chuvoso.

É	uma	espécie	 essencialmente	 terrícola,	 rara-
mente	 capturada	por	armadilhas	 convencionais	 em	
florestas	primárias	e	secundárias	no	sudeste	do	Brasil	
(FONSECA	&	KIERULFF,	1989;	PIRES	et al.,	2002;	VIEI-
RA	&	MONTEIRO-FILHO,	2003)	e	na	região	de	Belém,	
Pará	(PINE,	1973).	O	uso	de	armadilhas-de-queda,	no	
entanto,	tem	mostrado	que	esta	espécie	não	é	tão	rara	
no	planalto	atlântico	do	estado	de	São	Paulo	(PARDINI	
et al.,	2005;	PARDINI	et al.,	no	prelo).	Este	marsupial	
está	presente	também	em	florestas	de	galeria	do	Distri-
to	Federal,	onde	curiosamente	foi	capturado	com	certa	
facilidade	por	armadilhas	convencionais	(ALHO	et al.,	
1986;	NITIKMAN	&	MARES,	1987).	Neste	ambiente,	
apresenta	área	de	vida	média	de	440	m2	(ALHO	et al.,	
1986)	e	deslocamentos	de	até	128,1	m	entre	capturas	
sucessivas	(NITIKMAN	&	MARES,	1987).	

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010)	e	como	deficiente	em	dados	para	o	
Brasil	(MACHADO	et al., 2005);		consta	como	quase	ameaçada	
no	estado	de	São	Paulo	(SÃO	PAULO,		2008).

Monodelphis brevicaudata (Erxleben, 1777) 
catita

Distribui-se	 pela	 sub-região	 amazônica	 das	
Guianas,	que	inclui	a	Venezuela	ao	sul	do	rio	Orinoco,	
a	Guiana,	o	Suriname,	a	Guiana	Francesa	e	o	Brasil	ao	
norte	do	rio	Amazonas	e	leste	do	rio	Negro	(VOSS	et 
al.,	2001;	PINE	&	HANDLEY	JR.,	2008).	A	distribui-
ção	estendida	à	Bolívia	fornecida	por	BROWN	(2004)	
está	incorreta,	pois	supostamente	inclui	espécimes	de	

Monodelphis glirina.	A	ocorrência	da	espécie	no	Para-
ná,	mencionada	por	LANGE	&	 JABLONSKI	 (1998),	
também	está	incorreta.	Uma	forma	semelhante	a	M. 
brevicaudata	ocorre	ao	sul	do	rio	Amazonas	entre	os	
rios	Xingu	e	Tocantinas	(VOSS	et al.,	2001).	O	status	
taxonômico	desta	forma,	reconhecida	como	“espécie	
D”	por	PINE	&	HANDLEY	JR.	(2008),	ainda	está	para	
ser	definido.

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	111	e	170	mm	e	comprimento	da	
cauda	entre	69	e	89	mm	(VOSS	et al.,	2001).	Sua	pelagem	
dorsal	é	grisalha,	ou	seja,	negra	salpicada	de	branco.	A	
pelagem	lateral	é	avermelhada,	nitidamente	distinta	
das	pelagens	dorsal	e	ventral,	esta	última	constituída	
de	pelos	 com	base	 cinza	 e	 ápice	 creme.	 Sua	 cauda,	
não-preênsil,	possui	o	terço	basal	da	região	superior	
coberto	pela	pelagem	corporal,	e	o	restante	coberto	por	
diminutos	pelos.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis brevicaudata	 foi	 classificada	 como	
insetívora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	informações	sobre	a	reprodução	desta	espécie.

É	terrícola,	aparentemente	rara	e	restrita	a	flores-
tas	de	terra	firme	(MALCOLM,	1991;	VOSS	et al.,	2001).	

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Monodelphis dimidiata (Wagner, 1847) 
catita,	guaiquica-anã

Encontra-se	 na	metade	 norte	 da	Argentina,	
Uruguai	e	sul	do	Brasil,	especificamente	no	estado	do	
Rio	Grande	do	Sul	(PINE	&	HANDLEY	JR.,	2008).	A	

Monodelphis brevicaudata (Foto:	Thiago	Semedo)
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ocorrência	desta	espécie	no	Paraguai	e	no	estado	do	
Rio	de	Janeiro,	Brasil,	mencionada	por	BROWN	(2004),	
necessita	confirmação.		

Apresenta	porte	pequeno,	 com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	55	e	151	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	37	e	80	mm	e	massa	corporal	entre	40	e	84	g	
(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Sua	pelagem	dorsal	
é	acinzada,	marrom	ou	avermelhada,	e	a	pelagem	ven-
tral	exibe	tons	amarelados,	padrão	que	se	repete	nos	
lados	da	cabeça,	flancos	e	pés.	Sua	cauda,	não-preênsil,	
é	coberta,	em	toda	sua	extensão,	por	diminutos	pelos	
de	coloração	acinzada	no	dorso	e	amarelada	em	sua	
parte	inferior.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis dimidiata	 foi	 classificada	 como	
insetívora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	BUSCH	
&	KRAVETZ	(1991)	registraram	a	presença	de	insetos	
em	100%	de	23	amostras	estomacais	analisadas,	proce-
dentes	do	sudoeste	de	Buenos	Aires,	Argentina.	Dentre	
as	amostras,	22,7%	continham	aracnídeos,	33,3%	con-
tinham	mamíferos	(roedores)	e	9,1%,	material	vegetal.	
Estes	mesmos	autores	observaram	que,	em	laboratório,	
M. dimidiata	pode	alimentar-se	de	uma	grande	varie-
dade	de	itens,	tais	como	lesmas,	minhocas,	isópodas	
terrestres,	besouros,	 formigas	e	o	camundongo	Mus 
musculus.	NOWAK	(1999)	e	GONZÁLEZ	(2001)	citam	
pequenos	vertebrados,	frutos	e	principalmente	insetos	
como	itens	de	sua	dieta.	

Na	Argentina	há	registros	de	reprodução	para	
os	meses	de	verão	(dezembro	e	janeiro),	com	ninhadas	
variando	entre	oito	e	14	filhotes.	Na	literatura	constam	
registros	de	crias	com	até	16	filhotes	(NOWAK,	1999;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Os	jovens	dispersam-
se	de	março	a	maio	e	observações	no	Uruguai	indicam	
que	 atingem	a	maturidade	na	primavera,	 vivendo	
geralmente	um	ano	(GONZÁLEZ,	2001).

