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São	listados	aqui	75	gêneros	e	240	espécies	
de	 roedores	 que	 ocorrem	 no	 Brasil.	 Os	

gêneros	de	roedores	brasileiros	são	caracterizados	a	
partir	das	dimensões	 externas,	 coloração	 e	 tipo	de	
pelagem	das	 espécies	 incluídas.	Medidas	 corporais	
foram	 registradas	 a	 partir	 da	 bibliografia	 ou	 da	
consulta	direta	às	etiquetas	de	espécimes	de	museu.	
Quando	 disponíveis,	 são	 reportados	 os	 valores	
mínimos	 e	máximos	 registrados	 para	 indivíduos	
considerados	adultos.	As	seguintes	medidas	externas,	
em	milímetros,	são	fornecidas:	comprimento	cabeça-
corpo	(referido	no	texto	como	comprimento	do	corpo,	
(CC),	comprimento	da	cauda	(CA),	pata	posterior	com	
unha	(PÉ)	e	orelha	interna	(O).	A	massa	corporal	(MC)	
é	expressa	em	gramas.

Pelos	foram	caracterizados	pela	textura	e	pela	
cor.	Quando	foi	necessário	distinguir	os	pelos	em	um	
mesmo	exemplar,	os	mais	desenvolvidos	foram	deno-
minados	pelos-guarda,	e	os	segundos	em	desenvolvi-
mento	sobrepelos,	ambos	podendo	ser	acrescidos	de	um	
adjetivo	que	melhor	qualificasse	a	forma	propriamente.	
Os	 adjetivos	utilizados	para	descrever	 a	 coloração	
da	pelagem	e	as	formas	dos	pelos	foram	escolhidos	
de	forma	a	corresponder	às	definições	do	dicionário	
Houaiss	(HOUAISS	&	VILLAR,	2001).	O	termo	vibrissas	
foi	utilizado	para	os	pelos	sensoriais	típicos	da	cabeça,	
e	os	termos	pelos ungueais	ou	tufos ungueais	referem-se	

aos	pelos	que	se	projetam	sobre	as	garras.	
Hábitos	abrangem	quatro	categorias	gerais:	(1)	

terrestre,	 (2)	 arborícola,	 (3)	 fossório	 e	 (4)	 aquático.	
Habitat	resume	a	ocorrência	em	relação	aos	biomas	e	
formações	vegetais	do	Brasil.	

A	 classificação	 taxonômica	no	nível	 suprage-
nérico	segue	MUSSER	&	CARLETON	(2005),	THO-
RINGTON	 JR	&	HOFFMANN	 (2005)	 e	WOODS	&	
KILPATRICK	(2005).

Família Sciuridae
	
Esta	 família	 compreende	as	diversas	 espécies	

de	esquilos	com	ocorrência	no	Brasil,	aqui	divididas	
entre	duas	subfamílias	e	quatro	gêneros	com	base	na	
revisão	taxonômica	mais	abrangente	(ALLEN,	1915).

Subfamília Sciurillinae

Gênero Sciurillus Thomas, 1914

Esse	gênero	inclui	apenas	uma	espécie,	Sciurillus 
pusillus	(E.	Geoffroy,	1803),	o	coatipuruzinho.	Sciurillus 
pusillus,	cuja	 localidade-tipo	é	Caiena,	Guiana	Fran-
cesa,	ocorre	também	no	Peru,	Suriname	e	Brasil,	no	
estado	do	Amapá,	próximo	à	fronteira	com	a	Guiana	
Francesa,	e	na	região	do	baixo	rio	Madeira	e	baixo	e	
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médio	Tapajós,	incluindo	o	rio	Teles	Pires	(ANTHONY	
&	TATE,	1935;	MOOJEN,	1952;	PATTERSON,	1992).	

É	o	menor	dos	esquilos	que	ocorrem	no	Brasil.	
A	 fórmula	dentária	 é:	 i	 1/1,	 c	 0/0,	pm	2/1,	m	3/3.	A	
cauda	tem	comprimento	aproximadamente	igual	ao	
do	corpo	(CC=89-107,	CA=79-114,	PÉ=24-29,	O=10-15,	
MC=33-45;	ANTHONY	&	TATE,	1935;	EMMONS	&	
FEER,	1997;	presente	estudo).	A	pelagem	do	dorso	é	
curta,	acinzentada,	uniforme,	a	base	dos	pelos	acin-
zentada	e	a	parte	distal	totalmente	escura	ou	com	uma	
ampla	banda	subapical	pálida.	A	pelagem	do	ventre	
é	um	pouco	mais	longa	do	que	a	do	dorso,	levemente	
lavada	de	ocráceo	da	parte	distal	dos	pelos,	que	são	
acinzentados	na	base.	Também	a	 frente	da	cabeça	é	
um	pouco	mais	ocrácea	que	o	dorso.	As	vibrissas	são	
longas,	escuras,	as	maiores	ultrapassando	o	limite	pos-
terior	da	cabeça.	As	orelhas	são	curtas	e	internamente	
revestidas	por	pelos	predominantemente	ocráceos,	e	
ocultam	tufos	pós-auriculares	brancos.	Em	torno	dos	
olhos	há	um	anel	estreito	de	pelos	brancos	a	seguir	da	
orla	palpebral,	que	é	negra.	A	superfície	superior	da	
cauda	tem	pelos	de	cor	similar	à	do	dorso,	mas	bem	
mais	longos,	sendo	os	da	extremidade	distal	maiores	
e	totalmente	enegrecidos.	As	patas	são	revestidas	por	
pelos	curtos	totalmente	negros	e	por	pelos	curtos	com	
a	parte	distal	ocrácea,	particularmente	nos	bordos	e	
sobre	os	dígitos,	que	se	estendem	até	a	base	das	garras.	
As	solas	são	nuas.	Fêmeas	têm	três	pares	de	mamas:	
pós-axilar,	abdominal	e	inguinal.	

Sciurillus pusillus	tem	hábito	arborícola.	Ocorre	
em	partes	restritas	e	separadas	da	Floresta	Amazônica,	
habitando	os	estratos	mais	altos	do	dossel	de	algumas	
florestas	sempre-verdes	de	terra	firme.	Alimenta-se	de	
pequenos	frutos	silvestres	e	da	resina	do	ingazeiro.	No	
rio	Tapajós	reproduz-se	entre	maio	e	agosto,	sendo	que	
em	junho	foram	coletadas	fêmeas	com	dois	embriões	
(OLALLA,	1935).

Subfamília Sciurinae

Gênero Guerlinguetus Gray, 1821

	 Existem	no	Brasil	pelo	menos	sete	espécies	de	
caxinguelês:	Guerlinguetus aestuans	(Linnaeus,	1766),	
Guerlinguetus	alphonsei	(Thomas,	1906), Guerlinguetus 
ignitus	 (Gray,	 1867), Guerlinguetus ingrami	 (Thomas,	
1901), Guerlinguetus	gilvigularis	(Wagner,	1842),	Guer-

linguetus henseli	(Miranda	Ribeiro,	1941)	e	Guerlinguetus 
poaiae	Moojen,	1942.	

Guerlinguetus aestuans	tem	como	localidade-tipo	
o	Suriname	e	ocorre	na	Venezuela,	Guianas	e	Brasil,	
nos	estados	de	Roraima,	Amapá	e	Amazonas,	ao	norte	
do	rio	Amazonas.

Guerlinguetus gilvigularis,	 cuja	 localidade-tipo	
é	Borba,	 rio	Madeira,	 Pará,	 ocorre	 nos	 estados	do	
Amazonas,	Pará	e	Mato	Grosso,	estendendo-se	pela	
margem	sul	do	rio	Amazonas	ao	litoral	norte	do	estado	
do	Maranhão	(modificado	de	MOOJEN,	1942).

Guerlinguetus	alphonsei	tem	São	Lourenço,	Per-
nambuco,	como	localidade-tipo	e	ocorre	na	região	da	
costa	nordeste	do	Brasil,	do	estado	de	Pernambuco	
ao	da	Bahia.

Guerlinguetus ignitus,	do	alto	rio	Beni,	Bolívia,	
ocorre	 também	na	Argentina,	Bolívia,	Peru	e	Brasil,	
no	oeste	da	bacia	amazônica	(PINTO,	1931;	VIEIRA,	
1948;	PATTERSON,	1992;	PATTON	et al.,	2000),	e	pos-
sivelmente	nas	cabeceiras	do	rio	Aripuanã,	estado	do	
Mato	Grosso	(CABRERA,	1961).

Guerlinguetus ingrami,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Túnel,	sudeste	do	estado	de	Minas	Gerais,	ocorre	da	
parte	 sudeste	do	estado	da	Bahia	ao	 estado	do	Rio	
Grande	do	Sul.

Guerlinguetus henseli	 é	 conhecido	 somente	da	
localidade-tipo,	Porto	Feliz,	rio	Uruguai,	Rio	Grande	
do	Sul.

Guerlinguetus poaiae,	descrito	para	Tapirapoã,	es-

Guerlinguetus ingrami  (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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tado	do	Mato	Grosso,	Brasil,	ocorre	naquele	estado,	do	
alto	rio	Paraguai	ao	rio	Paranatinga	(MOOJEN,	1942).

Espécies	do	gênero	Guerlinguetus	 apresentam	
tamanho	médio	 entre	 os	 esquilos	 brasileiros,	 têm	
cauda	tão	 longa	ou	maior	do	que	o	corpo	e	orelhas	
grandes,	 que	 se	projetam	 sobre	o	perfil	da	 cabeça.	
Existe	ampla	sobreposição	de	medidas	nas	diferentes	
espécies,	mas	algumas	são	reconhecidamente	maiores,	
como	é	o	caso	de	G. ignitus	(CC=180-195,	CA=152-203,	
PÉ=48-51,	O=23-26,	MC=225-240;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	PATTON	et al.,	2000),	G. aestuans	(CC=181-189,	
CA=172-190,	PÉ=47-51,	O=23-24,	MC=175-210;	VOSS	
et al.,	 2001)	 e	G. ingrami	 (CC=150-215,	CA=152-235,	
PÉ=44-53;	MOOJEN,	1942).	Já	G. alphonsei	(CC=165-185,	
CA=170-190,	PÉ=42-45;	ALLEN,	1915),	G. gilvigularis	
(CC=132-205,	CA=150-230,	PÉ=38-50;	MOOJEN,	1942)	
e	G. poaiae	(CC=165-180,	CA=140-180,	PÉ=43-46;	MOO-
JEN,	1942),	são	menores.	A	fórmula	dentária	é:	i	1/1,	c	
0/0,	pm	1/1,	m	3/3.	

A	pelagem	do	dorso	é	curta	e	macia	(Guerlingue-
tus	aestuans,	G. gilvigularis, G. alphonsei)	ou	mais	longa,	
densa	e	crespa	(G.	ingrami)	ou	muito	longa	e	macia	(G. 
henseli),	variando	de	castanho-avermelhada	e	tracejada	
de	preto	(G. aestuans,	G. ignitus, G. poaiae)	a	olivácea	
e	cinza-olivácea	(G.	alphonsei, G. ingrami,	G. henseli),	o	
ventre	variando	nas	diferentes	espécies	entre	laranja-
avermelhado	e	amarelo-pálido.	A	cauda	tem	a	cor	do	
dorso	em	seu	trecho	basal,	e	no	restante	é	mesclada	de	
preto	e	de	castanho-avermelhado,	alaranjado,	amarelo-
pálido	ou	mesmo	com	o	esbranquiçado	das	bandas	dos	
pelos.	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas,	exceto	G. 
ignitus,	que	tem	três.	

As	espécies	de	Guerlinguetus	apresentam	hábito	
arborícola,	mas	deslocam-se	ocasionalmente	no	chão,	
aos	saltos.	Habitam	estratos	baixos	e	intermediários	
de	florestas	pluviais	baixas	e	montanhosas,	sempre-
verdes,	 semidecíduas	 e	decíduas,	 primárias	 ou	 al-
teradas,	 na	Floresta	Amazônica,	 Floresta	Atlântica,	
Cerrado	e	Caatinga.

Gênero Microsciurus J.A. Allen, 1895

Das	quatro	 espécies	 reconhecidas	no	gênero,	
apenas	uma,	Microsciurus flaviventer	 (Gray,	 1867),	 o	
coatipuruzinho-bigodeiro,	é	registrada	para	o	Brasil.	
Embora	tenha	como	localidade-tipo	“Brasil”,	M. flavi-
venter está	restrito	no	País	aos	estados	do	Amazonas	e	

Acre,	a	oeste	da	confluência	entre	os	rios	Negro,	Purus	
e	Solimões	(EMMONS	&	FEER,	1997;	PATTERSON,	
1992).	Ocorre	também	na	Colômbia,	Equador	e	Peru,	
em	localidades	da	bacia	amazônica.

Microsciurus flaviventer	 é	um	esquilo	pequeno	
(CC=120-160,	CA=96-150,	PÉ=35-45,	O=10-17,	MC=60-
128;	EMMONS	&	FEER,	1997;	PATTON	et al.,	2000).	
A	fórmula	dentária	reportada	para	o	gênero	é:	i	1/1,	c	
0/0,	pm	2/1,	m	3/3,	mas	na	forma	brasileira	o	pré-molar	
anterior	está	frequentemente	ausente	(PINTO,	1931).	
A	pelagem	dorsal	é	pardo-olivácea	a	ocrácea,	com	o	
ventre	variando	entre	camurça-claro	a	ocráceo–ferru-
gíneo.	As	orelhas	não	sobressaem	do	perfil	da	cabeça,	
e	logo	atrás	delas	um	tufo	de	pelos	longos	esbranqui-
çados	está	presente	(ALLEN,	1914).	A	cauda	é	pouco	
volumosa,	mais	curta	do	que	o	comprimento	do	corpo,	
de	cor	similar	à	do	corpo	na	base	e	mesclada	de	preto	
e	camurça	ou	amarelo-ocráceo	distalmente	(PINTO,	
1931).	As	fêmeas	têm	três	pares	de	mamas.	

Microsciurus flaviventer	 tem	hábito	arborícola,	
habitando	o	dossel	das	matas	pluviais	sempre-verdes	
no	oeste	da	bacia	amazônica.

Gênero Urosciurus J.A. Allen, 1915

No	Brasil	existem	duas	espécies:	Urosciurus ig-
niventris	(Wagner,	1842)	e Urosciurus spadiceus Olfers,	
1818.	

Urosciurus igniventris,	descrita	para	Marabita-
nos,	rio	Negro,	distribui-se	pela	Colômbia,	Venezuela,	
Peru,	Equador	e	Brasil,	ao	norte	do	rio	Amazonas	e	a	
oeste	do	rio	Negro,	no	estado	do	Amazonas	(EMMONS	
&	FEER,	1997).	

Urosciurus spadiceus,	 cuja	 localidade-tipo	 foi	
restrita	a	Cuiabá,	estado	do	Mato	Grosso,	Brasil,	ocorre	
no	Paraguai	(D’ELIA	et al.,	2008),	Bolívia,	Colômbia,	
Equador,	Peru	e	Brasil,	ao	sul	do	rio	Amazonas	e	oeste	
do	rio	Tapajós	(EMMONS	&	FEER,	1997).	

A	fórmula	dentária	é:	i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	3/3.	
As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	grande	e	forma	
geral	robusta,	e	cauda	mais	longa	do	que	o	compri-
mento	do	corpo	(CC=240-310,	CA=242-285,	PÉ=65-70,	
O=29-36,	MC=500-900;	EMMONS	&	FEER,	1997;	PAT-
TON	et	al.,	2000).	A	cauda	é	provida	de	pelos	longos	
que	proporcionam	aspecto	volumoso.	A	pelagem	do	
corpo	é	em	geral	fina	e	curta,	muito	fina	na	superfície	
ventral,	variando	de	amarela	ou	alaranjada	tracejada	
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de	preto	 (U.	 igniventris)	a	 castanho-avermelhada	
ou	 alaranjado-escura	 (U.	 spadiceus);	 o	 topo	 da	
cabeça	 é	preto	 com	um	“capuz”	definido	e	 sem	
tufos	pós-auriculares	conspícuos	(U. spadiceus)	ou	
ocráceo-alaranjado,	sem	capuz,	e	com	tufos	pós-
auriculares	 (U. igniventris).	A	superfície	superior	
das	patas	posteriores	 é	vermelho-alaranjada	nas	
duas	 espécies,	 sendo	 que	 em	U. spadiceus	 este	
padrão	é	 tracejado	de	preto.	Fêmeas	 têm	quatro	
pares	de	mamas.	

As	espécies	de	Urosciurus	apresentam	hábito	
arborícola.	Habitam	os	estratos	baixos	dos	dosséis	
de	florestas	primárias	e	alteradas	no	oeste	da	bacia	
Amazônica	 e	no	 centro-oeste	do	Brasil,	 com	um	
registro	extremo	para	a	floresta	Chiquitano,	Par-
que	Nacional	Rio	Negro,	Alto	Paraguay,	Paraguai,	
onde	foram	observados	alimentando-se	de	frutos	
da	palmeira	Copernicia alba	(D’ELIA	et al.,	2008).	

Família Cricetidae

Esta	é	a	família	mais	diversificada	de	roedores	
do	Brasil,	todos	agrupados	em	uma	única	subfamília	
neotropical,	 Sigmodontinae.	Apresentam	 fórmula	
dentária	i	1/1,	c	0/0,	pm	0/0,	m	3/3,	com	exceção	de	um	
gênero,	Neausticomys,	em	que	o	último	molar	superior	
e	inferior	podem	estar	ausentes.	

 
Subfamília Sigmodontinae

Gênero Abrawayaomys Cunha e Cruz, 1979

Esse	gênero	inclui	duas	espécies:	Abrawayaomys 
ruschi	Cunha	e	Cruz,	1979,	e	Abrawayaomys chebezi	Par-
diñas,	Teta	e	d’Elia	(2009),	sendo	que	apenas	a	primeira	
é	registrada	para	o	Brasil.	

A	localidade-tipo	de	A. ruschi	é	Forno	Grande,	
estado	do	Espírito	Santo,	Brasil,	sendo	que	a	espécie	
também	 já	 foi	 registrada	para	 localidades	 isoladas	
nos	estados	de	Minas	Gerais,	Rio	de	Janeiro	e	Santa	
Catarina	(CHEREM	et al.,	2005;	PEREIRA	et al.,	2008).	
Abrawayaomys chebezi	foi	recentemente	descrita	para	a	
porção	oeste	da	província	de	Misiones,	na	Argentina	
(PARDIÑAS	et al.,	2009).	