Seu	período	de	 atividade	 inclui	 a	 noite	 e	 o	
dia,	podendo	estar	bastante	 ativa	no	final	da	 tarde	
(NOWAK,	1999).	Costuma	se	deslocar	em	trilhas	pré-
existentes	na	paisagem	e	 seus	hábitos	 são	em	geral	
terrícolas.	O	maior	sucesso	de	captura	desta	espécie	
é	realizado	por	meio	de	armadilhas-de-queda	(G.	V.	
BIANCONI,	obs. pess.).	

Consta	na	categoria	preocupação	menor	da	lista	
da	IUCN	(2010)	e	como	deficiente	em	dados	para	o	Bra-
sil	(MACHADO	et al., 2005);	regionalmente,	aparece	
com	dados	insuficientes	para	o	estado	do	Rio	Grande	
do	Sul	(VIEIRA	&	IOB,	2003).

Monodelphis domestica (Wagner, 1842)
catita,	cuíca-do-rabo-curto

Apresenta	 ampla	área	de	distribuição	que	 se	
estende	do	litoral	nordeste	do	Brasil	ao	centro	e	sudeste	
da	Bolívia,	centro-norte	do	Paraguai	e	extremo	norte	
da	Argentina	(PINE	&	HANDLEY	JR.,	2008).

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento da	
cabeça	e	corpo	entre	123	e	179	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	46	e	91	mm	e	massa	corporal	entre	80	e	
150	g	(MACRINI,	2004).	Sua	coloração	dorsal	é	intei-
ramente	marrom-acinzada	e	a	ventral,	cinza	tingida	de	
laranja.	A	cauda,	não-preênsil,	é	recoberta	com	muitos	
pelos	em	seu	terço	basal,	podendo	ser	uniformemente	
escura	ou	bicolor	 (escura	 em	sua	porção	 superior	 e	
mais	pálida	na	inferior).	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis domestica	foi	classificada	como	inse-
tívora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Exemplares	
em	cativeiro	ou	em	vida	 livre	 consomem	roedores,	
lagartos,	sapos,	cobras,	insetos,	outros	invertebrados	
e	frutos	(STREILEIN,	1982b).

Reproduz-se	ao	longo	de	todo	o	ano	em	região	
de	Caatinga	no	Brasil	(STREILEIN,	1982a)	e,	principal-
mente,	durante	a	estação	chuvosa	em	outras	áreas	do	
nordeste	brasileiro	(BERGALO	&	CERQUEIRA,	1994).	
Em	condições	ótimas,	 fêmeas	desta	 espécie	podem	
produzir	cinco	ou	seis	ninhadas	por	ano,	com	seis	a	
11	filhotes	por	ninhada	(STREILEIN,	1982a),	mas	há	
relato	de	até	16	filhotes	por	ninhada	(BERGALLO	&	
CERQUEIRA,	1994).	Os	filhotes	são	desmamados	com	
cerca	de	oito	semanas	e	atingem	a	maturidade	sexual	
com	cinco	a	seis	meses.	Indivíduos	em	cativeiro	vivem	
de	36	a	42	semanas	(MACRINI,	2004).

Este	pequeno	marsupial	 ocorre	 em	matas	de	
brejo,	caatinga	arbórea	alta	e	baixa,	plantações,	cam-
pos	abandonados	e	áreas	rochosas	no	bioma	Caatinga	
(STREILEIN,	 1982a,	 b,	 c),	 e	 em	fisionomias	 abertas	
(campos	e	cerrados)	e	fechadas	(florestas	de	galeria	e	de	
encosta)	no	bioma	Cerrado	(ALHO	et al.,	1986;	MARES	
et al.,	1989;	BONVICINO	et al.,	2002;	RODRIGUES	et al.,	
2002).	É	solitário,	formando	pares	apenas	para	acasala-
rem.	Seu	período	de	atividade	mais	intensa	ocorre	du-
rante	as	primeiras	três	horas	após	o	anoitecer,	e	breves	
períodos	adicionais	de	atividade	ocorrem	durante	toda	
a	noite	(STREILEIN,	1982b).	Na	Caatinga,	a	sua	área	de	
vida	foi	estimada	em	1.209,4	±	1.050,4	m2	para	machos	
adultos	e	1.788,8	±	487,8	m2	para	fêmeas	(STREILEIN,	
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1982a),	e	a	densidade	populacional	máxima	observada	
foi	de	4	indivíduos	adultos/ha	(STREILEIN,	1982b).	

Esta	espécie	é	citada	na	categoria	preocupação	
menor	da	lista	da	IUCN	(2010).	

Monodelphis emiliae (Thomas, 1912)
catita

Está	presente	na	 região	 amazônica,	 em	uma	
faixa	que	 se	 estende	da	margem	oeste	do	baixo	 rio	
Tocantins	no	Pará,	Brasil,	até	o	extremo	leste	do	Peru	
e	extremo	norte	da	Bolívia	(PINE	&	HANDLEY	JR.,	
2008).

É	um	marsupial	de	porte	pequeno,	com	com-
primento	total	entre	142	e	166	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	45	e	53	mm	(PATTON	et al.,	2000)	e	massa	
corporal	entre	54	e	60	g	(F.	ROCHA-MENDES,	com.	
pess.).	Possui	pelagem	dorsal	e	lateral	avermelhadas	
na	cabeça	e	parte	traseira	do	corpo,	e	uma	pelagem	
grisalha	(negra	salpicada	de	branco)	na	região	inter-
mediária	entre	elas.	Sua	pelagem	ventral	é	rosada	com	
regiões	de	tonalidade	púrpura.	A	cauda,	não-preênsil,	
possui	a	porção	superior	coberta	por	pelagem	corporal	
em	quase	toda	a	sua	extensão.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis emiliae	foi	classificada	como	insetí-
vora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	in-
formações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares.

Uma	 fêmea	 com	 três	filhotes	unidos	 às	 suas	
mamas	 foi	 capturada	por	PATTON	 et al.	 (2000)	na	
margem	do	rio	Juruá,	Brasil.	Esta	fêmea	e	os	outros	
cinco	exemplares	 capturados	ao	 longo	do	 rio	 Juruá	
foram	encontrados	no	chão	em	floresta	primária	de	
terra	firme.	