Abrawayaomys ruschi	apresenta	tamanho	médio	
entre	os	roedores	sigmodontinos	e	cauda	pouco	menor	
do	que	o	 corpo	 (CC=116-135,	CA=85-116,	PÉ=29-32,	

O=16-20,	MC=55).	O	dorso	e	as	laterais	são	cobertos	
por	pelos-guarda	aristiformes,	com	a	base	cinza-clara	e	
extremidade	preta	ou	amarelada	e	por	sobrepelos	com	
extremidades	amareladas,	proporcionando	um	aspecto	
geral	amarelo-cinzento,	finamente	tracejado	de	preto.	
As	laterais	não	têm	limite	definido	com	a	coloração	do	
ventre,	que	tem	um	aspecto	geral	amarelo-claro,	com	
as	bases	acinzentadas	dos	pelos	aparentes	em	algu-
mas	partes,	principalmente	nas	axilas.	As	orelhas	são	
grandes,	revestidas	internamente	por	pequenos	pelos	
escuros,	mas	pouco	pilosas	externamente.	As	patas	são	
cobertas	por	pelos	pequenos	brancos	e	cinza-claros.	
Os	dígitos	são	cobertos	por	pelos	pequenos	e	claros	
e	apresentam	tufos	ungueais	claros.	A	cauda	é	pouco	
pilosa,	com	as	escamas	aparentes.

Abrawayaomys ruschi	tem	hábito	terrestre	e	ha-
bita	formações	florestais	da	Floresta	Atlântica,	tendo	
sido	registrado	até	o	momento	em	florestas	costeiras	
e	interioranas	em	áreas	protegidas	desse	bioma	(PE-
REIRA	et al.,	2008).	

Gênero Akodon Meyen, 1833

Dez	espécies	deste	gênero	são	conhecidas	para	
o	Brasil:	Akodon azarae	 (Fischer,	1829), Akodon cursor	
(Winge,	 1887),	Akodon lindberghi	Hershkovitz,	 1990,	
Akodon montensis	(Thomas,	1913),	Akodon mystax Her-
shkovitz,	1998,	Akodon paranaensis Christoff	et al.,	2000,	
Akodon reigi	González	et al.,	1998,	Akodon sanctipaulensis	
Hershkovitz,	 1990, Akodon serrensis Thomas,	 1902	 e	
Akodon toba	Thomas,	1921.

Abrawayaomys ruschi  (Foto:	M.O.	Garcia	Lopes)
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Akodon azarae,	cuja	localidade-tipo	é	a	província	
de	Entre	Rios,	entre	os	rios	Uruguai	e	Paraná,	ocorre	na	
Argentina,	Paraguai,	Uruguai	e	Brasil,	no	Rio	Grande	
do	Sul	(DALMAGRO	&	VIEIRA,	2005).

Akodon cursor,	descrito	para	Lagoa	Santa,	rio	das	
Velhas,	Minas	Gerais,	ocorre	na	costa	leste	do	Brasil,	
da	Paraíba	ao	Paraná	e	no	leste	de	Minas	Gerais.

Akodon lindberghi,	de	Brasília,	Distrito	Federal,	
Brasil,	também	foi	registrado	em	Simão	Pereira,	estado	
de	Minas	Gerais	(GEISE	et al.,	1996).

Akodon montensis,	de	Sapucaí,	Paraguai,	ocorre	
no	Paraguai,	Argentina	e	Brasil,	do	estado	do	Rio	de	
Janeiro	ao	do	Rio	Grande	do	Sul,	e	no	leste	de	Minas	
Gerais.

Akodon mystax,	descrito	para	o	Parque	Nacio-
nal	de	Caparaó,	Minas	Gerais,	Brasil,	é	endêmico	do	
maciço	do	Caparaó,	em	áreas	de	altitudes	elevadas,	
no	limite	entre	os	estados	de	Minas	Gerais	e	Espírito	
Santo	(HERSHKOVITZ,	1998).

Akodon paranaensis,	de	Piraquara,	estado	do	Pa-
raná	ocorre	no	Brasil	do	Paraná	ao	Rio	Grande	do	Sul	
com	uma	população	isolada	de	Itatiaia,	Rio	de	Janeiro	
(GONÇALVES	et al.,	2007).	Foi	registrado	também	na	
província	de	Misiones,	na	Argentina	(GONÇALVES	et 
al.,	2007)	e	em	Itapua,	no	Paraguai	(D’ELIA	et al.,	2008).

Akodon reigi,	 cuja	 localidade-tipo	é	Paso	Ave-
rias,	 departamento	 de	 Lavalleja,	Uruguai,	 ocorre	
no	Uruguai	e	no	extremo	sul	do	Brasil	 (MUSSER	&	
CARLETON,	2005).

Akodon sanctipaulensis, de	Primeiro	Morro,	São	
Paulo,	Brasil,	tem	sido	registrado	para	outras	localida-
des	naquele	estado	(HERSHKOVITZ,	1990).

Akodon serrensis,	de	Roça	Nova,	Paraná,	Brasil,	
ocorre	do	Espírito	Santo	ao	Rio	Grande	do	Sul.

Akodon toba,	que	tem	como	localidade-tipo	Je-

sematalha,	departamento	Presidente	Hayes,	Paraguai,	
ocorre	no	Paraguai,	Bolívia,	Argentina	e	Brasil,	no	es-
tado	do	Mato	Grosso	do	Sul	(MUSSER	&	CARLETON,	
2005;	CARMIGNOTTO,	2004).

Os	membros	deste	gênero	têm	tamanho	peque-
no,	orelhas	grandes,	e	cauda	pouco	menor	do	que	o	
comprimento	do	corpo	(CC=85-128,	CA=56-111,	PÉ=17-
27,	O=12-20,	MC=16-56).	A	pelagem	do	dorso	varia	do	
castanho-claro	ao	castanho-escuro,	sem	limite	definido	
com	a	pelagem	do	ventre,	que	é	cinza-amarelada	ou	
cinza-esbranquiçada,	sendo	as	bases	dos	pelos	acin-
zentadas.	As	orelhas	são	pouco	pilosas	e	a	superfície	
superior	das	patas	é	clara.	A	cauda	também	é	pouco	
pilosa,	com	as	escamas	epidérmicas	aparentes.	Fêmeas	
têm	quatro	pares	de	mamas	(peitoral,	pós-axial,	abdo-
minal	e	inguinal).

As	espécies	de	Akodon	têm	hábito	terrestre	e	são	
insetívoras-onívoras,	sendo	que	artrópodes	e	sementes	
também	fazem	parte	de	sua	dieta	(SOUSA	et al.,	2004).	
Habitam	formações	florestais,	áreas	abertas	adjacen-
tes	e	campos	de	altitude	ao	longo	de	toda	a	Floresta	
Atlântica,	campos	do	sul,	áreas	florestais	da	Caatinga,	
e	formações	vegetais	abertas	e	fechadas	do	Cerrado.	O	
padrão	de	atividades	é	bicrepuscular	em	A. montensis	e	
A. paranaensis,	com	mais	atividade	no	início	e	final	da	
noite,	enquanto	em	A. cursor	é	constante	ao	longo	da	
noite	(GRAIPEL	et al.,	2003).	Algumas	espécies	podem	
ser	abundantes,	como	A.	cursor	e	A. reigi,	mas	outras	
são	menos	comuns,	como	A. sanctipaulensis.	Vivem	em	
galerias	construídas	sob	folhiço	em	decomposição	ou,	
em	altitudes	mais	elevadas,	sob	gramíneas.	O	número	
de	crias	oscila	em	A. cursor	de	três	a	oito,	e	em	A. mon-
tensis	de	três	a	sete.	As	fêmeas	de	A. cursor	apresentam	
territorialidade	enquanto	os	machos	não,	e	a	área	de	
vida	dos	machos	é	maior	que	o	das	fêmeas	na	época	
reprodutiva,	como	em	A. azarae	(GENTILE	et al.,	1997).	

Gênero Bibimys Massoia, 1979

Duas	espécies	são	incluídas	nesse	gênero:	Bibi-
mys torresi, da	região	de	Misiones,	Argentina,	e	Bibimys 
labiosus,	do	sudeste	e	do	sul	do	Brasil.	A	localidade-tipo	
de	B. labiosus	é	Lagoa	Santa,	estado	de	Minas	Gerais,	e	
a	espécie	tem	sido	registrada	em	localidades	isoladas,	
no	leste	de	Minas	Gerais,	no	Rio	de	Janeiro,	em	São	
Paulo,	em	Santa	Catarina	e	no	Rio	Grande	do	Sul.

Bibimys labiosus	 é	 um	 roedor	 sigmodontino	

Akodon montensis (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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de	tamanho	pequeno	e	cauda	menor	do	que	o	corpo	
(CC=76-90,	CA=69,	P=21-23,	O=14-18;	GONÇALVES	
et al.,	 2005b).	A	pelagem	do	dorso	 é	 castanha,	 de	
intensidade	variável,	 a	parte	posterior	mais	 escura.	
As	laterais	são	mais	claras	em	direção	ao	ventre,	do	
qual	são	separadas	por	um	limite	bem	definido.	Os	
pelos	ventrais	são	esbranquiçados	distalmente,	e	cinza-
escuros	na	base.	A	região	 labial	é	coberta	por	pelos	
curtos	esbranquiçados,	formando	uma	área	aveludada	
na	ponta	do	focinho	de	6-10	mm	de	diâmetro,	que	é	
muito	inchada	e	de	cor	rosada	em	espécimes	vivos.	As	
patas	anteriores	e	posteriores	são	cobertas	distalmente	
por	pelos	grisalhos	ou	inteiramente	despigmentados,	
evidenciando	 a	 cor	 rosada	 da	 pele	 subjacente.	A	
cauda	é	moderadamente	pilosa,	mas	com	as	escamas	
epidérmicas	 aparentes,	 e	 fracamente	 bicolor,	 com	
pelos	 inteiramente	 castanho-escuros	 na	 superfície	
superior	e	com	a	metade	distal	esbranquiçada	
na	superfície	ventral.	

	 Bibimys labiosus	 tem	hábito	 terrestre	
e	forrageia	vasculhando	o	folhiço	com	o	foci-
nho.	Habita	formações	florestais	da	Floresta	
Atlântica.	

Gênero Blarinomys Thomas, 1896

Apenas	uma	 espécie,	Blarinomys bre-
viceps	 (Winge,	 1887),	descrita	originalmente	
como	fóssil	a	partir	de	um	fragmento	de	crâ-
nio	obtido	em	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	é	
assinalada	a	esse	gênero.	Blarinomys breviceps	
tem	sido	registrado	em	localidades	isoladas	
no	Brasil,	do	sudeste	da	Bahia	a	São	Paulo,	

incluindo	o	 leste	de	Minas	Gerais	 (MATSON	&	
ABRAVAYA,	1977;	GEISE	et al.,	2008),	e	também	na	
Província	de	Misiones,	na	Argentina	(MASSOIA,	
1993).

Blarinomys breviceps	é	um	roedor	pequeno,	
com	a	cauda	menor	do	que	a	metade	do	compri-
mento	do	corpo	(CT=129-161,	CA=30-52,	PÉ=16-21,	
O=8-10,	MC=32-39;	ABRAVAYA	&	MATSON,	1975;	
MATSON	&	ABRAVAYA,	1977).	A	pelagem	é	hís-
pida,	e	a	coloração	geral	do	dorso	castanho-escura	
ou	castanho-acinzentada,	brilhante,	sendo	os	pelos	
acinzentados	na	base	e	castanhos	na	metade	distal.	
O	ventre	é	um	pouco	mais	pálido,	mas	similar	ao	
dorso,	sem	delimitação	nítida	com	as	 laterais.	A	
ponta	do	 focinho	é	geralmente	esbranquiçada,	e	

os	 olhos	 e	 orelhas	 são	 reduzidos	 e	 completamente	
escondidos	na	pelagem.	A	cauda	é	unicolor,	coberta	
por	pelos	 curtos,	mas	 com	as	 escamas	 epidérmicas	
visíveis.	As	patas	são	curtas,	castanhas,	com	as	garras	
bem	desenvolvidas.

Blarinomys breviceps	tem	hábito	fossorial	e	dieta	
insetívora	especializada	(REIS	et al.,	1996).	Habita	for-
mações	florestais	da	Floresta	Atlântica,	mas	também	
áreas	de	transição	entre	Floresta	Atlântica	e	Cerrado	
(GEISE	et al.,	2008)	onde	cava	galerias	pouco	inclinadas	
no	chão	abaixo	do	folhiço,	que	atingem	uma	distância	
de	25	cm	de	profundidade	(NOWAK	&	PARADISO,	
1983).	Uma	fêmea	grávida	foi	capturada	em	setembro,	
com	um	embrião	(DAVIS,	1947),	sendo	que	MATSON	
&	ABRAVAYA	(1977)	reportaram	de	um	a	dois	filhotes	
por	gestação.

Bibimys labiosus	(Foto:	J.	F.	Vilela)

Blarinomys breviceps (Foto:	L.M.	Pessôa	)
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Gênero Brucepattersonius Hershkovitz, 1998

Este	 gênero	 inclui	 quatro	 espécies	no	Brasil:	
Brucepattersonius griserufescens	Hershkovitz,	 1998, 
Brucepattersonius igniventris	Hershkovitz,	1998,	Bruce-
pattersonius iheringi (Thomas,	1896)	e Brucepattersonius 
soricinus	Hershkovitz,	1998.	Brucepattersonius albinasus	
Hershkovitz,	1998,	foi	recentemente	sinonimizado	à	B. 
griserufescens (VILELA	et al.,	2006).

Brucepattersonius griserufescens,	cuja	localidade-
tipo	é	Terreirão,	Parque	Nacional	de	Caparaó,	Minas	
Gerais,	 ocorre	no	maciço	do	Caparaó,	 entre	Minas	
Gerais	e	Espírito	Santo	(HERSHKOVITZ,	1998).	

Brucepattersonius igniventris,	 descrito	 para	 o	
Parque	Estadual	de	 Iporanga,	 São	Paulo,	ocorre	no	
sudeste	do	estado	de	São	Paulo.	

Brucepattersonius iheringi,	de	Taquara	do	Mundo	
Novo,	Rio	Grande	do	Sul,	ocorre	na	Argentina	e	no	
Brasil,	do	Rio	Grande	do	Sul	ao	Paraná.	

Brucepattersonius soricinus,	 descrito	 para	Ri-
beirão	Fundo,	São	Paulo,	têm	sido	registrado	para	o	
sudeste	deste	estado.	

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	pequeno	
e	cauda	pouco	menor	do	que	o	comprimento	do	corpo,	
orelhas	grandes,	 olhos	pequenos	 e	 focinho	afilado.	
(CC=93-128,	CA=82-112,	PÉ=23-26,	O=15-19,	MC=20-
35).	A	pelagem	do	dorso	 e	das	 laterais	 é	 castanho-
acinzentada,	mal	delimitada	com	relação	à	pelagem	
ventral	cinza-amarelada.	As	patas	são	esparsamente	
cobertas	de	pelos	pequenos,	brancos	ou	acinzentados,	
que	obstruem	parcialmente	o	 tom	 róseo	 subjacente	
da	pele.	A	 cauda	é	 fracamente	bicolor,	mais	 escura	

na	superfície	superior,	pouco	pilosa,	com	as	escamas	
epidérmicas	facilmente	visíveis.	Fêmeas	têm	três	pares	
de	mamas.

	 As	 espécies	de	Brucepattersonius	 têm	hábito	
terrestre	e	semi-fossorial.	Habitam	formações	florestais	
e	campos	de	altitude	da	Floresta	Atlântica.

Gênero Calomys Waterhouse, 1837

Sete	espécies	deste	gênero	estão	presentes	no	
Brasil:	Calomys callidus	(Thomas,	1916),	Calomys callosus	
(Rengger,	1830), Calomys cerqueirai Bonvicino,	Oliveira	
&	Gentile,	2010, Calomys expulsus	(Lund,	1841), Calomys 
laucha	 (Fischer,	 1914), Calomys tener (Winge,	1837) e 
Calomys tocantinsi	Bonvicino,	Lima	&	Almeida,	2003.

Calomys callidus,	de	Goya,	Corrientes,	Argentina,	
ocorre	também	no	Paraguai	e	no	Brasil,	nos	estados	de	
Mato	Grosso	e	Rondônia.	

Calomys cerqueirai,	de	Capitão	Andrade,	Minas	
Gerais,	Brasil	ocorre	no	centro-leste	daquele	estado.	

Calomys callosus,	descrito	para	as	margens	do	
rio	Paraguai,	departamento	de	Neembucu,	Paraguai,	
ocorre	na	Argentina,	Bolívia,	 Paraguai	 e	Brasil,	 no	
estado	do	Mato	Grosso	do	Sul.	

Calomys expulsus,	cuja	localidade-tipo	é	Lagoa	
Santa,	Minas	Gerais,	ocorre	nos	estados	do	Piauí,	Per-
nambuco,	Bahia,	Goiás,	Minas	Gerais,	São	Paulo	e	no	
Distrito	Federal.	

Calomys laucha,	de	Assunção,	Paraguai,	ocorre	
na	Argentina,	Bolívia,	Paraguai,	Uruguai	e	Brasil,	no	
Rio	Grande	do	Sul.	

Calomys tener,	de	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	
Brasil,	 ocorre	 também	 em	São	Paulo,	 Bahia,	
Goiás,	Distrito	Federal,	além	de	localidades	na	
Argentina	e	na	Bolívia.

Calomys tocantinsi,	cuja	localidade-tipo	é	
rancho	Beira	Rio,	Formoso	do	Araguaia,	estado	
do	Tocantins,	 ocorre	 também	nos	 estados	de	
Goiás	e	Mato	Grosso	(BONVICINO	et al.,	2003a).