É	 citada	na	 categoria	preocupação	menor	da	
lista	da	IUCN	(2010)	e	deficiente	em	dados	para	o	Brasil	
(MACHADO	et al., 2005).

Monodelphis glirina (Wagner, 1842) 
catita

Está	presente	na	Amazônia	ao	sul	do	rio	Amazo-
nas	e	oeste	do	rio	Xingu,	em	uma	faixa	que	se	estende	
da	margem	oeste	do	baixo	rio	Xingu	até	o	norte	da	Bo-
lívia	e	sudeste	do	Peru	(PINE	&	HANDLEY	JR.,	2008).

Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	
entre	213	e	216	mm,	comprimento	da	cauda	entre	73	e	
90	mm	e	massa	corporal	entre	48	e	53	g	(ANDERSON,	

1997;	identificado	como	M. brevicaudata).	Sua	pelagem	
dorsal	é	grisalha,	ou	seja,	negra	salpicada	de	branco.	A	
pelagem	lateral	é	avermelhada,	nitidamente	distinta	
da	pelagem	dorsal,	mas	não	da	pelagem	ventral,	que	
é	alaranjada.	Sua	cauda,	não-preênsil,	possui	pelagem	
conspícua	 restrita	 à	porção	mais	basal,	 e	o	 restante	
coberto	por	diminutos	pelos.	Não	possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	hábitos	alimentares	e	
reprodução	para	esta	espécie.	Os	registros	de	captura	
são	para	armadilhas-de-queda	instaladas	em	floresta	
de	terra	firme	(G.	V.	BIANCONI,	obs. pess.).

Este	marsupial	consta	na	categoria	preocupação	
menor	da	lista	da	IUCN	(2010).

Monodelphis iheringi (Thomas, 1888) 
catita,	guaiquica-listrada

Encontra-se	em	uma	estreita	faixa	litorânea	no	
sudeste	e	sul	do	Brasil,	do	Espírito	Santo	ao	norte	do	
Rio	Grande	do	Sul	 (PINE	&	HANDLEY	 JR.,	 2008).	
A	presença	desta	espécie	na	província	de	Misiones,	
Argentina,	relatada	por		BROWN	(2004),	precisa	ser	
confirmada.

Possui	porte	muito	pequeno,	com	comprimen-
to	da	cabeça	e	corpo	em	torno	de	87	mm	e	compri-
mento	da	 cauda	 em	 torno	de	 47	mm	 (EISENBERG	
&	REDFORD,	1999).	Sua	pelagem	dorsal	é	marrom,	
ornamentada	 com	 três	 faixas	 longitudinais	 negras	
das	quais	a	central	estende-se	do	 focinho	à	base	da	
cauda,	e	as	laterais	estendem-se	dos	ombros	à	base	da	
cauda.	A	pelagem	ventral	é	marrom-clara.	Sua	cauda,	
não-preênsil,	 é	 fracamente	 bicolor	 (marrom-escura	
no	dorso	e	levemente	mais	clara	no	ventre),	coberta	
por	diminutos	pelos	em	toda	a	extensão.	Não	possui	
marsúpio.

Monodelphis iheringi	 foi	 classificada	 como	
insetívora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	sobre	a	reprodução	desta	espécie.

É	um	marsupial	raro,	presente	tanto	em	flores-
tas	primárias	quanto	secundárias	(PARDINI	et al.,	no	
prelo;	R.	PARDINI,	com.	pess.).	

Citado	na	categoria	dados	insuficientes	da	lista	
da	 IUCN	 (2010);	 apresenta	 status similar	 no	Brasil	
(MACHADO	et al., 2005)	e	no	estado	do	Rio	Grande	do	
Sul	(VIEIRA	&	IOB,	2003),	sendo	vulnerável	no	estado	
de	São	Paulo	(SÃO	PAULO,	2008).
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Monodelphis kunsi Pine, 1975 
catita

Encontra-se	no	 centro	 e	parte	do	 sudeste	do	
Brasil,	 leste	da	Bolívia	e	norte	do	Paraguai	(PINE	&	
HANDLEY	JR.,	2008).

Possui	porte	muito	pequeno,	com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	71	e	94	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	41	e	42	mm	e	massa	corporal	em	torno	de	
19	g	(EMMONS	&	FEER,	1997).	Sua	pelagem	dorsal	é	
marrom-clara	e	a	pelagem	ventral,	homogeneamente	
creme,	podendo	apresentar	manchas	brancas	na	região	
mediana	da	garganta	e	peito.	A	cauda,	não-preênsil,	é	
bicolor	(marrom	no	dorso	e	pálida	no	ventre),	recoberta	
por	diminutos	pelos.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis kunsi	 foi	 classificada	 como	 inse-
tívora-onívora	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	sobre	a	reprodução	desta	espécie.

É	um	marsupial	raro,	que	ocorre	em	florestas	
alteradas,	plantações	(EMMONS	&	FEER,	1997)	e	áreas	
abertas	no	bioma	Cerrado	(RODRIGUES	et al.,	2002).

Citado	 na	 categoria	 preocupação	menor	 da	
lista	da	 IUCN	(2010),	deficiente	em	dados	no	Brasil	
(MACHADO	et al.,	2005).

Monodelphis maraxina Thomas, 1923 
catita

Encontra-se	restrita	à	ilha	de	Marajó,	Pará,	Brasil	
(PINE	&	HANDLEY	JR.,	2008).

Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	
em	 torno	de	213	mm	e	 cauda	 com	cerca	de	79	mm	
(PINE,	1979).	Sua	pelagem	dorsal	é	cinza,	tornando-se	
mais	clara	nas	laterais	do	corpo.	A	cauda,	não-preênsil,	
apresenta	diminutos	pelos	que	deixam	aparentes	as	
escamas	caudais.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis maraxina	 foi	 classificada	 como	
insetívora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	sobre	a	 reprodução	e	preferência	de	hábitats	
desta	espécie.	

Consta	 como	dados	 insuficientes	 na	 lista	da	
IUCN	(2010)	e	também	no	Brasil	(MACHADO	et al., 
2005).