As	 espécies	deste	gênero	 têm	 tamanho	
pequeno	e	cauda	menor	do	que	o	corpo	(CC=77-
105,	CA=60-75,	PÉ=20-22,5,	O=13,5-21,	MC=14,6-
31;	BONVICINO	&	ALMEIDA,	2000;	BONVI-
CINO	 et al.,	 2003a).	A	 cor	do	dorso	varia	do	
castanho-acinzentado	ao	 castanho-amarelado.	
As	 laterais	são	mais	claras	e	bem	delimitadas	
com	 relação	 ao	 ventre,	 que	 é	 esbranquiçado	Brucepattersonius sp.	(Foto:	C.R.	Bonvicino)
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com	a	base	dos	pelos	cinza.	Possui	pelos	brancos	ca-
racterísticos	na	parte	basal	atrás	das	orelhas,	que	são	
curtas.	A	cauda	é	fina,	escura	na	parte	dorsal	e	clara	na	
parte	ventral.	A	superfície	superior	das	patas	é	clara,	
e	tufos	ungueais	despigmentados	projetam-se	sobre	
as	garras	sem	ocultá-las.	Fêmeas	possuem	quatro	ou	
cinco	pares	de	mamas.

As	 espécies	 de	Calomys	 são	 principalmente	
granívoras	 (VIEIRA	&	BAUMGARTEN,	1995).	Têm	
hábito	 terrestre	 e	grande	potencial	para	 locomoção	
rápida	(BUENO,	2003).	Habitam	formações	florestais	
e	 abertas	da	Caatinga,	do	Cerrado	e	do	Pantanal,	 e	
algumas	formações	florestais	da	Floresta	Atlântica	em	
seu	limite	com	o	Cerrado.	Constróem	ninhos	esféricos,	
em	depressões	no	solo	camufladas	com	folhas	e	gra-
vetos,	ou	entre	folhagens,	pouco	elevados	do	solo,	em	
troncos	de	árvores	mortas	(MELO,	1977).	O	tamanho	
médio	da	ninhada	é	de	quatro	indivíduos,	variando	
de	dois	a	oito,	com	um	período	de	gestação	de	21,8	
dias.	Reproduzem-se	em	uma	taxa	alta	durante	o	ano	
todo,	mesmo	em	períodos	prolongados	de	escassez	de	
água	(MELO,	1977).

Gênero Cerradomys Weksler, Percequillo & Voss, 2006

Este	gênero	inclui	seis	
espécies,	 todas	 registradas	
para	o	Brasil:	Cerradomys lan-
gguthi	Percequillo,	Hingst	&	
Bonvicino,	 2008,Cerradomys	
maracajuensis	 (Langguth	&	
Bonvicino	 2002),Cerradomys	
marinhus	 (Bonvicino	 2003),		
Cerradomys	scotti	(Langguth	&	
Bonvicino,	 2002),Cerradomys 

subflavus (Wagner,	 1842)	
e	Cerradomys vivoi Perce-
quillo,	Hingst	&	Bonvici-
no,	2008.

Cerradomys langgu-
thi,	de	Sapé,	estado	da	Pa-
raíba,	ocorre	em	localida-
des	da	margem	esquerda	
do	rio	São	Francisco,	nos	
estados	de	Pernambuco,	
Paraíba,	 Ceará	 e	Mara-
nhão	 (PERCEQUILLO	 et 
al.,	2008).	

Cerradomys maraca-
juensis,	de	Maracaju,	estado	do	Mato	Grosso	do	Sul,	
ocorre	em	diversas	localidades	de	Cerrado	da	Bolívia	e	
do	Paraguai,	e	de	forma	rarefeita	nos	estados	do	Mato	
Grosso	e	Minas	Gerais	(PERCEQUILLO	et al.,	2008).	

Cerradomys marinhus	cuja	localidade	tipo	é	Jabo-
randi,	estado	da	Bahia,	ocorre	no	sudoeste	do	estado	
da	Bahia,	nordeste	e	centro	sul	de	Goiás	(BONVICINO	
et al.,	2007)	e	no	nordeste	de	Minas	Gerais	(PERCE-
QUILLO et al.,	2008).

Cerradomys scotti,	de	Morro	dos	Cabeludos,	
Corumbá	de	Goiás,	estado	de	Goiás,	ocorre	também	
no	Distrito	Federal	e	no	oeste	de	Minas	Gerais,	Mato	
Grosso	do	Sul,	sudoeste	de	Tocantins,	sul	do	Piauí,	
oeste	da	Bahia,	centro-sul	do	Mato	Grosso	e	sudeste	
de	Rondônia,	bem	como	na	Bolívia	e	no	Paraguai	
(BONVICINO	et al.,	2005;	CARMIGNOTTO,	2004;	
PERCEQUILLO	et al.,	2008).

Cerradomys subflavus,	descrito	originalmente	
para	Lagoa	 Santa,	Minas	Gerais,	 ocorre	 também	
nos	 estados	de	Goiás,	Minas	Gerais,	 São	Paulo	 e	
Bahia	(LANGGUTH	&	BONVICINO,	2002;	PERCE-
QUILLO	et al.,	2008).

Cerradomys	vivoi,	das	proximidades	de	Itabu-
na,	Bahia,	distribui-se	do	norte	de	Minas	Gerais	a	

Calomys expulsus	(Foto:	C.R.	Bonvicino)

Cerradomys vivoi	(Foto:	C.R.	Bonvicino)
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Sergipe,	em	localidades	a	leste	do	rio	São	Francisco.	
As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	médio	

e	cauda	maior	que	o	comprimento	do	corpo	(CC=116-
180,	CA=133-210,	PÉ=30-43,	O=20-24,	MC=54-143).	
A	 coloração	do	dorso	varia	de	 castanho-escura	 a	
castanho-amarelada,	 com	pelos	mais	 claros	 nas	
laterais	e	limite	pouco	definido	com	o	ventre,	que	é	
esbranquiçado	ou	amarelado.	A	cabeça	tem	a	mesma	
cor	do	dorso,	exceto	em	Cerradomys	subflavus, Cer-
radomys langguthi e Cerradomys vivoi,	que	possuem	a	
cabeça	acinzentada.	A	cauda	é	pouco	pilosa,	as	patas	
são	longas	e	estreitas,	geralmente	com	a	superfície	
superior	recoberta	de	pelos	claros.	Têm	quatro	pares	
de	mamas:	peitoral,	pós-axial,	abdominal	e	inguinal.

	 As	espécies	deste	gênero	têm	hábito	terrestre	
e	habitam	formações	florestadas	e	formações	abertas	
da	Floresta	Atlântica,	Cerrado,	Caatinga	e	Pantanal.

Gênero Delomys Thomas, 1917

Este	gênero	está	representado	por	três	espécies	
restritas	ao	sudeste	do	Brasil:	Delomys collinus	 (Tho-
mas,	1917),	Delomys dorsalis	(Hensel,	1872)	e	Delomys 
sublineatus (Thomas,	1903).

Delomys collinus,	 descrito	originalmente	para	
maciço	de	Itatiaia,	Rio	de	Janeiro,	ocorre	também	em	
Minas	Gerais	e	no	Espírito	Santo,	ao	longo	da	serra	da	

Mantiqueira	e	no	maciço	do	Caparaó.	
Delomys dorsalis,	cuja	localidade-tipo	é	Taquara,	

no	Rio	Grande	do	Sul,	ocorre	do	Rio	de	Janeiro	e	do	
leste	de	Minas	Gerais	ao	Rio	Grande	do	Sul	e	na	Ar-
gentina	(Província	de	Misiones).

Delomys sublineatus,	descrito	para	Engenheiro	
Reeve,	Espírito	Santo,	distribui-se	a	partir	deste	estado	
e	do	leste	Minas	Gerais	ao	estado	de	Santa	Catarina.	

Esses	 roedores	 têm	 tamanho	médio	 e	 cauda	
aproximadamente	igual	ou	um	pouco	mais	longa	do	
que	o	corpo	(CC=110-138,	CA=90-145,	PÉ=25-35,	O=16-
23,	MC=40-83;	VOSS,	1993;	HERSHKOVITZ,	1998).	A	
pelagem	dorsal	varia	de	canela	a	castanho-acinzentada,	
mais	enegrecida	na	linha	média	dorsal,	onde	se	forma	
em	alguns	espécimes	uma	 linha	castanho-escura	da	
nuca	até	a	base	da	cauda.	As	orelhas	são	grandes	e	
pouco	pilosas.	Em	Delomys sublineatus	as	laterais	do	
corpo	são	mais	amareladas.	O	ventre	é	esbranquiçado	
ou	cinza-claro,	com	a	base	dos	pelos	cinza-escura,	e	
apresenta-se	bem	delimitado	em	relação	à	pelagem	
do	dorso.	As	patas	posteriores	são	relativamente	lon-
gas,	esbranquiçadas	na	superfície	superior,	e	cobertas	
por	pelos	curtos.	Fêmeas	têm	três	ou	quatro	pares	de	
mamas	(o	par	peitoral	pode	estar	ausente).

	 As	espécies	de	Delomys	 têm	hábito	 terrestre	
e	habitam	formações	florestais	em	altitudes	elevadas	
da	Floresta	Atlântica.	Delomys collinus	tem	distribuição	
restrita,	 ocorrendo	apenas	 em	ambientes	bem	con-
servados,	onde	são	abundantes	 (BONVICINO	et al.,	
2002a).	Delomys collinus	procria	de	agosto	a	 janeiro,	
produzindo	duas	ninhadas	durante	este	período,	com	
duas	a	quatro	crias	cada,	ao	passo	que	fêmeas	de	D. 
sublineatus	foram	encontradas	prenhas	em	abril,	com	
três	embriões	(DAVIS,	1947;	MOOJEN,	1952).

Gênero Deltamys Thomas, 1917

Apenas	uma	espécie,	Deltamys kempi (Thomas,	
1917),	o	“rato-do-delta”,	está	assinalada	a	esse	gênero.	

Deltamys kempi,	cuja	localidade-tipo	é	o	estuário	
de	La	Plata,	no	rio	Paraná,	província	de	Buenos	Aires,	
Argentina,	ocorre	também	no	Uruguai	e	no	Brasil,	no	
estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	com	registros	no	Taim,	
Tapes,	Tramandaí,	Torres,	Osório	e	Charqueadas	(CAS-
TRO	et al.,	1991;	MONTES	et al.,	2008).

Deltamys kempi	é	um	roedor	pequeno,	de	cauda	
pouco	menor	do	que	o	corpo	(CC=89-108,	CA=74-87,	Delomys sp.		(Foto:	J.A.	Oliveira)
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PÉ=20-22,	O=12-14,	MC=26,4;	MASSOIA,	1964;	MIL-
LER	&	ANDERSON,	 1977).	A	pelagem	do	dorso	 é	
castanho-escura,	a	cabeça	e	as	laterais	mais	oliváceas,	
e	o	ventre	castanho-acinzentado.	As	patas	são	cinza-
escuras;	a	cauda	é	fracamente	bicolor	e	recoberta	de	
pelos	finos,	que	não	escondem	as	escamas	epidérmi-
cas.	Os	olhos	são	pequenos	e	as	orelhas	são	curtas	e	
bem	providas	de	pelos	pretos,	que	as	escondem	quase	
totalmente.

Deltamys kempi	 tem	hábito	 terrestre.	Habita	
ambientes	pantanosos,	 especialmente	os	 limites	de	
banhados,	campos	inundáveis,	usualmente	sem	árvo-
res,	e	densos	ajuntamentos	de	gramíneas	em	florestas	
de	galerias,	alimentando-se	principalmente	de	insetos	
(GONZÁLEZ	&	PARDIÑAS,	2002;	TETA	et al.,	2007).

Gênero Euryoryzomys Weksler, Percequillo & Voss, 2006

Existem	cinco	espécies	deste	gênero	no	Brasil:	
Euryoryzomys emmonsae	(Musser	et al.,	1998), Euryory-
zomys lamia	(Thomas,	1901), Euryoryzomys macconnelli	
(Thomas,	1910), Euryoryzomys nitidus	(Thomas,	1884)	
e Euryoryzomys russatus (Wagner,	1848).

Euryoryzomys emmonsae,	da	margem	direita	do	
rio	Xingu,	próximo	à	Altamira,	Pará,	habita	o	centro-
leste	desse	 estado,	 entre	 os	 rios	Xingu	 e	Tocantins	
(MUSSER	et al.,	1998).

Euryoryzomys lamia,	do	rio	Jordão,	um	pequeno	
tributário	do	rio	Paranaíba	no	estado	de	Minas	Gerais,	
ocorre	no	oeste	daquele	 estado	e	no	 leste	de	Goiás	
(BONVICINO	et al.,	2005).

Euryoryzomys macconnelli,	 descrito	para	o	 rio	
Supenaam,	 tributário	do	 baixo	Essequibo,	 distrito	

de	Demerara,	Guyana,	ocorre	também	na	Colômbia,	
Equador,	Peru,	Venezuela,	Guianas	e	no	Brasil,	nos	
estados	do	Acre,	Amazônia,	Roraima,	noroeste	do	Pará	
e	oeste	do	Amapá	(PATTON	et al.,	2000;	COSTA,	2003;	
MUSSER	&	CARLETON,	2005).

Euryoryzomys nitidus,	de	Amable	Maria,	depar-
tamento	de	Junín,	Peru,	ocorre	no	Peru,	na	Bolívia	e	
no	Brasil,	nos	estados	do	Acre,	sudoeste	do	Amazonas,	
Rondônia	 e	 oeste	do	Mato	Grosso	 (PATTON	 et al.,	
2000;	CARMIGNOTTO,	 2004;	MUSSER	&	CARLE-
TON,	2005).

Euryoryzomys russatus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Ipanema,	São	Paulo,	Brasil,	ocorre	no	Paraguai	e	no	
Brasil,	do	sul	da	Bahia	ao	norte	do	Rio	Grande	do	Sul,	
incluindo	o	 leste	de	Minas	Gerais	 (MOOJEN,	1952;	
MUSSER	&	CARLETON,	2005).

As	 espécies	 de	Euryoryzomys	 têm	 tamanho	
médio	(CC=102-161,	CA=105-161,	PÉ=31-38,	O=17-25,	
MC=45-100),	a	cauda	de	comprimento	maior	ou	similar	
ao	do	corpo,	dorso	castanho-escuro	a	avermelhado,	pe-
los	mais	claros	nas	laterais,	com	limite	definido	com	o	
ventre	esbranquiçado.	A	cauda	é	pouco	pilosa,	as	patas	
longas	e	estreitas,	recobertas	de	pelos	claros.	Fêmeas	
têm	quatro	pares	de	mamas,	sendo	um	peitoral,	um	
pos-axial,	um	abdominal	e	um	inguinal.	

Têm	hábito	terrestre	e	habitam	formações	flo-
restais	da	Floresta	Amazônica,	 Floresta	Atlântica	 e	
Cerrado.

Gênero Gyldenstolpia Pardiñas, D’Elia & Teta, 2008

Gyldenstolpia	fronto fronto (Winge,	1887),	descrito	
com	base	em	registros	fósseis	do	Pleistoceno	superior-
Holoceno	de	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	está	aparen-
temente	extinto.	Da	mesma	forma,	Gyldenstolpia fronto 
chacoensis,	descrito	da	bacia	do	rio	de	Oro,	no	noroeste	
da	Argentina,	a	partir	de	um	exemplar	obtido	em	1896,	
não	foi	mais	coletado.	Gyldenstolpia planaltensis (Ávila-
Pires,	1972),	descrito	a	partir	de	uma	série	de	espécimes	
obtidos	na	região	atualmente	ocupada	pelo	Zoológico	
de	Brasília	(Distrito	Federal,	Brasil)	quando	da	constru-
ção	da	capital,	tem	sido	coletado	recentemente	na	região	
da	estação	ecológica	de	Águas	Emendadas	(MARINHO-
FILHO	et al.,	1998),	e	é	aparentemente	a	única	espécie	
vivente	do	gênero	(PARDIÑAS	et al.,	2008).	

Gyldenstolpia fronto	 tem	 tamanho	 grande	
(CC=160-205,	CA=65-118,	 PÉ=25-38,	O=17-21),	 e	 a	Euryoryzomys	russatus	(Foto:	C.R.	Bonvicino)
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cauda	é	menor	do	que	o	corpo;	os	pés	são	
proporcionalmente	pequenos	e	as	orelhas	in-
conspícuas,	densamente	recobertas	de	pelos	
curtos.	A	pelagem	é	longa,	castanho-escura,	
mais	escura	no	dorso,	e	as	laterais	não	têm	
limite	definido	com	o	ventre,	que	é	um	pouco	
mais	claro	devido	às	partes	distais	dos	pelos	
esbranquiçadas	ou	amareladas.	Os	pés	são	
recobertos	de	pelos	 escuros,	 não	há	 tufos	
ungueais,	as	garras	são	grandes,	e	a	cauda	é	
pilosa	e	escura,	mas	com	as	escamas	visíveis.	

	 Gyldenstolpia fronto	tem	sido	conside-
rado	frugívoro-granívoro-insetívoro	(MARI-
NHO-FILHO	et al.,	2002)	e	habita	ambientes	
pulustres	e	abertos	às	margens	de	córregos.	
O	holótipo	de	G. f. chacoensis	foi	obtido	em	
“Lagunas	de	água	doce”	(GYLDENSTOLPE,	
1932;	PARDIÑAS	et al.,	2008).

Gênero Holochilus Brandt, 1835

Este	 gênero	 inclui	 três	 espécies	 conhecidas	
vulgarmente	como	“rato-de-cana”,	“rato-d’água”	ou	
“rato-do-pantanal”:	Holochilus brasiliensis	(Desmarest,	
1819),	Holochilus chacarius	Thomas,	1906	e	Holochilus 
sciureus	Wagner,	1842.

Holochilus brasiliensis,	 cuja	 localidade-tipo	 foi	
restrita	à	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	ocorre	no	Brasil	
do	estado	do	Espírito	Santo	ao	do	Rio	Grande	do	Sul,	
e	na	Argentina	e	Uruguai.	

Holochilus chacarius,	descrito	das	imediações	de	
Concepción,	Paraguai,	também	ocorre	na	Argentina,	
Paraguai	e	no	Brasil,	no	estado	do	Mato	Grosso	do	Sul.

Holochilus sciureus,	descrito	para	o	rio	São	Fran-
cisco,	Minas	Gerais,	 ocorre	 também	nos	 estados	de	
Goiás,	Tocantins,	Piauí,	Mato	Grosso,	Rondônia,	Acre,	
Pará,	Amazonas,	Roraima	e	Amapá,	bem	como		na	Ve-
nezuela,	Guianas,	Colômbia,	Equador,	Bolívia	e	Peru.

	 As	espécies	deste	gênero	 têm	 tamanho	mé-
dio	a	grande,	 e	 a	 cauda	pode	 ser	 tão	 longa	quanto	
o	corpo	em	H. brasiliensis (CC=167-211,	CA=183-214,	
PÉ=51-56;	VOSS,	1993)	e	em	H. chacarius	(CC=140-195,	
CA=148-183,	PÉ=38-46,	O=17-20,	MC=90-128)	ou	con-
sistentemente	mais	curta	em	H. sciureus	(CC=123-193,	
CA=115-178,	PÉ=35-46;	VOSS,	 1993). A	pelagem	do	
dorso	é	castanho-escura,	tracejada	por	pelos	escuros.	
As	laterais	são	progressivamente	mais	alaranjadas	em	

direção	ao	ventre,	do	qual	são	 fracamente	delimita-
das.	O	ventre	é	laranja-claro,	mas	as	bases	dos	pelos	
são	acinzentadas.	As	patas	posteriores	 são	grandes,	
recobertas	por	pelos	de	cor	similar	à	do	ventre,	com	
membranas	interdigitais	e	tufos	ungueais	reduzidos.	
A	cauda	é	recoberta	por	pelos	curtos	que	não	escon-
dem	as	escamas	epidérmicas.	Fêmeas	têm	cinco	pares	
de	mamas	(peitoral,	pós-axial,	toráxico,	abdominal	e	
inguinal).

As	 espécies	de	Holochilus	 apresentam	hábito	
semi-aquático	e	alimentam-se	de	capins	ribeirinhos,	
dos	quais	aproveitam	as	folhas	e	o	colmo	açucarado.	
Habitam	formações	florestais	da	Caatinga,	do	Cerrado	
e	da	Floresta	Atlântica.	Os	ninhos	são	construídos	em	
touceiras	de	capim,	comumente	em	terrenos	brejosos	
e	o	número	de	filhotes	varia	 em	diferentes	 regiões,	
sendo	que	no	Ceará	 foram	observados	de	quatro	a	
seis	filhotes	(MOOJEN,	1943).	Em	H. chacarius	foram	
observados	seis	embriões.	

Gênero Hylaeamys Weksler, Percequillo & Voss, 
2006

Hylaeamys	inclui	quatro	espécies	no	Brasil:	Hyla-
eamys laticeps (Lund,	 1840),	Hylaeamys	megacephalus	
(Fischer,	 1814), Hylaeamys	perenensis	 (Allen,	 1901) e	
Hylaeamys yunganus	 (Thomas,	1902).	Hylaeamys acri-
tus	(Emmons	&	Patton,	2005),	descrito	para	o	leste	da	
Bolívia,	apresenta	registros	junto	à	fronteira	daquele	
país	com	o	estado	do	Mato	Grosso	e	poderá	ser	regis-
trado	no	Brasil.

Holochilus sciureus	(Foto:	J.A.	Oliveira)
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Hylaeamys	laticeps,	de	Lagoa	Santa,	Minas	Ge-
rais,	ocorre	do	estado	da	Paraíba	ao	de	São	Paulo.

Hylaeamys	megacephalus,	de	Curuguaty,	depar-
tamento	de	Canendiyu,	Paraguai,	ocorre	também	em	
Trinidad,	Venezuela,	Guianas	e	no	Brasil,	nos	estados	
de	Roraima,	leste	do	Amazonas,	Pará,	oeste	do	Amapá,	
Mato	Grosso,	sudoeste	do	Maranhão,	Tocantins,	Goiás,	
Mato	Grosso	do	Sul,	oeste	de	Minas	Gerais,	noroeste	
de	 São	Paulo,	 e	no	Distrito	Federal	 (COSTA,	 2003;	
CARMIGNOTTO,	2004).

Hylaeamys	 perenensis,	 descrito	 para	 Perené,	
departamento	de	Junin,	Peru,	ocorre	também	na	Co-
lômbia,	Equador,	Bolívia	e	Brasil,	nos	estados	do	Acre	
e	sudoeste	do	Amazonas	(COSTA,	2003;	MUSSER	&	
CARLETON,	2005).

Hylaeamys yunganus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Charuplaya,	departamento	de	Cochabamba,	Bolívia,	
ocorre	 também	nas	Guianas,	Venezuela,	Colômbia,	
Equador,	Peru	e	Brasil,	nos	estados	do	Acre,	Amazonas,	
Roraima,	Amapá,	oeste	do	Pará,	Rondônia	e	noroeste	
de	Mato	Grosso.

	 As	espécies	deste	gênero	
têm	tamanho	médio	e	a	cauda	de	
comprimento	maior	ou	similar	ao	
do	corpo.	A	coloração	do	dorso	va-
ria	de	castanho-escura	a	castanho-
amarelada,	com	os	pelos	mais	cla-
ros	nas	laterais	e	limite	geralmente	
bem	definido	 com	o	ventre,	que	
é	 esbranquiçado	 ou	 amarelado.	
A	cauda	é	pouco	pilosa,	as	patas	
são	longas	e	estreitas,	geralmente	

com	a	superfície	superior	recoberta	de	pelos	
esbranquiçados.	Possuem	quatro	pares	de	
mamas:	 peitoral,	 pós-axial,	 abdominal	 e	
inguinal.

As	espécies	deste	gênero	têm	hábito	
terrestre	 e	habitam	 formações	florestais	 e	
formações	vegetais	abertas	da	Floresta	Ama-
zônica,	Floresta	Atlântica,	Cerrado,	Caatinga	
e	Pantanal.

Gênero Juliomys González, 2000

Este	gênero	inclui	três	espécies:	Julio-
mys pictipes	(Oosgod,	1933),	Juliomys rimofrons	
Oliveira	&	Bonvicino,	2002	e	Juliomys ossite-
nuis Costa,	Pavan,	Leite	&	Fagundes,	2007.

Juliomys pictipes,	cuja	localidade-tipo	é	Caragua-
tay,	província	de	Misiones,	Argentina,	ocorre	também	
no	Paraguai	(DE	LA	SANCHA	et al.,	2009)	e	no	Brasil,	
do	leste	de	Minas	Gerais	ao	Rio	Grande	do	Sul	(PA-
RESQUE	et al.,	2009).	

Juliomys rimofrons,	do	Brejo	da	Lapa,	Itamonte,	
Minas	Gerais,	ocorre	em	altitudes	elevadas	da	serra	
da	Mantiqueira,	na	divisa	entre	os	estados	de	Minas	
Gerais,	Rio	de	Janeiro	e	São	Paulo.

Juliomys ossitenuis,	descrito	do	Parque	Estadual	
da	serra	do	Brigadeiro,	Fervedouro,	estado	de	Minas	
Gerais,	ocorre	no	também	no	Espírito	Santo	e	no	leste	
de	São	Paulo	(Costa	et al.,	2007).

	 As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	peque-
no	e	cauda	de	comprimento	similar	ou	maior	do	que	
o	corpo	(CC=75-104,	CA=99-121,	PÉ=20-22,	O=14-18,	
MC=14-24).	A	cor	geral	do	dorso	é	ocrácea,	acinzenta-
da	nos	ombros	e	dorso	anterior,	e	arruivada	na	parte	
posterior	e	no	focinho.	As	laterais	são	mais	claras	e	o	
ventre	 amarelo,	 levemente	 lavado	 com	ocráceo.	Os	
pelos	ventrais	têm	a	base	acinzentada,	exceto	ao	re-

Juliomys pictipes 	(Foto:	C.R.	Bonvicino)

Hylaeamys megacephalus 	(Foto:	J.A.	Oliveira)
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dor	da	boca,	onde	são	totalmente	brancos.	A	
cauda	é	levemente	bicolor,	exceto	pela	porção	
terminal,	que	é	totalmente	escura,	com	pelos	
curtos.	As	patas	são	pequenas,	cobertas	com	
pelos	 ocráceos	 e	 os	dígitos	 são	 cobertos	de	
pelos	esbranquiçados.	Tufos	ungueais	de	pelos	
brancos	obstruem	parcialmente	as	garras.

As	espécies	de	Juliomys	têm	hábito	ter-
restre	e	habitam	formações	florestais	da	Flores-
ta	Atlântica.	Juliomys rimofrons	ocorre	no	limite	
da	floresta	a	2000	m,	com	Araucaria angustifolia	
e	em	manchas	de	capins	e	bromélias	em	solo	
arenoso	(OLIVEIRA	&	BONVICINO,	2002).

Gênero Juscelinomys Moojen, 1965

Apenas	 uma	 espécie	 desse	 gênero	 é	
registrada	para	o	Brasil,	Juscelinomys candango	
Moojen,	1965,	conhecida	apenas	pela	série	ori-
ginal,	obtida	em	Brasília	(Distrito	Federal),	na	época	
da	construção	da	cidade.	Duas	outras	espécies	foram	
descritas	para	 a	Bolívia	próximo	à	 fronteira	 brasi-
leira,	mas	até	o	presente	são	conhecidas	apenas	das	
localidades-tipo	(EMMONS,	1999).	

Juscelinomys candango	é	um	roedor	de	tamanho	
médio,	de	cauda	menor	do	que	o	corpo	(CC=128-155,	
CA=85-116,	PÉ=21-26,	O=12-15;	MOOJEN,	1965).	A	
pelagem	do	dorso	 é	ocráceo-alaranjada,	 fortemente	
tracejada	de	preto,	 especialmente	na	 linha	mediana	
dorsal.	Nos	flancos	a	pelagem	é	mais	clara	e	uniforme,	
e	no	ventre	é	ocráceo-amarelada,	tal	como	na	face	e	na	
superfície	 interna	dos	membros.	Os	pelos	do	dorso	
e	das	laterais	têm	a	base	cinza,	mas	os	do	ventre	são	
totalmente	ocráceo-amarelados.	O	focinho	é	longo,	as	
orelhas	curtas	e	bem	revestidas	de	pelos	curtos	da	cor	
do	dorso.	A	cauda	é	muito	grossa,	mas	frágil,	fragmen-
tando-se	facilmente,	e	densamente	coberta	de	pelos,	
que	escondem	totalmente	as	escamas	epidérmicas.	As	
patas	são	finamente	revestidas	de	pelos	ocráceos	curtos	
e	 têm	garras	bem	desenvolvidas,	principalmente	as	
anteriores.	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas.	

Juscelinomys candango	é	um	roedor	semi-fosso-
rial	que	 se	 alimenta	de	material	vegetal	 e	 formigas	
(MOOJEN,	1965).	Habita	 áreas	de	 campos	 cerrados	
com	árvores	 esparsas	 e	 revestimento	de	gramíneas	
(MOOJEN,	1965).	Constrói	ninhos	subterrâneos	com	
trilhas	de	acesso	revestidas	com	a	terra	das	escavações.	

Os	ninhos	esféricos	com	cerca	de	nove	cm	de	diâme-
tro	são	mal	forrados	com	fragmentos	de	gramíneas	e	
raízes	finas,	e	se	situam	a	cerca	de	80	cm	da	superfície	
(MOOJEN,	1965).	

Gênero Kunsia Hershkovitz, 1966

Este	gênero	inclui	uma	espécie	com	duas	subs-
pécies,	ambas	com	ocorrência	no	Brasil:	Kunsia tomento-
sus	tomentosus	(Lichtenstein,	1830)	e	Kunsia tomentosus	
principalis	(Lund,	1840)	(PARDIÑAS	et al.,	2008).

Kunsia tomentosus tomentosus,	 cuja	 localidade-
tipo	foi	restrita	às	áreas	próximas	ao	rio	Uruguai,	entre	
os	 estados	do	Rio	Grande	do	Sul	 e	 Santa	Catarina,	
Brasil,	(HERHKOVITZ,	1966)	tem	sido	registrada	tam-
bém	nos	estados	de	Goiás,	Mato	Grosso,	Rondônia	e	
Amazonas,	e	na	Bolívia,	nos	departamentos	de	Beni,	La	
Paz	e	Santa	Cruz	(BEZERRA	et al.,	2007a).	Kunsia t. prin-
cipalis	de	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	Brasil,	descrita	a	
partir	de	depósitos	do	Pleistoceno	tardio	–	Holoceno,	
conta	pelo	menos	com	um	registro	desta	 localidade	
“presumivelmente	atual”	(PARDIÑAS	et al.,	2008)

Kunsia	tomentosus é	o	maior	sigmodontino	vi-
vente	conhecido	(CC=224-247,	CA=168-171,	PÉ=49-50,	
O=30-32,	peso	353-510)	e	tem	a	cauda	menor	do	que	
o	corpo.	As	patas	são	grandes	e	fortes.	A	pelagem	é	
longa,	acinzentada,	mais	escura	no	dorso,	sendo	que	
alguns	 pelos	 têm	 as	 pontas	 esbranquiçadas,	mais	
acentuadamente	em	direção	às	laterais	e	ao	ventre,	sem	

Juscelinomys candango	(Foto:	J.	Moojen)
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modificar	o	aspecto	acinzentado-escuro	da	pelagem.	
As	orelhas	são	reduzidas	e	densamente	recobertas	de	
pelos	curtos,	escuros	como	o	dorso,	assim	como	as	pa-
tas,	mas	os	dígitos	das	patas	posteriores	são	recobertos	
por	pelos	esbranquiçados	em	alguns	espécimes,	sem	
tufos	ungueais,	e	providos	de	garras	grandes.	A	cau-
da	é	curta	e	pilosa,	mas	com	as	escamas	epidérmicas	
aparentes,	e	unicolor,	da	mesma	cor	do	dorso.

Kunsia	tomentosus é	crepuscular	e	noturna,	e	tem	
hábito	semi-fossorial.	É	encontrada	em	áreas	abertas,	
principalmente	 em	 formações	 abertas	 de	 campos,	
campos	úmidos,	campos	sujos	e	campos	cerrados	do	
Cerrado,	e	sua	dieta	provavelmente	inclui	insetos	e	in-
vertebrados	além	de	raízes	de	capins	(BEZERRA	et al.,	
2007a).	Vive	em	galerias,	fazendo	o	ninho	em	palhas.	
Uma	fêmea	grávida	com	três	embriões	foi	capturada	
durante	o	período	seco	na	Estação	Ecológica	da	Serra	
das	Araras,	Mato	Grosso,	e	outra,	com	um	embrião,	
no	início	da	estação	chuvosa,	no	Parque	Nacional	das	
Emas,	Goiás	(BEZERRA	et al.,	2007a).	

Gênero Lundomys Voss & Carleton, 1993

Este	gênero	possui	 apenas	uma	espécie,	Lun-
domys molitor	(Winge,	1887),	descrita	originalmente	das	
proximidades	de	Lagoa	Santa,	estado	de	Minas	Gerais,	
a	partir	de	fragmentos	fósseis.	Distribui-se	atualmente	
do	Uruguai	ao	estado	do	Rio	Grande	do	Sul	no	Brasil.

Lundomys molitor	 é	um	 roedor	 sigmodontino	
de	tamanho	grande	e	de	cauda	muito	maior	do	que	
o	 comprimento	do	 corpo	 (CC=160-230,	CA=95-255,	
PÉ=58-68,	O=25;	VOSS,	1993).	A	pelagem	é	longa,	densa	

e	macia,	castanha	dorsalmente,	castanho-cla-
ra	nas	laterais,	mal-delimitada	com	relação	
ao	ventre	que	é	amarelo-pálido,	mas	com	a	
base	dos	pelos	acinzentada.	As	orelhas	são	
pequenas	 e	bem	providas	de	pelos	 curtos	
de	cor	similar	ao	restante	do	dorso.	A	cauda	
é	unicolor,	escura,	pouco	pilosa,	com	as	es-
camas	epidérmicas	visíveis,	e	com	um	tufo	
ou	pincel	de	pelos	mais	longos	na	ponta.	As	
patas	 são	grandes,	 cobertas	por	pequenos	
pelos	esbranquiçados	na	superfície	superior,	
com	 franjas	de	pelos	prateados	 ao	 longo	
das	margens	das	superfícies	plantares,	com	
membranas	 interdigitais	 conspícuas,	 cinco	
pequenos	tubérculos	plantares	e	sem	tufos	

ungueais.	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas.
Lundomys molitor	 tem	hábito	 semi-aquático.	

Habita	a	vegetação	fechada	nas	margens	de	riachos	em	
florestas	de	galeria	bem	como	os	banhados	em	áreas	
de	Campos	do	Sul,	alimentando-se	principalmente	de	
material	vegetal,	e	de	invertebrados	em	menor	escala	
(BARLOW,	1969).	Constrói	ninhos	que	são	suportados	
sobre	a	água	em	juncos	(SIERRA	DE	SORIANO,	1960).	
Machos	reprodutivos	foram	encontrados	em	outubro,	
novembro	e	em	abril	e	maio	no	Uruguai;	fêmeas	lac-
tantes	foram	capturadas	naquele	país	em	abril	e	maio	
(BARLOW,	1969).

Gênero Microakodontomys Hershkovitz, 1993

Apenas	uma	espécie	é	conhecida	nesse	gênero,	
Microakodontomys transitorius	Hershkovitz,	1993,	ori-
ginalmente	descrita	do	Parque	Nacional	de	Brasília,	
Distrito	Federal,	Brasil,	onde	até	o	presente	está	res-
tringida	sua	distribuição.	

Microakodontomys transitorius	tem	tamanho	pe-
queno	e	cauda	mais	longa	do	que	o	comprimento	do	
corpo	(CC=70,	CA=93,	PÉ=21,	O=13;	HERSHKOVITZ,	
1993).	A	pelagem	é	macia,	 o	dorso	 ocráceo-opaco,	
tracejado,	mais	 saturado	na	 cabeça,	 os	 sobrepelos	
castanho-escuros	basalmente	e	com	bandas	subtermi-
nais	arruivadas	ou	inteiramente	enegrecidas.	A	face	
caracteriza-se	pela	presença	de	anéis	perioftálmicos	
enegrecidos	e	de	uma	banda	estreita	enegrecida	em	
cada	lado	do	focinho,	estendendo-se	da	ponta	deste	
ao	canto	do	olho.	As	vibrissas	são	curtas.	A	pelagem	
dos	flancos	é	mais	pálida	do	que	a	do	dorso	e	o	ventre	

Kunsia tomentosus		(Foto:	A.	Bezerra)



373

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
2

Ordem Rodentia

e	as	superfícies	internas	dos	membros	são	ocráceo-
claros;	a	cauda	é	escura	na	superfície	superior,	com	
os	dois	terços	terminais	mais	pálidos	ventralmente.	
As	patas	posteriores	são	longas,	com	garras	finas	
e	não	obstruídas	por	tufos	ungueais	(HERSHKO-
VITZ,	1993).