Monodelphis rubida (Thomas, 1899) 
catita

Está	restrita	aos	arredores	do	município	de	Sal-
vador,	Bahia,	Brasil	(PINE	&	HANDLEY	JR.,	2008).	A	
presença	desta	espécie	nos	estados	de	Goiás	e	Minas	
Gerais	relatada	por	BROWN	(2004)	está	incorreta,	pois	
refere-se	a	exemplares	de	M. umbristriata.	Similarmen-
te,	a	extensão	da	área	de	distribuição	de	M. rubida	para	
oeste	até	Goiás	e	para	sul	até	São	Paulo	descrita	por	
GARDNER	(2005)	não	tem	embasamento	na	literatu-
ra	especializada	e	não	é	corroborada	pelo	estudo	de	
LEMOS	et al.	(2000).

Apresenta	porte	pequeno,	porém	maior	que	o	de	
M. americana.	Na	descrição	original,	THOMAS	(1899)	
relatou	o	comprimento	da	cabeça	e	corpo	como	160	
mm,	observando	que	tal	medida	corresponde	ao	corpo	
esticado	do	exemplar.	Ele	relatou	ainda	o	comprimento	
da	cauda	como	64	mm.	Sua	pelagem	é	vermelha-clara	
intensa	e	homogênea,	ventre	recoberto	por	pelos	com	
base	 cinza	 e	 ápice	 creme.	A	 cauda,	não-preênsil,	 é	
avermelhada.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis rubida	foi	classificada	como	insetí-
vora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	in-
formações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares,	
reprodução	e	preferência	de	hábitats	desta	espécie.

Consta	 como	dados	 insuficientes	 na	 lista	da	
IUCN	(2010)	e	também	no	Brasil	(MACHADO	et al., 
2005).

Monodelphis scalops (Thomas, 1888) 
catita

Distribui-se	pelo	sudeste	do	Brasil,	nos	estados	
do	Espírito	Santo,	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo,	estenden-
do-se	a	leste	até	a	província	de	Misiones,	Argentina,	e	
possivelmente	sul	do	Paraguai	(BROWN,	2004;	PINE	
&	HANDLEY	JR.,	2008).	LANGE	&	JABLONSKI	(1998)	
mencionam	a	ocorrência	desta	espécie	no	estado	do	
Paraná,	Brasil.

Apresenta	porte	pequeno,	 com	comprimento	
total	entre	199	e	210	mm,	comprimento	da	cauda	entre	
57	e	65	mm	e	massa	corporal	entre	48	e	74	g	(PINE	&	
ABRAVAYA,	1978).	Sua	coloração	dorsal	é	avermelha-
da	na	cabeça,	região	proximal	dos	membros	anteriores,	
parte	traseira	e	região	proximal	dos	membros	poste-
riores.	A	região	intermediária	entre	a	cabeça	e	as	ancas	
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é	cinza	salpicada	de	branco	(grisalha).	Não	há	faixas	
dorsais	longitudinais.	A	pelagem	ventral	é	composta	
de	pelos	de	base	 cinza	e	 ápice	 creme-amarelado.	A	
cauda,	não-preênsil,	possui	porção	proximal	coberta	
de	pelos	semelhantes	aos	do	dorso	e	os	3/4	restantes	
cobertos	 por	 diminutos	 pelos	 avermelhados.	Não	
possui	marsúpio.

Monodelphis scalops	 foi	classificada	como	inse-
tívora-onívora	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	sobre	a	reprodução	desta	espécie.

É	um	marsupial	 terrícola,	presente	 tanto	 em	
florestas	primárias	quanto	secundárias	(PINE	&	ABRA-
VAYA,	1978;	PARDINI	et al.,	no	prelo).	

Citado	na	categoria	preocupação	menor	da	lista	
da	IUCN	(2010)	e	como	com	dados	deficientes	no	Brasil	
(MACHADO	et al.,	2005).	Criticamente	em	perigo	no	
Espírito	Santo	(ESPÍRITO	SANTO,	2005),	presumivel-
mente	ameaçado	no	Rio	de	Janeiro	(BERGALLO	et al.,	
2000)	e	quase	ameaçado	no	estado	de	São	Paulo	(SÃO	
PAULO,	2008).

Monodelphis sorex (Hensel, 1872)
catita

Ocorre	no	sul	e	sudeste	do	Brasil,	do	interior	do	
estado	de	Minas	Gerais	ao	centro-sul	do	Rio	Grande	
do	Sul,	estendendo-se	a	leste	até	o	sul	do	Paraguai	e	
província	de	Misiones,	Argentina	(PINE	&	HANDLEY	
JR.,	2008).

Apresenta	comprimento	da	cabeça	e	corpo	entre	
110	e	130	mm,	comprimento	da	cauda	entre	55	e	85	mm	
e	massa	corporal	de	aproximadamente	50	g	(EISEN-
BERG	&	REDFORD,	1999;	EMMONS	&	FERR,	1997).	
Seu	dorso	é	marrom-escuro	tingido	por	um	vermelho	
ferrugíneo.	O	alto	da	cabeça,	pescoço	e	quartos	ante-
riores	 são	acinzados,	 sutilmente	grisalhos.	O	ventre	
tem	aspecto	pálido,	com	tendências	ao	laranja.	Laterais	
da	face,	do	pescoço	e	do	corpo,	bem	como	as	ancas,	
são	levemente	ferrugíneas;	a	cauda	é	levemente	pilosa	
e	os	pés	são	avermelhados.	Os	machos	desta	espécie	
possuem	o	escroto	escuro	e	as	fêmeas	são	desprovidas	
de	marsúpio.

Monodelphis sorex	 foi	 classificada	 como	 inse-
tívora-onívora	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	sobre	a	reprodução	desta	espécie.

Habita	florestas	primárias	 e	 alteradas,	 sendo	
capturada	com	maior	frequência	em	armadilhas-de-
queda	(G.	V.	BIANCONI,	obs. pess.).

Citada	 na	 categoria	 preocupação	menor	 da	
lista	da	 IUCN	(2010),	deficiente	em	dados	no	Brasil	
(MACHADO	et al., 2005).

Monodelphis theresa Thomas, 1921
catita

Está	presente	em	uma	pequena	faixa	de	Flores-
ta	Atlântica	situada	entre	a	Serra	dos	Órgãos,	Rio	de	
Janeiro,	e	o	município	de	São	Luís	do	Paraitinga,	São	
Paulo	(CAMARDELLA	et al.,	2000;	PINE	&	HANDLEY	
JR.,	2008).