Microakodontomys transitorius	tem	hábito	ter-
restre.	Habita	bordas	de	campo	limpo	no	Cerrado.

Gênero Neacomys Thomas, 1900

Este	gênero	inclui	cinco	espécies	ocorrendo	
no	Brasil:	Neacomys dubosti	Voss,	Lunde	&	Simmons,	
2001,	Neacomys minutus	Patton,	da	Silva	&	Malcolm,	
2000,	Neacomys musseri	Patton,	da	Silva	&	Malcolm,	
2000,	Neacomys paracou	Voss,	Lunde	&	Simmons,	2001	
e	Neacomys spinosus	(Thomas,	1882).

Neacomys dubosti,	cuja	localidade-tipo	é	Paracou,	
Guiana	Francesa,	ocorre	também	no	Brasil,	no	estado	
do	Amapá	(VOSS	et al.,	2001).

Neacomys minutus,	 de	Altamira,	margem	es-
querda	do	rio	Juruá,	estado	do	Amazonas,	Brasil,	foi	
registrada	para	as	regiões	adjacentes	aos	cursos	médio	
e	baixo	deste	rio	(PATTON	et al.,	2000).

Neacomys musseri,	cuja	localidade-tipo	é	72	km	
NE	Paucartambo,	departamento	de	Cuzco,	Peru,	ocor-
re	também	no	Brasil,	nas	nascentes	do	alto	rio	Juruá,	
estado	do	Acre	(PATTON	et al.,	2000).

Neacomys paracou,	também	de	Paracou,	Guiana	
Francesa,	ocorre	nas	Guianas,	Venezuela	e	Brasil,	nos	
estados	do	Amazonas,	Pará	e	Amapá	(VOSS	et al.,	2001).

Neacomys spinosus,	 cuja	 localidade-tipo	é	Hu-
ambo,	departamento	do	Amazonas,	Peru,	ocorre	na	
Colômbia,	Equador,	Peru	e	Brasil,	nos	estados	do	Acre,	
Amazonas,	Rondônia,	Mato	Grosso	e	Goiás.

As	 espécies	 deste	 gênero,	 conhecidas	 como	
“ratos-de-espinho-pequenos”,	têm	tamanho	pequeno	
e	cauda	menor	do	que	o	corpo	(CC=65-96,	CA=65-107,	
PÉ=19-25,	O=10-16,	MC=11-19;	PATTON	 et al.,	 2000;	
VOSS	et al.,	2001).	Os	pelos-guarda	são	aristiformes,	
cinza-claros	na	base	e	castanho-escuros	na	parte	distal;	
os	 sobrepelos	 são	acinzentados	na	base	 e	 com	uma	
ampla	banda	alaranjada.	A	coloração	geral	do	dorso	
é	castanho-escura,	brilhante,	finamente	 tracejada	de	
preto.	As	laterais,	face	e	partes	superiores	dos	mem-
bros	 são	um	pouco	mais	 claras	que	o	dorso,	 e	bem	
delimitadas	 com	 relação	 ao	ventre	por	uma	banda	

amarelada	mais	escura,	resultante	da	sobreposição	dos	
sobrepelos	das	laterais	com	os	sobrepelos	totalmente	
despigmentados	do	ventre,	que	é	 esbranquiçado.	A	
cauda	é	pouco	pilosa,	de	cor	castanho-clara	uniforme,	
com	as	 escamas	 epidérmicas	visíveis.	As	patas	 são	
cobertas	por	pequenos	pelos	esbranquiçados	que	não	
ocultam	a	cor	rosada	da	pele,	e	as	garras	são	cobertas	
por	 tufos	 ungueais	 prateados.	 Fêmeas	 têm	quatro	
pares	de	mamas.

As	espécies	de	Neacomys	 têm	hábito	terrestre.	
Habitam	formações	florestais	e	de	campo	cerrado	em	
áreas	de	transição	entre	o	Cerrado	e	a	Floresta	Ama-
zônica.	 Fêmeas	 com	dois	 a	 quatro	 embriões	 foram	
capturadas	em	fevereiro	(N. musseri),	março,	agosto	e	
setembro	(N. spinosus),	e	de	agosto	a	junho	(N. minu-
tus),	sugerindo	que	a	reprodução	ocorre	ao	longo	de	
todo	o	ano	(PATTON	et al.,	2000).

Gênero Necromys Ameghino, 1889

Três	espécies	deste	gênero	são	registradas	para	
o	Brasil:	Necromys lasiurus	 (Lund,	 1841),	Necromys	
lenguarum	(Thomas,	1898)	e	Necromys urichi	(Allen	&	
Chapman,	1897).

Necromys lasiurus,	cuja	localidade-tipo	é	Lagoa	
Santa,	 estado	de	Minas	Gerais,	 ocorre	 também	nos	
estados	de	Rondônia,	Mato	Grosso,	 sul	do	Pará	 ao	
Ceará,	Pernambuco,	Paraíba,	Alagoas,	Bahia,	Rio	de	
Janeiro,	Mato	Grosso	do	Sul,	Goiás,	Tocantins,	 São	
Paulo,	Paraná,	Santa	Catarina	e	Rio	Grande	do	Sul,	e	
na	Bolívia,	Paraguai	e	Argentina.

Necromys lenguarum,	de	“Waikthlatingwayalwa,	
chaco	do	norte	do	Paraguai”,	ocorre	também	no	leste	
da	Bolívia	 e	 possivelmente	no	norte	da	Argentina	
(MUSSER	&	CARLETON,	2005);	ANDERSON	(1997)	
considerou	Zygodontomys tapirapoanus	 (Allen,	 1916),	

Neacomys	sp.	(Foto:	J.A.	Oliveira	)
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cuja	 localidade-tipo	 é	 Tapirapoan,	 Rio	 Sepotuba,	
Mato	Grosso,	uma	subspécie	de	Bolomys	(=Necromys)	
lenguarum.	Dessa	 forma,	N. lenguarum	 é	 registrado	
provisoriamente	para	o	Brasil	com	base	no	hipodigma	
de	ALLEN	(1916)	até	que	novos	estudos	confirmem	a	
distinção	dessa	espécie	e	a	sua	ocorrência	no	Brasil.	

Necromys urichi,	 descrito	 originalmente	para	
Trinidad,	Caparo,	distribui-se	por	Trinidad	e	Tobago,	
Venezuela,	Colômbia	e	norte	do	Brasil	 (MUSSER	&	
CARLETON,	2005).

As	espécies	de	Necromys	têm	tamanho	pequeno	
e	cauda	menor	do	que	o	corpo	(CC=118-128,	CA=66-
96,	PÉ=20-26,	O=13-17,	MC=40-80;	BONVICINO	et al.,	
2005).	A	pelagem	do	dorso	varia	de	castanho-acinzen-
tada	a	castanho-amarelada,	sendo	o	limite	das	laterais	
pouco	definido	com	o	ventre,	que	é	cinza-esbranquiça-
do	ou	cinza-amarelado.	Um	anel	periocular	mais	claro,	
que	pode	ser	muito	tênue	em	alguns	espécimes,	está	
presente	em	volta	de	cada	olho.	As	orelhas	são	pouco	
pilosas,	exceto	na	base,	com	pelos	da	mesma	cor	do	
dorso.	A	cauda	é	moderadamente	pilosa,	coberta	com	
pelos	escuros	na	parte	superior	e	com	pelos	esbranqui-
çados	na	inferior,	particularmente	próximo	à	base,	mas	
com	as	escamas	visíveis.	As	patas	são	em	geral	escuras	
na	parte	superior,	e	as	garras	parcialmente	recobertas	
por	pelos	ungueais	esbranquiçados.	

Necromys lasiurus	tem	hábito	terrestre	e	onívo-
ro,	alimentando-se	principalmente	de	sementes,	mas	
também	de	insetos	(VIEIRA	&	BAUMGARTEN,	1995).	
Habita	formações	abertas	e	florestais	do	Cerrado	e	ao	

longo	dos	ecótonos	entre	o	Cerrado	e	os	biomas	ad-
jacentes.	A	área	de	vida	varia	de	200	a	2.500	m2,	com	
sobreposição	das	áreas	de	vida	de	machos	e	de	fêmeas.	
Constrói	ninhos	com	folhas	colocadas	em	uma	câmara	
conectada	à	superfície	por	um	longo	e	raso	túnel	com	
duas	a	cinco	aberturas	(STREILEN,	1982c),	ou	sistemas	
mais	elaborados,	com	dois	braços	de	túneis	levando	a	
uma	câmara	esférica	de	15	a	20	cm	de	diâmetro,	locali-
zada	de	30	a	40	cm	abaixo	da	superfície	do	solo.	Em	so-
los	mais	duros	podem	construir	ninhos	sob	gramíneas.	
Sua	atividade	reprodutiva	ocorre	principalmente	entre	
abril	e	junho,	com	um	pico	menor	em	novembro,	tendo	
mais	de	uma	ninhada	por	ano.	ALMEIDA	et al.	(1981)	
verificaram	que	o	número	de	embriões	variou	entre	1	
e	11,	com	5	como	o	mais	frequente	em	um	estudo	de	8	
anos	em	Exu,	Pernambuco.	O	número	médio	de	fetos	
por	fêmea	variou	entre	4		e	7	ao	longo	dos	meses	do	
ano,	sendo	o	menor	em	outubro	e	o	maior	em	abril.	

Gênero Nectomys Peters, 1861

Duas	espécies	são	registradas	para	este	gênero	
no	Brasil:	Nectomys squamipes	(Brants,	1827)	e	Nectomys 
rattus (Pelzeln,	1883).

Nectomys rattus,	 de	Marabitanos,	Amazonas,	
Brasil,	ocorre	da	Colômbia	e	Venezuela	até	a	Argentina	
e	Brasil,	do	estado	do	Pará	ao	de	Alagoas,	e	nos	estados	
do	Acre,	Roraima,	Amazônia,	Rondônia,	Mato	Grosso,	
Mato	Grosso	do	Sul,	Goiás,	Tocantins,	parte	da	Bahia,	
e	no	Distrito	Federal	(BONVICINO	et al.,	2005).

Nectomys squamipes,	cuja	localidade-tipo	é	São	
Sebastião,	estado	de	São	Paulo,	ocorre	no	Brasil	do	
estado	de	Pernambuco	ao	do	Rio	Grande	do	Sul,	e	
em	parte	dos	estados	de	Minas	Gerais,	Goiás	e	Mato	
Grosso	do	Sul.	Ocorre	 também	na	Argentina	 e	no	
leste	do	Paraguai.	

As	 espécies	 deste	 gênero	 têm	 tamanho	
grande	e	cauda	maior	do	que	o	do	comprimento	do	
corpo	 (CC=150-245,	CA=151-255,	P=44-59,	O=19-25,	
MC=100-400).	A	pelagem	do	dorso	é	castanho-escura,	
brilhante,	 o	 ventre	 esbranquiçado,	 com	 algumas	
partes	amareladas	e	as	bases	dos	pelos	acinzentadas,	
sem	limite	definido	com	as	 laterais.	As	orelhas	são	
finamente	revestidas	por	pelos	em	torno	da	base	e	
quase	nuas	em	direção	à	borda.	A	cauda	é	robusta,	
pouco	pilosa,	com	pelos	pequenos,	mais	densos	na	
face	ventral,	algumas	vezes	formando	uma	espécie	Necromys lasiurus (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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de	quilha.	As	patas	posteriores	são	grandes	e	robustas,	
com	calcanhar	estreito	e	palma	larga,	com	membranas	
interdigitais,	e	com	uma	franja	de	pelos	prateados	ao	
longo	da	margem	externa	da	superfície	plantar;	tufos	
ungueais	curtos	estão	presentes,	raramente	atingindo	a	
metade	proximal	das	garras.	Fêmeas	têm	quatro	pares	
de	mamas	(peitoral,	pós-axial,	abdominal	e	inguinal).

As	 espécies	 de	Nectomys	 têm	 hábito	 semi-
aquático	 e	 se	 alimentam	de	peixes,	 fungos,	 frutos,	
sementes	e	artrópodes.	Habitam	formações	florestais	
da	Floresta	Atlântica	e	da	Floresta	Amazônica,	e	matas	
de	galeria	do	Cerrado	e	da	Caatinga.	Tem	ampla	distri-
buição	geográfica	e	ocorrem	em	vegetação	alterada	e	
conservada,	são	restritas	a	hábitats	próximos	a	cursos	
d´água,	e	podem	ser	comuns	em	algumas	partes	de	sua	
distribuição	(BONVICINO	et al.,	2002a).	A	estimativa	
da	área	de	vida	variou	entre	2200	a	12000m2	nas	dife-
rentes	épocas	do	ano	e	regiões	estudadas,	assim	como	
a	densidade,	estimada	entre	1,2	a	3,4	indivíduos	por	
hectare.	Dão	à	luz	normalmente	cinco	a	sete	filhotes	
(DAVIS,	1947),	e	há	duas	ou	três	ninhadas	por	ano.	

Gênero Neusticomys Anthony, 1921

Este	gênero	está	representado	por	duas	espé-
cies	no	Brasil:	Neusticomys oyapocki (Dubost	&	Peter,	
1978)	e	Neusticomys ferreirai	Percequillo,	Carmignotto	
&	Silva,	2005.

Neausticomys oyapocki,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Trois-Sauts,	Guiana	Francesa,	ocorre	também	no	Brasil,	
no	estado	do	Amapá	(NUNES,	2002)	e	no	Pará	(LEITE	
et al.,	2007).	Neausticomys ferreirai	 só	é	conhecido	da	

localidade-tipo,	Juruema,	no	estado	do	Mato	Grosso	
(PERCEQUILLO	et al.,	2005).

As	espécies	deste	gênero	são	roedores	sigmo-
dontinos	 pequenos	 de	 cauda	menor	 ou	 tão	 longa	
quanto	 o	 comprimento	 cabeça-corpo	 (CC=102-114,	
CA=66-87,	 PÉ=23-26,	O=6-12,	MC=21-47;	 PERCE-
QUILLO	et al.,	2005).	A	pelagem	dorsal	é	macia,	densa,	
lanosa,	acinzentada-escura,	ou	acastanhada-brilhante,	
composta	de	setiformes	cinza-escuros	sobre	os	pelos	
laniformes	do	codário.	A	pelagem	pode	também	ser	
curta	e	brilhante,	castanho-acinzentada	devido	à	mis-
tura	de	setiformes	bandeados	e	setiformes	totalmente	
escuros.	A	pelagem	ventral	é	mais	pálida,	mas	similar	
à	do	dorso,	nunca	distintamente	delimitada	em	relação	
às	laterais,	e	a	cauda	é	escura	e	unicolor.	As	orelhas	
sobressaem	da	pelagem	da	cabeça	e	o	rinário	é	des-
pigmentado.	As	patas	anteriores	têm	cinco	tubérculos	
separados	e	as	posteriores	são	estreitas,	com	uma	franja	
de	pelos	marginal,	inconspícua	(VOSS,	1988).	

As	 espécies	de	Neusticomys	 têm	hábito	 semi-
aquático.	 Os	 registros	 brasileiros	 de	N. oyapocki	
incluem	animais	encontrados	em	hábitat	de	cerrado	
(NUNES,	2002);	e	em	florestas	primárias,	secundárias	e	
monoculturas	de	eucalipto	cercada	por	floresta	(LEITE	
et al.,	2007).	Já	N. ferreirai	foi	obtido	às	margens	de	um	
córrego	em	mata	primária.	

Gênero Oecomys Thomas, 1906

Este	 gênero	 inclui	 11	 espécies	 ocorrendo	no	
Brasil:	Oecomys auyantepui	Tate,	1939, Oecomys bicolor	
(Thomas,	 1860),	Oecomys catherinae	 Thomas,	 1909,	
Oecomys cleberi	Locks,	 1981,	Oecomys concolor	 (Wag-
ner,	1845),	Oecomys mamorae	(Thomas,	1906),	Oecomys 
paricola	 (Thomas,	 1904),	Oecomys roberti	 (Thomas,	
1904),	Oecomys	rutilus	Anthony,	1921,	Oecomys superans	
Thomas,	1911	e	Oecomys trinitatis	(Allen	&	Chapman,	
1893).	Oecomys sydandersoni	 Carleton,	 Emmons	&	
Musser,	2009	foi	descrita	para	a	Bolívia,	ao	longo	da	
fronteira	com	o	estado	de	Mato	Grosso,	e	poderá	vir	
a	ser	registrada	no	Brasil.

Oecomys auyantepui,	da	cordilheira	de	Auyán-
Tepuí,	estado	de	Bolívar,	Venezuela,	ocorre	na	Vene-
zuela,	Guianas	e	Brasil,	no	estado	do	Amapá	(VOSS	
et al.,	2001).

Oecomys bicolor,	cuja	localidade-tipo	é	rio	Gua-
laquiza,	província	Morona-Santiago,	Equador,	ocorre	Nectomys squamipes (Foto:	C.R.	Bonvicino)



376

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
2

Mamíferos do Brasil

do	Panamá	à	Colômbia,	Equador,	Peru,	Bolívia,	Ve-
nezuela,	Guianas	e	no	Brasil,	nos	estados	do	Amapá,	
Roraima,	Amazonas,	 Pará,	Acre,	 Rondônia,	Mato	
Grosso,	Mato	Grosso	do	Sul,	Tocantins,	Goiás,	Bahia,	
Minas	Gerais	 e	no	Distrito	Federal	 (PATTON	 et al.,	
2000;	VOSS	et al.,	2001;	MUSSER	&	CARLETON,	2005).

Oecomys catherinae,	de	Joinville,	Santa	Catarina,	
Brasil,	ocorre	do	estado	de	Pernambuco	ao	de	Santa	
Catarina	(LANGGUTH	et al.	2005;	MUSSER	&	CAR-
LETON,	2005).

Oecomys cleberi	só	é	conhecido	da	localidade-tipo	
Distrito	Federal,	Brasília,	Brasil.	(LOCKS,	1981).

Oecomys concolor,	originalmente	descrito	para	o	
rio	Curicuriari,	alto	rio	Negro,	abaixo	de	São	Gabriel	
da	Cachoeira	no	estado	do	Amazonas,	ocorre	no	Brasil	
nos	 estados	do	Amazonas	e	Roraima,	 e	 também	na	
Venezuela	e	Colômbia	(PATTON	et al.,	2000;	CARLE-
TON	et al.,	2009).