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	77	e	97	mm	e	comprimento	da	
cauda	em	torno	de	47	mm	(EISENBERG	&	REDFORD,	
1999).	Sua	coloração	dorsal	é	avermelhada	na	cabeça	e	
parte	traseira,	e	acinzada	na	porção	intermediária.	Está	
ornamentada	 com	uma	ou	 três	 faixas	 longitudinais	
inconspícuas.	Sua	cauda,	não-preênsil,	é	marrom	no	
dorso	e	mais	clara	no	ventre.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis theresa	 foi	classificada	como	inse-
tívora-onívora	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	sobre	a	reprodução	desta	espécie.

Consta	 como	dados	 insuficientes	 na	 lista	da	
IUCN	 (2010)	 e	no	Brasil	 (MACHADO	 et al., 2005).	
Regionalmente	aparece	como:	provavelmente	extinta	
no	estado	do	Rio	de	Janeiro	(BERGALO	et al., 2000)	
e	deficiente	em	dados	no	estado	de	São	Paulo	(SÃO	
PAULO,	2008).

Monodelphis umbristriata (Miranda-Ribeiro, 1936) 
catita

Distribui-se	por	uma	pequena	área	no	interior	
do	Brasil	que	inclui	o	leste	de	Goiás,	a	porção	central	
de	Minas	Gerais	e	o	norte	de	São	Paulo	(PINE	&	HAN-
DLEY	JR.,	2008).

Possui	porte	pequeno,	 com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	em	torno	de	123	mm	e	comprimento	
da	cauda	em	torno	de	53	mm	(MIRANDA-RIBEIRO,	
1936).	 Sua	 coloração	dorsal	 é	marrom-avermelhada	
com	três	faixas	 longitudinais	mais	escuras	e	 incons-
pícuas.	A	pelagem	ventral	é	constituída	de	pelos	com	
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base	cinza	e	ápice	amarelado.	A	cauda	é	não-preênsil	
e	bicolor.	Não	possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	os	hábitos	alimenta-
res	e	a	reprodução	desta	espécie.

É	 considerada	 endêmica	 do	Cerrado,	 onde	
habita	florestas	de	galeria	(BONVICINO	et al.,	2002).

Esta	espécie	é	citada	na	categoria	vulnerável	da	
lista	da	IUCN	(2010).

Monodelphis unistriata (Wagner, 1842)
catita

Estende-se	do	 	 sul	do	 estado	de	São	Paulo	 à	
província	de	Misiones	na	Argentina	(PINE	&	HAN-
DLEY	JR.,	2008)

Possui	porte	pequeno,	com	cabeça	e	corpo	em	
torno	de	135	mm	de	comprimento	e	cauda	em	torno	
de	62	mm	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Sua	co-
loração	dorsal	é	cinza-avermelhada,	com	uma	única	
faixa	longitudinal	castanha-avermelhada.	A	pelagem	
ventral	é	alaranjada.	A	cauda	é	não-preênsil	e	bicolor,	
sendo	marrom	na	porção	dorsal	e	amarelada	na	ven-
tral.	Sua	base	está	coberta	de	pelos	nas	porções	dorsal	e	
ventral.	O	restante	da	cauda	está	esparsamente	coberta	
de	diminutos	pelos.	Não	possui	marsúpio.

Monodelphis unistriata	 foi	 classificada	 como	
insetívora-onívora	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
e	nem	informações	sobre	a	reprodução	e	preferências	
de	hábitat	desta	espécie.	

Consta	 como	dados	 insuficientes	 na	 lista	da	
IUCN	(2010)	e	do	Brasil	(MACHADO	et al., 2005).

Gênero Philander Brisson, 1762

Philander andersoni (Osgood, 1913)
cuíca-de-quatro-olhos

Distribui-se	 pelo	 sul	 da	Venezuela,	 sul	 da	
Colômbia,	leste	do	Equador,	leste	do	Peru	e	extremo	
noroeste	 do	Brasil	 (PATTON	&	DA	SILVA,	 2008).	
GARDNER	(2005)	erroneamente	exclui	o	Brasil	de	sua	
área	de	distribuição.

Possui	porte	médio,	com	comprimento	da	cabe-
ça	e	corpo	entre	223	e	307	mm,	comprimento	da	cauda	
entre	255	e	332	mm	e	massa	corporal	entre	225	e	425	g	
(EMMONS	&	FEER,	1997).	Apresenta	duas	manchas	

claras	sobre	os	olhos,	característica	de	todas	as	espé-
cies	deste	 gênero	 e	 também	do	gênero	Metachirus.	
Sua	coloração	geral	é	cinza,	com	uma	faixa	negra	bem	
delimitada	de	3	a	4	cm	de	largura	na	linha	mediana	
dorsal.	A	pelagem	ventral	é	homogeneamente	creme	
ou	composta	de	pelos	de	base	cinza	e	ápice	creme.	A	
cauda	é	preênsil	e	apresenta	cerca	de	18%	da	porção	
basal	coberta	por	pelagem	corporal.	O	restante	é	apa-
rentemente	nu,	negro	na	porção	basal	e	descolorido	
na	porção	distal.	Possui	marsúpio.

Philander andersoni	 foi	 classificado	 como	 inse-
tívoro-onívoro	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimenta-
res.	Fêmeas	com	dois	a	quatro	filhotes	 jovens	foram	
capturadas	por	HICE	(2003)	nos	meses	de	abril	e	ou-
tubro,	no	nordeste	do	Peru,	em	armadilhas	instaladas	
no	solo	e	no	sub-bosque	(1,7	m	de	altura).

A	 espécie	 é	 citada	na	 categoria	preocupação	
menor	da	lista	da	IUCN	(2010).

Philander frenatus (Olfers, 1818)
cuíca-de-quatro-olhos,	gambá-cinza-de-quatro-

olhos,	cuíca-verdadeira

Distribui-se	pelo	leste	do	Brasil,	dos	arredores	
de	Salvador,	Bahia,	ao	norte	do	Rio	Grande	do	Sul,	
estendendo-se	a	leste	até	o	sul	do	Paraguai	e	provín-
cia	de	Misiones	na	Argentina	(PATTON	&	DA	SILVA,	
2008).	BROWN	(2004)	considera	que	esta	espécie	ocorre	
também	no	Brasil	central,	embora	PATTON	&	COSTA	
(2003)	 tenham	encontrado	apenas	Philander opossum	
nesta	região.

Apresenta	porte	mediano,	com	comprimento	da	
cabeça	e	corpo	entre	205	e	315	mm,	comprimento	da	
cauda	entre	235	e	324	mm	e	massa	corporal	entre	220	
e	680	g	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	AURICCHIO	&	
RODRIGUES,	1994;	PELLEGATTI-FRANCO	&	GNAS-
PINI,	 1996;	VIEIRA,	 1997;	LANGE	&	 JABLONSKI,	
1998;	G.	V.	BIANCONI,	obs. pess.).	Possui	pêlo	curto	e	
coloração	dorsal	cinza	com	certo	brilho	metálico,	sendo	
algumas	vezes	mais	escuro	em	sua	parte	central.	Seu	
ventre	é	creme	pálido	a	amarelado.	Como	todas	espé-
cies	deste	gênero	e	do	gênero	Metachirus,	possui	um	
par	de	manchas	claras	bem	definidas	sobre	os	olhos.	
Sua	cauda	é	preênsil,	enegrecida	na	porção	proximal	
e	bruscamente	torna-se	despigmentada	na	ponta.	As	
fêmeas	possuem	marsúpio,	com	abertura	voltada	para	
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a	sua	extremidade	anterior	(VOSS	&	JANSA,	2003).
Philander frenatus foi	classificado	como	insetívo-

ro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Alimenta-se	de	
frutos,	invertebrados,	pequenos	vertebrados	e,	ocasio-
nalmente,	carniça	(SANTORI	et al., 1997;	CARVALHO	
et al.,	1999;	CÁCERES,	2004).	O	consumo	primário	de	
invertebrados	foi	apontado	por	todos	esses	autores,	e	
dentre	os	vertebrados	consumidos	estão	os	pequenos	
roedores,	aves	e	répteis.

O	período	de	atividade	reprodutiva	parece	estar	
relacionado	à	estação	chuvosa,	quando	PASSAMANI	
(2000)	 capturou	 todas	 as	 fêmeas	 com	quatro	 a	 seis	
filhotes	no	marsúpio.	Informações	de	reprodução	em	
laboratório	 indicam	uma	gestação	de	 13	 a	 14	dias,	
com	nascimentos	ocorrendo	entre	agosto	e	fevereiro	
(HINGST	et al.,	1998).	Neste	estudo,	a	razão	sexual	no	
nascimento	foi	estatisticamente	inclinada	aos	machos	
e	o	tempo	de	desmame	foi	de	70	e	80	dias,	com	jovens	
pesando	de	24	a	49	g.	Uma	razão	de	captura	de	1	fêmea	
para	2,3	machos	foi	obtida	por	PASSAMANI	(2000)	em	
área	de	Floresta	Atlântica	no	estado	do	Espírito	Santo.	
PELLEGATTI-FRANCO	&	GNASPINI	 (1996)	obser-
varam	fêmeas	com	idade	aproximada	de	oito	meses	
carregando	jovens	no	marsúpio	na	Fazenda	Intervales,	
São	Paulo.	Esta	idade	foi	sugerida	pelos	autores	como	
o	início	da	maturidade	sexual,	assim	como	o	tempo	de	
desmame	em	aproximadamente	90	dias.

Aparentemente,	Philander frenatus	 não	possui	
comportamento	 territorialista,	 sendo	que	machos	 e	
fêmeas	sobrepõem	suas	áreas	de	vida	e	formam	um	
sistema	de	casais	não	permanentes.	É	um	marsupial	
de	hábito	noturno,	podendo	se	locomover	em	árvores,	
arbustos	 e	principalmente	no	 chão	da	floresta.	 Sua	
captura	costuma	ser	frequente	e	ocorre	com	maior	in-
tensidade	no	solo.	PASSAMANI	(2000),	por	exemplo,	
obteve	80%	(n=49)	das	capturas	no	solo	em	área	de	
Floresta	Atlântica	do	Espírito	Santo	e	G.	V.	BIANCO-
NI	(obs. pess.),	69%	(n=49)	em	vegetação	semelhante	
no	 estado	de	São	Paulo.	PELLEGATTI-FRANCO	&	
GNASPINI	(1996)	relatam	o	uso	regular	de	cavernas	
na	Fazenda	Intervales,	São	Paulo,	como	abrigo,	local	de	
forrageio	e	de	proteção	dos	filhotes.	Sua	área	de	vida	
mínima	varia	de	0,12	a	1	ha,	com	sobreposição	média	
de	0,40	ha,	não	se	diferenciando	durante	as	estações	
seca	e	chuvosa	e	nem	entre	os	sexos	(GENTILE	et al.	
1997).	

A	 espécie	 é	 citada	na	 categoria	preocupação	

menor	da	lista	da	IUCN	(2010).

Philander mcilhennyi Garder & Patton, 1972 
cuíca-de-quatro-olhos

Ocorre	na	região	amazônica	do	Peru	central	e	ex-
tremo	oeste	do	Brasil,	nos	estados	do	Acre	e	Amazonas	
a	leste	do	rio	Madeira	(PATTON	&	DA	SILVA,	2008).

Possui	porte	médio,	 com	 comprimento	 total	
entre	578	e	 685	mm	e	 comprimento	da	 cauda	entre	
295	e	377	mm	(PATTON	et al.,	2000).	Apresenta	duas	
manchas	claras	sobre	os	olhos,	característica	de	todas	
as	espécies	deste	gênero.	Sua	coloração	geral	é	cinza-
escura.	A	região	mediana	dorsal	é	negra,	as	laterais	e	
o	ventre	do	corpo	são	cinzas	salpicados	de	prata.	Sua	
cauda	é	preênsil	e	exibe	cerca	de	25%	da	porção	basal	
coberta	por	pelagem	corporal.	O	restante	é	aparente-
mente	nu,	negro	na	porção	basal	e	descolorido	nos	47%	
distais.	Possui	marsúpio	com	abertura	voltada	para	
a	sua	extremidade	anterior	(VOSS	&	JANSA,	2003).

Philander mcilhennyi	 foi	 classificado	 como	
insetívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
desta	espécie.