Oecomys mamorae,	de	Mosetenes,	alto	rio	Mamo-
ré,	departamento	de	Cochabamba,	Bolívia,	ocorre	no	
centro-leste	daquele	país,	no	norte	e	no	leste	do	Para-
guai	(CARLETON	et al.,	2009)	e	no	Brasil,	nos	estados	
de	Mato	Grosso	do	Sul	e	Mato	Grosso.	

Oecomys paricola,	 cuja	 localidade-tipo	 é	 Igara-
pé-Assu,	estado	do	Pará,	Brasil,	é	registrado	apenas	
para	esse	estado,	nas	proximidades	de	Belém	(MOO-
JEN,	1952).

Oecomys roberti,	descrito	para	a	Chapada	dos	
Guimarães,	estado	do	Mato	Grosso,	ocorre	também	nos	
estados	do	Amazonas	e	Rondônia	e	na	Bolívia,	Peru,	
Venezuela	e	Guianas	(PATTON	et al.,	2000;	MUSSER	
&	CARLETON,	2005).

Oecomys rutilans,	de	Kartabo,	Mazaruni-Potaro,	
Guyana,	ocorre	na	Venezuela,	Guianas	e	no	Brasil,	no	
estado	do	Amazonas	(VOSS	et al.,	2001).

Oecomys superans,	cuja	localidade-tipo	é	Canelos,	

rio	Bobonaza,	província	Pastaza,	Ecuador,	ocorre	na	
Colômbia,	Equador,	Peru	e	Brasil,	nos	estados	do	Acre,	
Amazonas	e	Roraima	(PATTON	et al.,	2000).

Oecomys trinitatis,	de	Trinidad,	Princes	Town,	
ocorre	da	Costa	Rica	ao	Brasil,	incluindo	Guianas,	Tri-
nidad	e	Tobago,	centro-oeste	da	Colômbia	e	centro-sul	
do	Peru;	no	Brasil	ocorre	nos	estados	do	Acre,	Amazo-
nas,	Roraima	e	Pará	(PATTON	et al.,	2000;	VOSS	et al.,	
2001;	COSTA,	2003;	MUSSER	&	CARLETON,	2005).

As	 espécies	 deste	 gênero	 têm	 tamanho	 de	
pequeno	a	médio	e	cauda	maior	que	o	comprimento	
do	 corpo (CC=76-176,	CA=80-192,	PÉ=19-35,	O=12-
22,	MC=22-190).	O	dorso	varia	de	 castanho-escuro	
a	 castanho-avermelhado	 e	 a	 amarelado.	 Em	uma	
espécie	(O. mamorae)	a	cabeça	é	mais	acinzentada,	e	o	
focinho,	orelhas	e	parte	posterior	do	dorso	são	ocráceo-
alaranjadas.	As	laterais	são	mais	claras,	com	limite	bem	
definido	com	o	ventre	esbranquiçado,	que	pode	ter	os	
pelos	inteiramente	brancos	em	algumas	espécies.	As	
vibrissas	são	longas,	ultrapassando	o	limite	posterior	
das	orelhas.	As	patas	são	curtas,	largas	e	claras,	mas	
em	algumas	espécies	têm	uma	mancha	ligeiramente	
mais	escura	na	superfície	superior,	não	tão	acentuada	
como	em	Rhipidomys.	A	cauda	tem	a	porção	terminal	
pilosa,	geralmente	 formando	pincel,	 que	 também	é	
menos	acentuado	do	que	em	Rhipidomys.	Fêmeas	têm	
quatro	pares	de	mamas,	peitoral,	pós-axial,	abdominal	
e	inguinal.

As	espécies	de	Oecomys	têm	hábito	arborícola	
e	 são	 frugívoros	oportunistas	 em	áreas	de	Cerrado	
brasileiro	(BIZERRIL	&	GASTAL,	1997).	Habitam	for-
mações	florestais	da	Floresta	Amazônica	e	da	Floresta	
Atlântica,	e	matas	de	galeria	e	formações	florestais	do	
Cerrado	e	do	Pantanal.	Fêmeas	de	O. bicolor	capturadas	
de	agosto	a	fevereiro	tinham	de	um	a	quatro	embriões,	
mais	comumente	dois;	uma	fêmea	de	O. roberti	e	uma	

de	O superans	foram	capturadas	com	
dois	embriões,	e	uma	de	O. trinitatis	
com	três	(PATTON	et al.,	2000).

Gênero Oligoryzomys Bangs, 1900

Nove	 espécies	deste	 gênero	
são	 registradas	para	 o	Brasil:	Oli-
goryzomys chacoensis	(Myers	&	Car-
leton,	1981),	Oligoryzomys flavescens 
(Waterhouse,	 1837),	Oligoryzomys	Oecomys sp.	(Foto:	J.	A.	Oliveira)
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fornesi	 (Massoia,	 1973),	Oligoryzomys fulvescens 
(Saussure,	1860),	Oligoryzomys microtis	(Allen,	1916), 
Oligoryzomys moojeni	Weksler	&	Bonvicino,	2005, Oli-
goryzomys nigripes (Olfers,	1818),	Oligoryzomys rupestris	
Weksler	&	Bonvicino,	2005	e	Oligoryzomys stramineus	
Bonvicino	&	Weksler,	1998.

Oligoryzomys chacoensis,	 cuja	 localidade-tipo	
é	 km	 419	 da	 rodovia	 Trans-Chaco,	 departamento	
de	Boquerón,	Paraguai,	ocorre	na	Bolívia,	Paraguai,	
Argentina	e	Brasil,	no	estado	de	Mato	Grosso	do	Sul	
e	na	parte	sul	do	estado	de	Mato	Grosso	(MYERS	&	
CARLETON,	1981).

Oligoryzomys flavescens,	de	Maldonado,	depar-
tamento	de	Maldonado,	Uruguai,	ocorre	no	Paraguai,	
Uruguai,	Argentina	e	Brasil,	do	estado	do	Rio	Grande	
do	Sul	ao	da	Bahia.

Oligoryzomys	fornesi,	descrito	para	Naineck,	pro-
víncia	Formosa,	Argentina,	ocorre	também	no	Paraguai	
e	no	Brasil,	onde	já	foi	registrado	no	Distrito	Federal	
(Brasília)	e	nos	estados	de	Goiás,	Minas	Gerais,	Bahia	
e	Pernambuco	(WEKSLER	&	BONVICINO,	2005).

Oligoryzomys fulvescens,	que	teve	a	localidade-
tipo	restrita	a	Orizaba,	estado	de	Veracruz,	México,	
apresenta	registros	na	Colômbia,	Equador,	Venezuela,	
Guianas	e	nos	estados	brasileiros	do	Amazonas,	Ro-
raima,	Pará	e	Acre	(VOSS	et al.,	2001).

Oligoryzomys microtis	é	de	Manacapurú,	estado	
do	Amazonas,	Brasil,	e	tem	sido	registrado	em	outras	
localidades	deste	estado,	bem	como	no	Acre,	Rondônia,	
Pará,	Mato	Grosso	e	no	Peru,	Bolívia	e	Paraguai.

Oligoryzomys moojeni,	cuja	localidade-tipo	é	fa-
zenda	Fiandeira,	Cavalcante,	estado	de	Goiás,	
Brasil,	ocorre	também	nos	estados	de	Tocantins	
e	Minas	Gerais	 (WEKSLER	&	BONVICINO,	
2005;	BONVICINO	et al.,	2005).

Oligoryzomys nigripes,	que	teve	a	locali-
dade-tipo	restrita	à	Atyra,	departamento	de	Pa-
raguarí,	Paraguai,	ocorre	também	na	Argentina	
e	no	Brasil,	de	Pernambuco	ao	Rio	Grande	do	
Sul,	e	em	Minas	Gerais,	Goiás	e	Distrito	Federal	
(WEKSLER	&	BONVICINO,	2005).	

Oligoryzomys rupestris,	de	Alto	Paraíso,	
estado	de	Goiás,	ocorre	também	na	Bahia,	em	
altitudes	 elevadas	da	Chapada	Diamantina	
(WEKSLER	&	BONVICINO,	2005).

Oligoryzomys stramineus,	da	fazenda	Vão	
dos	Bois,	Teresina	de	Goiás,	ocorre	nos	estados	

de	Goiás,	Minas	Gerais,	Piauí,	Paraíba	e	Pernambuco.
As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	pequeno	

e	cauda	geralmente	muito	maior	que	o	corpo	(CC=60-
120,	CA=90-150,	 PÉ=18-30,	O=12-20,	MC=9-40).	A	
coloração	do	dorso	varia	de	 castanho-avermelhada	
a	amarelada,	com	as	laterais	mais	claras,	com	limite	
definido	ou	pouco	definido	com	a	coloração	do	ventre,	
que	é	esbranquiçada	ou	amarelada.	Os	olhos	são	relati-
vamente	grandes,	as	patas	são	longas	e	finas,	cobertas	
de	pequenos	pelos	esbranquiçados	e	a	 cauda	é	fina	
e	pouco	pilosa.	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas	
(peitoral,	pós-axial,	abdominal	e	inguinal).

As	espécies	de	Oligoryzomys	têm	hábito	terres-
tre.	Habitam	formações	florestais	e	formações	abertas	
da	Floresta	Amazônica,	Floresta	Atlântica,	Cerrado,	
Caatinga	e	Pantanal.	A	capacidade	de	saltar,	as	patas	
traseiras	mais	desenvolvidas	que	dianteiras	e	a	cauda	
longa	das	espécies	deste	gênero	têm	sido	associadas	
ao	hábito	escalatório	(BUENO,	2003).	Algumas	das	
espécies	têm	ampla	distribuição	geográfica,	ocorrem	
em	vegetação	 alterada	 e	 conservada,	 podendo	 ser	
comuns,	mas	 não	 abundantes	 (e.g.,	O. flavescens	 e	
O. fornesi);	 outras	 espécies	 têm	distribuição	 restrita,	
ocorrendo	apenas	 em	ambientes	 conservados	 e	 são	
raras,	 apresentando	uso	 restrito	 do	 habitat,	 como	
O. rupestris	(BONVICINO	et al.,	2002a).	O	padrão	de	
atividades	de	O. nigripes	 é	bicrepuscular,	 com	mais	
atividade	no	 início	e	final	da	noite	 (GRAIPEL	et al.,	
2003).	Constrói	ninhos	a	1,5	m	acima	do	solo	ou	mais	
alto,	em	ninhos	abandonados	de	pássaros,	ou	em	ôcos	
de	árvores	(MELLO,	1977).	A	atividade	reprodutiva	de	

Oligoryzomys sp.	(Foto:	C.R.	Bonvicino)
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Oligoryzomys	no	Cerrado	brasileiro	varia	sazonalmen-
te	e	a	densidade	populacional	apresenta	um	pico	na	
estação	chuvosa	(MARES	&	ERNEST,	1995).	Fêmeas	
de	O. moojeni	com	três	embriões	foram	coletadas	em	
agosto	 (BONVICINO	 et al.,	 2005).	O. microtis	 tem	
crescimento	 rápido	 e	 a	maturidade	 sexual	precoce	
(PATTON	et al.,	2000).	

Gênero Oxymycterus Waterhouse, 1837

Este	gênero	compreende	13	espécies	no	Brasil:	
Oxymycterus amazonicus	Hershkovitz,	1994, Oxymyc-
terus angularis Thomas,	 1909, Oxymycterus caparaoe	
Hershkovitz,	 1998, Oxymycterus dasytrichus (Schinz,	
1821),	Oxymycterus delator	Thomas,	 1903, Oxymycte-
rus hispidus	 Pictet,	 1843, Oxymycterus inca Thomas,	
1900, Oxymycterus judex Thomas,	1903,	Oxymycterus 
misionalis Samborn,	 1931,	Oxymycterus nasutus	Wa-
terhouse,	 1837; Oxymycterus quaestor	Thomas,	 1903, 
Oxymycterus roberti Thomas,	1901 e	Oxymycterus rufus 
(Fischer,	1814).

Oxymycterus amazonicus,	de	Fordlândia,	Pará,	
Brasil,	 ocorre	do	baixo	 rio	Amazonas,	 incluindo	as	
regiões	baixas	dos	rios	Tocantins,	Xingú	e	Tapajós,	ao	
noroeste	do	estado	de	Mato	Grosso,	pelo	menos	até	
o	limite	sul	da	serra	do	Norte	(serra	dos	Parecis)	ao	
longo	dos	tributários	do	médio	e	alto	rio	Aripuanã	e	
Tapajós	(OLIVEIRA,	1998).	Essa	forma	foi	considerada	
recentemente	uma	possível	 subspécie	de	O. delator 
(GONÇALVES,	2006).

Oxymycterus angularis,	 de	 São	 Lourenço	 da	
Mata,	Pernambuco,	ocorre	 também	no	estado	de	
Alagoas,	em	áreas	de	Floresta	Atlântica	 (OLIVEI-
RA,	1998).

Oxymycterus caparaoe,	cuja	localidade-tipo	é	
Arrozal,	Parque	Nacional	de	Caparaó,	estado	de	Mi-
nas	Gerais,	Brasil,	ocorre	no	maciço	do	Caparaó,	na	
divisa	com	o	estado	do	Espírito	Santo,	em	altitudes	
variando	de	2100	a	2400	m.

Oxymycterus dasytrichus,	do	baixo	rio	Mucuri,	
estado	da	Bahia,	Brasil	(AVILA-PIRES,	1968),	ocorre	
na	Bahia,	no	Espírito	Santo,	em	Minas	Gerais,	no	
Rio	de	Janeiro	e	no	litoral	sul	de	São	Paulo,	em	pla-
nícies	costeiras	e	serras,	em	altitudes	de	até	2000	m	
(OLIVEIRA,	1998).

Oxymycterus delator,	descrita	para	Sapucaí,	
departamento	de	Paraguarí,	 Paraguai,	 ocorre	no	

leste	do	Paraguai	 e	no	Brasil,	 nos	 estados	do	Mato	
Grosso	do	Sul,	Paraná,	São	Paulo,	Mato	Grosso,	Goiás,	
Tocantins,	Minas	Gerais,	Bahia,	Piauí	e	Ceará	 (OLI-
VEIRA,	1998).

Oxymycterus hispidus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
“Bahia”,	Brasil,	provavelmente	ainda	apresenta	popu-
lações	relictuais	naquele	estado	e	no	Piauí	(OLIVEIRA,	
1998;	GONÇALVES,	2006).

Oxymycterus inca,	descrito	para	o	rio	Perené,	de-
partamento	de	Junín,	Peru,	ocorre	também	na	Bolívia	e	
no	Brasil,	onde	está	representado	por	um	registro	em	
Sena	Madureira,	Acre	(OLIVEIRA,	1998).

Oxymycterus judex,	de	Joinville,	Santa	Catarina,	
distribui-se	pelo	 litoral	e	 serras,	do	norte	do	estado	
do	Rio	Grande	do	Sul	ao	estado	de	São	Paulo,	e	pelo	
interior	dos	estados	de	Santa	Catarina	e	Paraná,	da	
margem	esquerda	do	rio	Paraná,	até	a	região	da	divisa	
com	São	Paulo.	Uma	população	isolada	da	serra	dos	
Órgãos,	Rio	de	Janeiro	também	é	atribuída	a	essa	es-
pécie	(HOFFMANN	et al.,	2002;	GONÇALVES,	2006).

Oxymycterus misionalis,	 de	Misiones	 (NE	da	
Argentina)	ocorre	no	Brasil,	provavelmente	 restrita	
à	 região	do	Parque	Nacional	do	 Iguassú.	Análises	
moleculares	revelaram,	entretanto,	uma	divergência	
genética	mínima	 entre	 amostras	morfologicamente	
referíveis	a	essa	espécie	e	a	O. judex (HOFFMAN	et 
al.,	2002;	GONÇALVES,	2006).

Oxymycterus nasutus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Maldonado,	departamento	de	Maldonado,	Uruguai,	
ocorre	 também	no	Brasil,	do	estado	do	Rio	Grande	
do	Sul,	onde	ocorre	desde	o	nível	do	mar	até	altitudes	

Oxymycterus nasutus (Foto:	J.A.	Oliveira)
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elevadas	da	 serra	Geral,	 à	Santa	Catarina	e	Paraná,	
onde	está	restrito	às	altitudes	elevadas	das	montanhas	
costeiras	(OLIVEIRA,	1998).

Oxymycterus quaestor	foi	registrado	com	certeza	
apenas	para	a	 localidade-tipo,	Roça	Nova,	na	 serra	
Geral,	estado	do	Paraná,	Brasil.

Oxymycterus roberti,	descrita	para	o	rio	Jordão,	
estado	de	Minas	Gerais,	Brasil,	ocorre	no	Brasil	em	re-
lictos	de	florestas	bordeando	o	rio	Paranaíba	no	estado	
de	Goiás.	Essa	forma	interiorana	pode	representar	um	
extremo	da	variação	de	O. dasythrichus,	não	devendo	
ser	confundida	com	a	forma	frequentemente	registrada	
em	veredas	nas	vizinhanças	de	Brasília	e	em	outras	
localidades	de	Cerrado	(O. delator).

Oxymycterus rufus,	cuja	localidade-tipo	foi	res-
trita	ao	paralelo	32°30’S,	no	rio	Paraná,	província	de	
Entre	Ríos,	Argentina	(HERSHKOVITZ,	1994),	ocorre	
na	Argentina	 e	no	Brasil,	 onde	 foi	 registrado	até	o	
presente	em	poucas	localidades	do	sudeste	do	estado	
de	Minas	Gerais	(GONÇALVES	&	OLIVEIRA,	2004).

As	espécies	deste	gênero	variam	de	pequenas	a	
grandes,	e	têm	a	cauda	menor	do	que	o	corpo	(CC=109-
190,	CA=73-137,	PÉ=22-39,	O=13-26;	OLIVEIRA,	1998).	
A	pelagem	é	longa	e	macia,	com	o	dorso	variando	de	
cinza-escuro	 a	 castanho-avermelhado	ou	 castanho-
amarelado,	 com	as	 laterais	progressivamente	mais	
claras	 em	direção	 ao	 ventre,	 sem	 limite	 definido.	
O	ventre	varia	nas	diferentes	 espécies	 entre	 cinza-
amarelado	e	laranja-escuro,	devido	à	predominância	
geral	das	partes	distais	claras	dos	pelos	com	relação	às	
bases	acinzentadas.	As	orelhas	são	recobertas	por	pelos	
curtos	 escuros,	mais	 escassos	na	 superfície	 externa.	
Algumas	espécies	têm	a	pelagem	fortemente	tracejada	
de	preto.	As	garras	são	bem	desenvolvidas	e	o	focinho	
é	longo.	A	cauda	é	geralmente	pouco	pilosa,	com	as	
escamas	epidérmicas	visíveis.	As	patas	são	recobertas	
de	pelos	curtos,	escuros,	e	os	pelos	ungueais	são	es-
cassos	e	escuros.	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas:	
peitoral,	pós-axial,	abdominal	e	inguinal.

As	espécies	de	Oxymycterus	têm	hábito	terrestre	
e	semi-fossorial	e	dieta	especializada,	constituída	de	
insetos	(70%),	frequentemente	cupins	(25%).	Habitam	
bordas	de	mata	em	 formações	florestais	 e	 em	áreas	
abertas,	tais	como	veredas	e	campos	de	altitude	nos	
domínios	do	Cerrado,	Caatinga,	Floresta	Amazônica	e	
Floresta	Atlântica.	Não	são	comuns,	mas	onde	ocorrem	
podem	ser	abundantes;	estudos	em	diferentes	locais	

revelaram	densidades	populacionais	variando	de	3	a	7	
indivíduos	por	hectare	e	área	de	vida	variando	de	160	
a	1120	m2.	Autópsias	em	fêmeas	grávidas	de	O.	delator	
revelaram	de	dois	a	quatro	embriões	(BONVICINO	et 
al.,	2005).	

Gênero Phaenomys Thomas, 1917

Apenas	 uma	 espécie,	Phaenomys ferrugineus	
(Thomas,	1894),	é	assinalada	a	este	gênero.

Phaenomys ferrugineus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Rio	de	Janeiro,	estado	do	Rio	de	Janeiro,	Brasil,	está	
aparentemente	restrito	à	serra	do	Mar,	entre	a	serra	
dos	Órgãos	no	Rio	de	Janeiro	e	a	serra	da	Bocaina	no	
litoral	sul	de	São	Paulo	(VAZ,	2000).

Phaenomys ferrugineus	é	um	roedor	sigmodon-
tino	de	 tamanho	médio	e	cauda	maior	do	que	o	do	
corpo	(CC=148-170,	CA=187-202,	PÉ=31-34,	O=17-20;	
BONVICINO	et al.,	2001).	O	dorso	é	ferrugíneo,	com	
as	 laterais	mais	claras	e	o	ventre	branco-amarelado.	
Os	pelos	do	dorso	e	das	laterais	são	acinzentados	na	
base,	mas	os	do	ventre	e	das	superfícies	internas	dos	
membros	são	totalmente	brancos,	definindo	uma	linha	
demarcatória	clara	entre	as	laterais	e	o	ventre.	Áreas	
interdigitais	são	comparativamente	mais	escuras	do	
que	o	 restante	das	 superfícies	dorsais	das	patas.	 Já	
as	 superfícies	 superiores	 das	 regiões	metacarpais	
e	metatarsais	 são	 cobertas	por	uma	área	 conspícua	
de	pelos	 ferrugíneos,	 com	bases	 esbranquiçadas	ou	
acinzentadas,	formando	uma	faixa	ferrugínea	distinta	
sobre	as	patas	anteriores	e	posteriores.	Tufos	ungueais	
esbranquiçados	estendem-se	até	as	pontas	das	garras.	
As	orelhas	são	escuras,	com	a	metade	proximal	revesti-
da	de	pelos	similares	aos	do	dorso.	A	cauda	é	unicolor,	
cinza-escura,	coberta	por	pelos	curtos	escuros,	de	com-
primento	equivalente	ao	de	duas	escamas	epidérmicas,	
sem,	entretanto,	ocultá-las.	Fêmeas	têm	quatro	pares	
de	mamas	(peitoral,	pós-axial,	abdominal	e	inguinal).

Phaenomys ferrugineus	 tem	hábito	arborícola	e	
habita	formações	florestais	da	Floresta	Atlântica.	

Gênero Podoxymys Anthony, 1929

Este	gênero	compreende	apenas	uma	espécie,	
Podoxymys roraimae	Anthony,	1929.

Podoxymys roraimae,	 cuja	 localidade-tipo	 é	 o	
Monte	Roraima,	distrito	de	Mazaruni-Potaro,	Guiana,	
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ocorre	também	em	áreas	adjacentes	da	Venezuela	e	no	
Brasil,	onde	está	restrito	à	região	do	Monte	Roraima,	
estado	de	Roraima.

Podoxymys roraimae	 é	um	 roedor	de	 tamanho	
pequeno	e	 cauda	aproximadamente	 igual	 ao	 corpo	
(CC=101,	CA=95,	PÉ=23;	holótipo,	PÉREZ-ZAPATTA	
et al.,	1992).	A	pelagem	do	dorso,	as	patas	e	a	cauda	
são	uniformemente	 castanho-escuras,	 os	 sobrepelos	
enegrecidos	desde	a	base,	ou	com	uma	banda	subapical	
canela.	A	pelagem	é	mais	curta	na	cabeça	e	na	região	
ventral,	onde	a	cor	acanelada	é	mais	evidente.	Os	olhos	
são	muito	pequenos,	da	mesma	forma	que	as	orelhas,	
que	apesar	de	parcialmente	cobertas	pela	pelagem,	são	
claramente	visíveis.	As	garras	das	patas	anteriores	são	
moderadamente	longas,	a	terceira	medindo	entre	2,5	
e	3	mm	(PÉREZ-ZAPATA	et al.,	1992).

Podoxymys roraimae	tem	hábito	terrestre	e	habita	
as	cavidades	do	solo	rupestre	coberto	de	musgos	das	
altas	elevações	do	Monte	Roraima.

Gênero Pseudoryzomys Hershkovitz, 1962

Este	gênero	 inclui	 apenas	uma	espécie	 ocor-
rendo	no	Brasil,	Pseudoryzomys simplex (Winge,	1887).

Pseudoryzomys simplex,	 descrito	das	proximi-
dades	de	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	Brasil,	ocorre	do	
estado	de	Pernambuco	à	Bolívia,	Paraguai	e	norte	da	
Argentina	(VOSS	&	MYERS,	1991;	PARDIÑAS	et al.,	
2004;	D’ELIA	et al.,	2008),	através	dos	estados	brasilei-
ros	de	Alagoas,	Bahia,	e	Goiás,	e	provavelmente	Mato	
Grosso	do	Sul.

Pseudoryzomys simplex	é	um	roedor	sigmodon-
tino	de	tamanho	médio	e	cauda	igual	ou	ligeiramente	
maior	que	o	corpo	(CC=103-127,	CA=102-133,	P=27-31,	
O=13-19;	VOSS	&	MYERS,	1991).	A	pelagem	do	dorso	é	
longa	e	macia,	castanho-acinzentada,	tracejada	por	pe-

los	de	ponta	negra.	As	laterais	são	mais	
claras,	com	limite	pouco	definido	com	
o	ventre,	que	é	amarelo-esbranquiçado,	
mas	com	a	base	dos	pelos	acinzentada.	
As	orelhas	são	pequenas,	cobertas	com	
pelos	 curtos,	 sem	 aparência	 nua.	As	
patas	posteriores	 são	 estreitas,	 com	a	
superfície	 superior	 revestida	por	pe-
los	 curtos	branco-acinzentados	 e	 com	
pequenas	membranas	 interdigitais.	
Pelos	 ungueais	 esbranquiçados	 rara-
mente	estendem-se	além	das	pontas	das	

garras.	A	cauda	é	bicolor,	escura	dorsalmente,	clara	
ventralmente,	 e	 coberta	de	pequenos	pelos	que	não	
obstruem	as	escamas	epidérmicas.	Fêmeas	têm	quatro	
pares	de	mamas.

Pseudoryzomys simplex	 tem	hábito	 terrestre	 e	
semi-aquático	e	habita,	no	Brasil,	veredas	e	campos	
úmidos	no	Cerrado	e	na	Caatinga.	Esta	espécie	tem	
ampla	distribuição	geográfica,	ocorre	 em	vegetação	
alterada	 e	 conservada,	 é	 rara	 e	 pouco	 abundante	
(BONVICINO	et al.,	2002a).

Gênero Reithrodon Waterhouse, 1837

Este	gênero	inclui	apenas	uma	espécie	no	Brasil,	
o	rato-coelho	Reithrodon	typicus	Waterhouse,	1837.

		 Reithrodon typicus,	cuja	localidade	tipo	é	Mal-
donado,	Uruguai,	ocorre	no	centro	leste	da	Argentina,	
no	Uruguai	e	extremo	sul	do	Brasil,	no	estado	do	Rio	
Grande	do	Sul	(MUSSER	&	CARLETON,	2005,	FREI-
TAS	et al.,	1983).

Reithrodon typicus	 é	 um	 roedor	 de	 tamanho	
médio	e	orelhas	grandes	(CC=141,	CA=94,	PÉ=27-31,	
O=23,	MC=85).	A	pelagem	é	densa	e	macia,	sendo	o	
dorso	 castanho-claro	 e	 o	 ventre	 esbranquiçado	ou	
acinzentado,	ou	lavado	de	castanho-claro.	As	patas	e	
a	cauda	são	esbranquiçadas.	Os	dedos	externos	das	
patas	posteriores	são	reduzidos	e	há	uma	membrana	
entre	os	dedos	posteriores.	Os	 incisivos	 superiores	
possuem	um	canal	na	superfície	anterior.	As	fêmeas	
têm	quatro	pares	de	mamas.	

Reithrodon typicus	habita	campos	naturais	e	cam-
pos	cultivados	nos	Campos	do	Sul.	As	espécies	deste	
gênero	podem	cavar	ou	utilizar	 tocas	abandonadas	
de	tatus	e	de	outros	mamíferos.	As	tocas	cavadas	por	
Reithrodon	 têm	uma	ou	duas	 entradas	 com	aproxi-

Phaenomys ferrugineus (Foto:	R.	W.	Carvalho)
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madamente	5	cm	que	podem	estender-se	até	2	m	de	
comprimento	por	uma	profundidade	de	10	ou	15	cm;	
algumas	vezes	contêm	uma	câmara	de	30	cm	de	largura	
onde	se	situa	o	ninho,	composto	de	gramíneas	secas	e	
finas	(NOWAK	&	PARADISO,	1983).

Gênero Rhagomys Thomas, 1917

Este	gênero	inclui	apenas	uma	espécie	no	Brasil,	
Rhagomys rufescens (Thomas,	1886).

Rhagomys rufescens,	cuja	localidade-tipo	é	“Rio	
de	Janeiro”,	tem	sido	registrado	nos	estados	do	Espí-
rito	Santo,	Minas	Gerais,	São	Paulo	e	Santa	Catarina	
(PERCEQUILLO	et al.,	 2004;	PINHEIRO	et al., 2004;	
STEINER-SOUZA	et al.,	2008).

Rhagomys rufescens	 é	 um	 roedor	pequeno	de	
cauda	pouco	maior	do	que	o	corpo	(CC=75-94,	CA=93-
112,	PÉ=19-20,	O=12-15,	MC=12-32;	PINHEIRO	et al.,	
2004).	O	dorso	é	uniformemente	alaranjado,	com	as	
bases	acinzentadas	dos	pelos	aparentes	em	algumas	
partes.	Os	pelos	mais	longos	do	dorso	têm	a	metade	
distal	inteiramente	escura,	ao	passo	que	os	seguintes	
em	desenvolvimento	possuem	uma	banda	subapical	
alaranjada,	que	se	torna	maior	em	direção	às	laterais	
do	corpo,	mas	que	ainda	não	as	distinguem	do	dorso.	
A	superfície	ventral	é	ainda	mais	clara,	mal	delimitada	
em	relação	às	laterais,	com	as	partes	distais	dos	pelos	
mais	claras	do	que	as	bandas	subapicais	dos	pelos	do	
dorso	e	laterais.	As	patas	são	um	pouco	mais	claras	do	
que	o	dorso,	os	dígitos	cobertos	por	pelos	esbranqui-
çados	pequenos,	os	tufos	ungueais	castanhos	na	base,	
brancos	na	ponta,	e	mais	longos	do	que	as	garras.	O	
primeiro	dígito	da	pata	posterior	é	muito	menor	do	

que	os	outros	dígitos,	com	garra	rombuda	arredonda-
da,	assemelhando-se	a	um	dos	tubérculos	plantares.	
A	cauda	é	revestida	de	pelos	curtos	escuros,	com	as	
escamas	epidérmicas	visíveis,	 exceto	 em	uma	curta	
região	proximal	onde	a	pelagem	é	igual	à	do	dorso.	
Fêmeas	têm	três	pares	de	mamas	(peitoral,	abdominal	
e	inguinal).

Rhagomys rufescens	 tem	 hábito	 arborícola	 e	
terrestre	 e	dieta	provavelmente	 insetívora	 (PERCE-
QUILLO	et al.,	2004).	Habita	formações	florestais	da	
Floresta	Atlântica	e	de	áreas	de	transição	entre	a	Flo-
resta	Atlântica	e	o	Cerrado.	

Gênero Rhipidomys Tschudi, 1844

Este	gênero	 inclui	oito	espécies	ocorrendo	no	
Brasil:	Rhipidomys cariri Tribe,	2005,	Rhipidomys emi-
liae	(Allen,	1916),	Rhipidomys gardneri	Patton,	da	Silva	
&	Malcolm,	2000,	Rhipidomys leucodactylus (Tschudi,	
1845),	Rhipidomys macconnelli	De	Winton,	1900, Rhipi-
domys macrurus	(Gervais,	1855),	Rhipidomys mastacalis	
(Lund,	1840)	e	Rhipidomys nitela	Thomas,	1901.

Rhipidomys cariri,	 descrita	 para	 a	 região	 de	
Crato,	estado	do	Ceará,	Brasil	 (TRIBE,	2005),	ocorre	
também	na	serra	de	Baturité,	no	mesmo	estado	(R.	c.	
baturiteensis	Tribe,	2005)	e	no	estado	da	Bahia	(GOMES	
E	SOUZA,	2005).

Rhipidomys emiliae,	do	rio	Moju,	estado	do	Pará,	
Brasil,	ocorre	em	outras	localidades	do	mesmo	estado,	
no	Maranhão,	e	no	Mato	Grosso,	na	serra	do	Roncador	
(TRIBE,	1996).

Rhipidomys gardneri,	da	Reserva	Cusco	Amazó-
nico,	a	14	km	ao	leste	de	Puerto	Maldonado,	departa-

mento	de	Madre	de	Dios,	Peru,	
ocorre	no	sudeste	daquele	país	
e	no	Brasil,	no	estado	do	Acre	
(PATTON	et al.,	2000).

Rhipidomys leucodactylus,	
cuja	 localidade-tipo	foi	restrita	
a	Montaña	 de	 Vítoc,	 região	
Andrés	Avelino	Cáceres	 (for-
malmente	 departamento	 de	
Junín),	 Peru,	 ocorre	 também	
nas	Guianas,	sul	da	Venezuela,	
Equador,	centro-oeste	da	Bolívia	
e	no	Brasil,	nos	estados	do	Ama-
zonas,	Roraima,	Amapá,	Pará,	Reithrodon typicus (Foto:	L.	F.	B.	de	Oliveira	&	T.R.O.	Freitas.)
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Rondônia	e	Acre	(TRIBE,	1996).
Rhipidomys macconnelli,	 cuja	 locali-

dade-tipo	 é	 o	monte	Roraima,	 estado	de	
Bolívar,	Venezuela,	ocorre	na	Venezuela	em	
áreas	adjacentes	da	Guiana	e	do	Brasil,	em	
altitudes	superiores	a	1000m	(TRIBE,	1996).

Rhipidomys macrurus,	de	Crixás,	Goiás,	
Brasil,	ocorre	 também	nos	estados	do	Ma-
ranhão,	Piauí,	Ceará,	Bahia,	Mato	Grosso	
(Chapada	dos	Guimarães),	Tocantins,	Minas	
Gerais,	e	no	Distrito	Federal	(TRIBE,	1996).

Rhipidomys mastacalis,	 descrita	para	
Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	Brasil,	ocorre	do	
estado	de	Pernambuco	ao	do	Paraná,	e	no	interior	até	
o	sul	de	Minas	Gerais	e	interior	de	São	Paulo	(TRIBE,	
1996).

Rhipidomys nitela,	cuja	localidade-tipo	é	Kwai-
matta,	na	cordilheira	Kanuku,	distrito	Rupununi,	Guia-
na,	ocorre	também	no	sul	da	Venezuela,	e	no	Brasil,	nos	
estados	do	Amapá,	Roraima,	Pará,	Amazonas,	Mato	
Grosso,	Tocantins	e	Goiás	(TRIBE,	1996).

As	espécies	deste	gênero	são	de	tamanho	médio,	
com	a	cauda	um	pouco	maior	ou	até	1,5	vezes	o	com-
primento	do	corpo	(CC=99-176,	CA=141-204,	PÉ=21-37,	
O=17-25,	MC=46-130;	CHRISTOPHER	J.	TRIBE,	in litt.).	
O	dorso	é	castanho-avermelhado,	castanho-alaranjado	
ou	castanho-acinzentado;	a	pelagem	das	laterais	é	mais	
clara	que	o	dorso,	e	é	bem	delimitada	com	relação	à	
coloração	branca	ou	amarelada	do	ventre.	Os	pelos	do	
ventre	são	totalmente	brancos	ou	com	as	bases	acinzen-
tadas.	Os	olhos	são	grandes	e	as	vibrissas	são	longas,	
estendendo-se	além	do	 limite	posterior	das	orelhas,	
que	têm	a	aparência	nua.	As	patas	são	curtas	e	largas,	
geralmente	brancas	 com	uma	mancha	mais	 escura	
bem	nítida	na	parte	central	da	superfície	superior.	As	
garras	são	cobertas	por	tufos	ungueais	esbranquiçados,	
a	cauda	é	revestida	por	pelos	curtos,	mas	as	escamas	
epidérmicas	são	visíveis.	Na	ponta	da	cauda	está	em	
geral	presente	um	tufo	de	pelos	mais	longos	formando	
um	pincel.	Fêmeas	têm	três	pares	de	mamas,	pós-axial,	
abdominal	e	inguinal.