Sua	 atividade	 reprodutiva	parece	 ocorrer	 ao	
longo	de	todo	o	ano,	com	a	geração	de	ninhadas	com	
quatro	a	sete	filhotes	segundo	PATTON	et al.	(2000).	
Os	relatos	de	captura	deste	marsupial	são	tanto	para	
o	chão	quanto	para	o	sub-bosque,	em	áreas	de	floresta	
de	 terra	firme	e	florestas	 inundáveis	 (PERES,	 1999;	
PATTON	et al.,	2000).	Na	região	central	do	estado	do	
Amazonas	(Urucu),	a	densidade	populacional	regis-
trada	foi	de	15,5	indivíduos/km2	e	a	biomassa	de	6,4	
kg/km2	(PERES,	1999).

A	 espécie	 é	 citada	na	 categoria	preocupação	
menor	da	lista	da	IUCN	(2010).

Philander opossum (Linnaeus, 1758) 
cuíca-de-quatro-olhos

Possui	ampla	área	de	distribuição	que	se	esten-
de	do	estado	de	Tamaulipas,	México,	até	o	centro	da	
Bolívia	e	do	Brasil,	na	altura	do	estado	do	Mato	Grosso	
do	Sul	e	sul	de	Goiás	(PATTON	&	DA	SILVA,	2008).

Possui	porte	médio,	com	comprimento	da	cabe-
ça	e	corpo	entre	255	e	346	mm,	comprimento	da	cauda	
entre	255	e	333	mm	e	massa	corporal	entre	280	e	695	
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g	(VOSS	et al.,	2001).	Apresenta	duas	manchas	claras	
sobre	os	olhos,	característica	de	todas	as	espécies	des-
te	gênero.	Sua	pelagem	dorsal	é	cinza,	com	ou	sem	a	
região	mediana	dorsal	mais	escura.	A	pelagem	ventral	
é	 creme	 esbranquiçada.	 Sua	 cauda	 é	preênsil,	 com	
menos	que	20%	da	porção	basal	coberta	por	pelagem	
corporal.	O	restante	é	aparentemente	nu,	negro	nos	2/3	
basais	e	descolorido	no	1/3	distal.	Possui	marsúpio	com	
abertura	voltada	para	a	extremidade	anterior	(VOSS	
&	JANSA,	2003).

Philander opossum	foi	classificado	como	insetívo-
ro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996),	podendo	incluir	
em	 sua	dieta	 artrópodes	 e	 pequenos	 vertebrados,	
caranguejos,	frutos	e	néctar.

PATTON	et al.	(2000)	capturaram	fêmeas	com	
quatro	a	cinco	filhotes	no	marsúpio	nos	meses	de	feve-
reiro	e	março,	correspondentes	à	estação	chuvosa,	nas	
margens	do	rio	Juruá,	Brasil.	Nos	meses	mais	secos,	
apenas	um	indivíduo	desta	espécie	foi	capturado,	o	
que	não	permitiu	concluir	sobre	a	sua	sazonalidade	
reprodutiva	naquela	região.	ANDERSON	(1997)	ana-
lisou	três	fêmeas,	com	quatro	a	sete	filhotes	no	mar-
súpio,	capturadas	na	Bolívia	nos	meses	de	setembro	
e	outubro.

É	uma	espécie	considerada	comum	na	região	de	
Belém,	Pará,	onde	PINE	(1973)	registrou	uma	fêmea	
com	quatro	filhotes	no	marsúpio.	PATTON	et al.	(2000)	

relatam	a	captura	de	13	exemplares	
deste	marsupial	em	florestas	inundá-
veis	e	apenas	uma	em	área	não	sujeita	
à	 inundação.	 Todos	 os	 indivíduos	
foram	capturados	no	chão,	mas	ou-
tros	 foram	vistos	escalando	 troncos	
e	galhos	caídos.	

A	espécie	é	citada	na	categoria	
preocupação	menor	da	lista	da	IUCN	
(2010).

Gênero Thylamys Gray, 1843

Thylamys karimii (Petter, 1968) 
catita

Distribui-se	nas	áreas	de	Cer-
rado	e	Caatinga	do	Brasil,	estenden-
do-se	do	interior	da	região	nordeste	
e	 de	Minas	Gerais	 aos	 estados	 de	
Rondônia	e	Mato	Grosso	(CARMIG-

NOTTO	&	MONFORT,	2006).
Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	

entre	78	e	129	mm,	comprimento	da	cauda	entre	69	e	
106	mm	e	massa	corporal	entre	16	e	43	g	(CARMIG-
NOTTO	&	MONFORT,	2006).	Possui	uma	estreita	faixa	
de	pelos	 escurecidos	 ao	 redor	dos	olhos,	 coloração	
dorsal	marrom-acinzada	e	 coloração	ventral	homo-
geneamente	creme	esbranquiçada	na	região	mediana,	
lateralmente	delimitada	por	uma	estreita	faixa	de	pelos	
com	base	cinza	e	ápice	esbranquiçado.	A	cauda,	não-
preênsil,	é	entumecida	devido	ao	acúmulo	de	gordura,	
fracamente	bicolor	e	coberta	por	diminutos	pelos.	Não	
possui	marsúpio.

Não	há	informações	sobre	os	hábitos	alimenta-
res	desta	espécie.

CARMIGNOTTO	&	MONFORT	(2006)	captura-
ram	fêmeas	lactantes	nos	meses	chuvosos	de	janeiro	e	
abril	e	indivíduos	juvenis	em	meses	que	correspondem	
às	estações	chuvosa	e	seca,	indicando	que	esta	espécie	
pode	se	 reproduzir	ao	 longo	do	ano.	Estas	mesmas	
autoras	relatam	a	ocorrência	de	Thylamys karimii	apenas	
em	áreas	de	vegetação	aberta	no	Cerrado	(campo	lim-
po,	campo	sujo	e	cerrado	senso	estrito)	e	em	florestas	
secas	na	Caatinga.	

Esta	 espécie	 é	 citada	na	 categoria	vulnerável	
da	lista	da	IUCN	(2010);	está	inclusa	na	categoria	de-

Philander opossum (Foto:	Silvia	Pavan)
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ficiente	em	dados	no	Brasil	(MACHADO	et al.,	2005).

Thylamys macrurus (Olfers, 1818) 
catita

Está	presente	no	Paraguai	e	no	oeste	do	estado	
do	Mato	Grosso	do	Sul	no	Brasil	(CARMIGNOTTO	&	
MONFORT,	2006).	Seu	registro	na	Bolívia,	relatado	por	
ANDERSON	(1997),	foi	erroneamente	embasado	em	
um	exemplar	de	Marmosops ocellatus,	segundo	VOSS	
et al.	(2004b).

Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	
entre	101	e	126	mm,	comprimento	da	cauda	entre	136	
e	153	mm	e	massa	corporal	entre	30	e	55	g	(CARMIG-
NOTTO	&	MONFORT,	2006).	Possui	uma	estreita	faixa	
de	pelos	 escurecidos	 ao	 redor	dos	olhos,	 coloração	
dorsal	acinzada	e	coloração	ventral	homogeneamente	
branco-amarelada.	A	cauda,	não-preênsil,	é	entumeci-
da	devido	ao	acúmulo	de	gordura,	fracamente	bicolor,	
coberta	por	pelagem	corporal	no	primeiro	centímetro	
de	sua	base	e	aparentemente	nua	na	porção	restante.	
A	ponta	da	cauda	e	os	dedos	são	mais	longos	em	com-
paração	com	T. velutinus e	T. karimii, podendo	ser	uma	
adaptação	para	a	escalada	(CÁCERES	et al.	2007).	Não	
possui	marsúpio.	

Thylamys macrurus	 foi	 classificado	 como	 inse-
tívoro-onívoro	por	FONSECA	 et al.	 (1996).	Não	há	
informações	mais	precisas	sobre	os	hábitos	alimentares	
desta	espécie.

Em	estudo	realizado	no	Cerrado	do	Mato	Gros-

so	do	Sul,	 indivíduos	machos	 foram	mais	
capturados	durante	a	estação	seca,	sugerin-
do	início	do	período	reprodutivo,	enquanto	
fêmeas	e	 jovens	foram	mais	abundantes	na	
estação	chuvosa	(CÁCERES	et al.,	2007).

CARMIGNOTTO	&	MONFORT	(2006)	
encontraram	T. macrurus	 em	cerrado	 senso	
estrito	e	florestas	de	galeria	no	bioma	Cerrado	
do	sudoeste	do	Brasil,	e	PALMA	(1995)	relata	
a	 sua	ocorrência	 em	florestas	 subtropicais	
úmidas	do	 leste	do	Paraguai.	CÁCERES	 et 
al.	(2007)	sugerem	que	este	marsupial	pode	
ocasionalmente	 escalar	 árvores	 (hábito	 es-
cansorial)	–	comportamento	não	encontrado	
em	outras	espécies	congêneres	no	Brasil	(T. 
karimii e	T. velutinus).

Esta	espécie	é	considerada	quase	ame-
açada	na	lista	da	IUCN	(2010)	e	deficiente	em	dados	
para	o	Brasil	(MACHADO	et al., 2005).

Thylamys velutinus (Wagner, 1842) 
catita

Ocorre	em	áreas	de	Cerrado	nos	estados	de	São	
Paulo,	Minas	Gerais,	Goiás	e	no	Distrito	Federal,	Brasil	
(CARMIGNOTTO	&	MONFORT,	2006).	

Possui	porte	pequeno,	com	comprimento	total	
entre	79	e	110	mm,	comprimento	da	cauda	entre	65	e	91	
mm	e	massa	corporal	entre	13	e	35,9	g	(CARMIGNOT-
TO	&	MONFORT,	2006).	Possui	uma	estreita	faixa	de	
pelos	escurecidos	ao	redor	dos	olhos,	pelagem	dorsal	
de	coloração	marrom-avermelhada	escura	e	pelagem	
ventral	composta	de	pelos	de	base	cinza	e	ápice	creme	
esbranquiçado,	exceto	no	queixo	e	garganta,	onde	os	
pelos	são	homogeneamente	creme	esbranquiçados.	A	
cauda,	não-preênsil,	apresenta-se	extremamente	entu-
mecida	devido	ao	acúmulo	de	gordura.	É	fracamente	
bicolor,	coberta	por	pelagem	corporal	em	menos	de	1	
cm	em	sua	base	e	por	diminutos	pelos	no	seu	restante.	
Exemplares	desta	espécie	não	possuem	marsúpio.

Thylamys velutinus	 foi	 classificado	 como	 inse-
tívoro-onívoro	por	FONSECA	et al.	(1996).	VIEIRA	&	
PALMA	(1996)	encontraram	uma	média	de	ocorrência	
de	material	animal	em	75,4%	(44,1%	de	artrópodes	e	
31,3%	não	identificado)	e	de	material	vegetal	em	24,6%	
de	amostras	de	fezes	provenientes	do	Distrito	Fede-

Thylamys karimii (Foto:Agustin	Camacho)
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ral.	Em	cativeiro,	estes	mesmos	autores	alimentaram	
indivíduos	desta	espécie	com	banana,	mamão	papaia,	
larva	de	tenébrio,	grilos	e	filhotes	de	camundongo.

Não	há	informações	sobre	a	reprodução	desta	
espécie.	

FONSECA	et al.	(1996)	mencionam	a	ocorrência	
da	espécie	em	áreas	de	Floresta	Atlântica,	provavel-
mente	com	base	na	sua	presença	na	Fazenda	Ipanema,	
São	Paulo,	e	em	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais.	Entretan-
to,	estas	localidades	estão	em	área	de	transição	entre	
os	biomas	Floresta	Atlântica	e	Cerrado,	o	que	 torna	
incerta	a	sua	distribuição	em	áreas	florestadas.	Ade-
mais,	exemplares	desta	espécie	têm	sido	recentemente	
coletados	em	fisionomias	abertas	no	bioma	Cerrado	
do	centro	e	sudeste	do	Brasil,	mas	não	em	áreas	de	
Floresta	Atlântica	a	despeito	dos	diversos	inventários	
realizados	neste	bioma	 (CARMIGNOTTO	&	MON-
FORT,	2006).	Sua	área	de	vida	foi	estimada	em	2,28	
ha	para	um	macho	e	1,70	ha	para	uma	fêmea	em	área	
de	cerrado	senso	estrito	no	Brasil	central	(VIEIRA	&	
PALMA,	1996).	

Consta	na	categoria	preocupação	menor	da	lista	
da	IUCN	(2010)	e	na	categoria	vulnerável	no	estado	de	
São	Paulo	(SÃO	PAULO,	2008).
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