As	espécies	de	Rhipidomys	têm	hábito	arborícola	
e	se	alimentam	de	sementes	e	artrópodes (SOUSA	et al.,	
2004).	Habitam	formações	florestais	e	matas	de	forma-
ções	abertas	na	Amazônia,	Floresta	Atlântica,	Cerrado	
e	áreas	úmidas	da	Caatinga.	No	Cerrado	brasileiro	as	

espécies	deste	gênero	mostram	ligeira	flutuação	em	
densidade	populacional,	com	picos	na	estação	chuvo-
sa,	mas	com	atividade	reprodutiva	ao	longo	de	todo	
o	ano	(MARES	&	ERNEST,	1995;	FLEMING,	1970).

Gênero Scapteromys Waterhouse, 1837

Este	gênero	inclui	apenas	uma	espécie	no	Brasil,	
Scapteromys tumidus	(Waterhouse,	1837).

Scapteromys tumidus,	cuja	localidade-tipo	é	Mal-
donado,	departamento	de	Maldonado,	Uruguai,	ocorre	
no	Uruguai	e	no	Brasil,	no	sudeste-sul	do	estado	do	
Rio	Grande	do	Sul	(HERSHKOVITZ,	1966).

Scapteromys tumidus	é	um	roedor	de	tamanho	
mediano	e	cauda	menor	do	que	o	corpo	(CC=152-191,	
CA=134-164,	PÉ=38-42,	O=21-28,	MC=86-159;	BAR-
LOW,	1969).	A	pelagem	dorsal	é	cinza-escura	e	a	ven-
tral	cinza-clara,	com	as	extremidades	esbranquiçadas	
dos	pelos	quase	que	obstruindo	 completamente	 as	
bases	cinza-escuras.	A	linha	demarcatória	entre	laterais	
e	ventre	é	pouco	definida.	As	orelhas	são	densamente	
revestidas	de	pelos	 curtos.	Nas	patas,	 providas	de	
dígitos	e	garras	longas,	a	tonalidade	da	pele	prevalece	
em	relação	à	dos	pelos	curtos	que	recobrem	a	superfície	
superior.	Pelos	ungueais	são	curtos	e	esbranquiçados	
ou	estão	ausentes.	A	cauda	é	unicolor,	provida	de	pe-
los	curtos	e	escuros	na	superfície	superior	e	de	pelos	
esbranquiçados	e	maiores	abaixo.	Fêmeas	têm	quatro	
pares	de	mamas.

Scapteromys tumidus	 tem	hábito	 terrestre	e	se-
miaquático.	É	principalmente	noturno	e	se	alimenta	
primariamente	de	insetos	e	oligoquetos,	mas	também	
de	hirudinos	e	de	vegetais,	e	cava	pequenas	depressões	
rasas	na	vegetação	rasteira,	onde	constrói	seu	ninho	
(BARLOW,	1969;	MASSOIA,	1961).	Habita	as	proximi-

Rhipidomys sp. (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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dades	dos	cursos	d’água,	incluindo	regiões	alagadas	
nos	Campos	do	Sul.	

Gênero Scolomys Anthony, 1924

Apenas	uma	espécie,	Scolomys ucayalensis Pa-
checo,	1991,	ocorre	no	Brasil	(GÓMEZ-LAVERDE	et 
al.,	2004).

Scolomys ucayalensis é	 conhecido	 de	 quatro	
localidades	do	Brasil,	 ao	 longo	do	 curso	 superior	 e	
médio	do	rio	Juruá,	nos	estados	do	Amazonas	e	Acre	
(PATTON	&	DA	SILVA,	1995,	como	S. juruaensis).

Scolomys ucayalensis	é	um	roedor	pequeno,	de	
cauda	menor	do	que	o	corpo	(CC=142-163,	CA=26-76,	
PÉ=19-22,	O=15-17,	MC=26;	PATTON	&	DA	SILVA,	
1995).	 Tem	a	pelagem	 composta	por	pelos-guarda	
aristiformes,	 com	pontas	 ferrugíneas,	misturados	 a	
sobrepelos	escuros,	que	dão	ao	dorso	um	aspecto	ge-
ral	castanho-escuro,	fortemente	tracejado	de	preto.	O	
ventre	é	acinzentado,	mal	delimitado	com	as	laterais,	
que	são	mais	claras	do	que	o	dorso.	Em	toda	a	pelagem	
a	base	dos	pelos	é	acinzentada.	As	orelhas	são	curtas	e	
arredondadas,	cobertas	por	pelos	mais	longos	na	parte	
proximal	e	menos	pilosas	nas	extremidades,	que	são	
enegrecidas.	As	patas	 são	 curtas	 e	 acinzentadas,	 os	
dígitos	esbranquiçados	e	o	polegar	vestigial,	com	uma	
unha	curta	e	rombuda.	A	cauda	é	levemente	bicolor,	
um	pouco	mais	 clara	na	 superfície	 inferior.	Fêmeas	
têm	três	pares	de	mamas,	um	peitoral	e	dois	inguinais.

Scolomys ucayalensis	tem	hábito	terrestre.	Habi-
ta	floresta	de	terra	firme	na	Floresta	Amazônica,	em	
pequenas	clareiras	naturais	resultantes	da	queda	de	
árvores.	As	 fêmeas	obtidas	no	 rio	 Juruá	 tinham	de	
um	a	três	embriões,	e	indicam	que	a	reprodução	
ocorre	ao	longo	de	todo	o	ano	na	região	(PAT-
TON	et al.,	2000).

Gênero Sigmodon Say y Ord, 1825

Apenas	uma	espécie	deste	gênero	é	registra-
da	para	o	Brasil:	Sigmodon alstoni	(Thomas,	1881).

Sigmodon alstoni,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Cumaná,	 estado	 Sucre,	Venezuela,	 ocorre	 na	
Colômbia,	Venezuela,	Guyana,	 Suriname	e	no	
Brasil,	tendo	sido	registrado	no	alto	rio	Branco,	
estado	de	Roraima,	na	bacia	do	rio	Parú	(serra	
do	Tumucumaque)	 no	 estado	do	Pará,	 e	 nas	

proximidades	de	Macapá,	estado	do	Amapá.
Sigmodon alstoni	é	um	roedor	pequeno,	de	cauda	

menor	do	que	o	corpo	(CC=106-152,	CA=72-102,	PÉ=24-
29,	O=12-18;	VOSS,	1991;	presente	estudo).	A	pelagem	
dorsal	é	cinza-acastanhada,	tracejada	de	preto,	com	as	
bases	dos	pelos	escuras	e	as	extremidades	escuras	ou	
acinzentadas.	Os	pelos	ventrais	são	cinza-escuros	ba-
salmente,	mas	as	extremidades	são	predominantemen-
te	amarelo-esmaecidas,	resultando	em	uma	pelagem	
mais	clara	do	que	a	do	dorso	e	laterais,	das	quais	é	mal	
delimitada.	As	orelhas	são	pequenas,	mas	visíveis.	As	
patas	são	bem	providas	de	pelos	na	superfície	superior,	
mas	sem	tufos	ungueais.	A	cauda	é	bicolor,	escura	em	
cima	e	pálida	abaixo,	com	pelos	que	não	obstruem	as	
escamas	epidérmicas.	Fêmeas	têm	cinco	pares	de	ma-
mas.	Um	caráter	distintivo	dessa	espécie	é	a	ocorrência	
de	um	sulco	profundo	nos	incisivos	superiores.

Sigmodon alstoni	 tem	hábito	 terrestre	 e	habita	
formações	vegetais	 abertas	 como	 savanas,	 campos,	
pastos	e	márgens	de	estradas	na	região	onde	ocorre	
da	Floresta	Amazônica.

Gênero Sooretamys Weksler, Percequillo & Voss, 2006

Apenas	uma	espécie,	Sooretamys angouya	 (Fis-
cher,	1814),	é	reconhecida	nesse	gênero.	Descrito	de	
San	Antonio,	departamento	de	Misiones,	Paraguai,	
Sooretamys angouya	ocorre	na	Argentina,	Paraguai	e	no	
Brasil,	do	estado	do	Espírito	Santo	ao	do	Rio	Grande	
do	Sul,	e	no	leste	do	estado	de	Minas	Gerais.

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	grande,	e	
cauda	maior	do	que	o	comprimento	do	corpo	(CC=114-
182,	CA=145-226,	PÉ=33-43,	O=19-25,	MC=84-161).	A	

Sooretamys angouya	(Foto:	C.R.Bonvicino)
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coloração	do	dorso	é	castanho-escura,	com	os	pelos	
mais	claros	nas	laterais	e	limite	pouco	definido	com	
o	ventre,	que	é	amarelado.	A	cauda	é	pouco	pilosa,	as	
patas	são	longas	e	estreitas,	geralmente	com	a	super-
fície	superior	recoberta	de	pelos	amarelados,	e	a	parte	
central	mais	escura.	Possuem	quatro	pares	de	mamas:	
peitoral,	pós-axial,	abdominal	e	inguinal.

Sooretamys angouya	tem	hábito	terrestre	e	habita	
formações	florestais	da	Floresta	Atlântica.

Gênero Thalpomys Thomas, 1916

Duas	 espécies,	 ambas	 restritas	 ao	Brasil,	 são	
assinaladas	a	esse	gênero:	Thalpomys cerradensis	Her-
shkovitz,	1990	e	Thalpomys lasiotis	Thomas,	1916.

Thalpomys cerradensis,	 cuja	 localidade-tipo	é	o	
Parque	Nacional	de	Brasília,	Distrito	Federal,	Brasil,	
ocorre	 também	nos	estados	da	Bahia,	Goiás	e	Mato	
Grosso	(ANDRADE	et al.,	2004).

Thalpomys lasiotis,	descrita	para	Lagoa	Santa,	es-
tado	de	Minas	Gerais,	Brasil,	ocorre	também	no	Distrito	
Federal	e	nos	estados	de	Minas	Gerais,	Bahia,	Goiás,	
Mato	Grosso	e	Rondônia	(ANDRADE	et al.,	2004).

São	roedores	pequenos,	de	cauda	menor	que	o	
corpo	 (CC=74-101,	CA=45-73,	PÉ=15,5-25,	O=11-19).	
Têm	a	coloração	do	dorso	variando	de	amarelada	a	
castanho-avermelhada,	e	as	laterais	mais	claras,	sem	
limite	definido	com	o	ventre	esbranquiçado.	As	orelhas	
são	relativamente	longas	e	revestidas	por	pelos	curtos.	
As	patas	são	claras	e	os	pelos	ungueais	são	curtos	e	

esbranquiçados.	A	cauda	é	densamente	revestida	por	
pelos	 curtos,	 que	ocultam	parcialmente	 as	 escamas	
epidérmicas.

As	espécies	de	Thalpomys	têm	hábito	terrestre	
e	habitam	formações	abertas	do	Cerrado.	O	padrão	
de	 atividade	de	T. cerradensis	 é	 bicrepuscular,	 com	
maior	atividade	no	início	e	final	da	noite	(GRAIPEL	
et al.,	2003).	Thalpomys lasiotis	é	uma	presa	comum	da	
coruja	Tyto alba,	sendo	o	mais	abundante	roedor	em	
pelotas	em	estudo	realizado	na	Bahia	(BONVICINO	&	
BEZERRA,	2003).	Uma	fêmea	de	T. lasiotis	capturada	
possuía	apenas	dois	embriões.

Gênero Thaptomys Thomas, 1916

Apenas	a	espécie,	Thaptomys nigrita (Lichtens-
tein,	1829)	é	incluída	nesse	gênero.

Thaptomys nigrita,	descrita	para	as	vizinhanças	
do	Rio	de	Janeiro,	estado	do	Rio	de	Janeiro,	ocorre	no	
Brasil,	desde	o	estado	da	Bahia	ao	do	Rio	Grande	do	Sul	
(VENTURA	et al.,	2004),	no	Paraguai	e	na	Argentina,	
na	província	de	Misiones.

Thaptomys nigrita	é	um	roedor	pequeno	de	cauda	
menor	do	que	a	metade	do	comprimento	do	corpo,	
tronco	 relativamente	 alongado	 e	membros	propor-
cionalmente	 curtos	 (CC=81-111,	CA=39-55,	 PÉ=14-
21,	O=9-13,	MC=17-24).	O	dorso	 é	 castanho-escuro,	
com	pouco	contraste	com	o	ventre,	que	é	castanho-
acinzentado,	sendo	as	bases	dos	pelos	cinza-escuras.	
Os	olhos	e	orelhas	são	reduzidos;	as	patas	têm	garras	

desenvolvidas	e	são	escuras	como	o	dorso.	
A	cauda	é	escura,	pouco	pilosa,	 com	as	
escamas	epidérmicas	aparentes.	Fêmeas	
têm	quatro	pares	de	mamas.

Thaptomys nigrita	 tem	hábito	 ter-
restre	 e	 diurno,	 tendo	 sido	 observado	
deslocando-se	 durante	 o	 dia	 (DAVIS,	
1947).	Tem	ampla	distribuição	geográfica,	
ocorrendo	em	vegetação	alterada	e	con-
servada,	onde	ser	muito	comum	(DAVIS,	
1947)	ou	raro	e	pouco	abundante	(BON-
VICINO	et al.,	2002a).	Foi	encontrado	em	
“ratada”	 no	 Paraná	durante	 episódios	
de	 frutificação	da	 taquara-lixa	 em	2004	
(OLIVEIRA	et al.,	2005).	Habita	formações	
florestais	da	Floresta	Atlântica,	onde	vive	
em	galerias	naturais	sob	a	camada	de	fo-Thalpomys lasiotis (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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lhiço.	Procria	de	agosto	a	março	e	o	número	de	crias	
varia	de	dois	a	cinco	(MOOJEN,	1952).

Gênero Wiedomys Hershkovitz, 1959

Este	gênero	inclui	duas	espécies	restritas	ao	Brasil, 
Wiedomys pyrrhorhinus	 (Wied-Neuwied,	 1821)	 e	Wie-
domys cerradensis	Gonçalves,	Almeida	&	Bonvicino,	2005.

Wiedomys pyrrhorhinus,	descrita	para	as	caatin-
gas	ao	longo	do	Riacho	da	Ressaca,	estado	da	Bahia,	
ocorre	também	nos	estados	do	Ceará,	Piauí,	Paraíba,	
Pernambuco,	Alagoas	e	no	norte	de	Minas	Gerais.

Wiedomys cerradensis,	cuja	localidade-tipo	é	fa-
zenda	Sertão	do	Formoso,	Jaborandi,	estado	da	Bahia,	
é	 aparentemente	 restrita	 ao	 sudoeste	desse	 estado	
(GONÇALVES	et al.,	2005a).

As	 espécies	 deste	 gênero	 têm	 tamanho	 pe-
queno	a	médio	e	 cauda	bem	maior	do	que	o	 corpo	
(CC=107-125,	CA=142-188,	 PÉ=26-30,	O=19-23).	O	
dorso	é	acinzentado,	com	pelos	de	base	cinza	e	parte	
distal	homogeneamente	castanho-escura	ou	
com	uma	banda	subapical	ou	apical	ocrácea,	
que	 é	maior	 na	parte	 posterior	 do	dorso,	
dando	a	esta	região	uma	notável	tonalidade	
ocrácea.	Também	são	inteiramente	ocráceos	
os	pelos	da	 superfície	 externa	das	orelhas,	
do	focinho,	e	da	região	em	torno	dos	olhos,	
proporcionando	uma	tonalidade	similar	ao	
dorso	posterior.	A	região	da	base	externa	das	
orelhas	é	revestida	por	pelos	alaranjados	com	
a	base	branca.	As	laterais	são	tão	acinzenta-
das	quanto	o	dorso,	com	limite	bem	definido	
com	o	branco	do	ventre,	que	é	formado	por	

pelos	totalmente	brancos.	As	vibrissas	são	
longas,	ultrapassando	as	orelhas.	As	patas	
são	revestidas	por	pelos	esbranquiçados,	e	
os	tufos	ungueais	são	prateados.	A	cauda	
é	 castanho-escura,	 fracamente	bicolor	 e	
coberta	por	pequenos	pelos,	que	não	ultra-
passam	o	comprimento	de	duas	escamas	
epidérmicas,	exceto	pela	ponta,	onde	são	
maiores,	sem	formar	um	pincel	definido.	
Fêmeas	 têm	 quatro	 pares	 de	mamas:	
inguinal,	abdominal,	toráxico	e	peitoral.

As	 espécies	de	Wiedomys	 são ar-
borícolas	 e	 terrestres.	Habitam	matas	
semidecíduas	da	Caatinga	e	do	Cerrado.	
Constroem	ninhos	com	folhas	ou	capim	

em	árvores	ou	arbustos.	Uma	 fêmea	prenha	 foi	ob-
servada	em	um	ninho	abandonado	de	pássaro	em	um	
cansanção,	planta	protegida	por	espinhos	cobertos	por	
compostos	 irritantes	para	o	homem,	e	possivelmen-
te	para	 outros	 animais	 (STREILEN,	 1982c).	 Podem	
também	utilizar	 como	ninhos	buracos	 em	árvores,	
touceiras	de	macambira,	 cercas	de	pedra,	 cupinzei-
ros	 ocupados	por	periquitos	 e	 ninhos	de	pássaros	
abandonados;	 em	um	cupinzeiro	 foram	observados	
oito	adultos	e	13	filhotes	de	idade	variada,	sugerindo	
nidificação	em	 forma	 social	 (MOOJEN,	1943).	O	 ta-
manho	da	ninhada	varia	de	um	a	seis	filhotes,	geral-
mente	cinco,	e	fêmeas	lactantes	podem	adotar	outros	
filhotes,	inclusive	de	outros	gêneros	como	de	Calomys	
e	Necromys.	Fêmeas	com	pelagem	subadulta	já	foram	
observadas	prenhas	(STREILEN,	1982c).	Em	2000	foi	
detectada	uma	“ratada”	envolvendo	roedores	desse	
gênero,	em	Formoso	do	Rio	Preto,	na	Bahia	(ALZIRA	
DE	ALMEIDA,	com. pess.).

Wiedomys cerradensis (Foto:	C.R.	Bonvicino)

Thaptomys nigrita (Foto:	Isaac	P.	Lima)
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Gênero Wilfredomys Avila-Pires, 1960

Apenas	uma	espécie,	Wilfredomys oenax	
(Thomas,	1928),	é	incluída	nesse	gênero.

Wilfredomys oenax,	 descrita	 para	 São	
Lourenço,	estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	ocor-
re	também	no	Uruguai	e	no	Brasil,	do	estado	
do	Rio	Grande	do	Sul	ao	litoral	de	São	Paulo	
(GONZÁLEZ	&	OLIVEIRA,	1997).

Wilfredomys oenax	 apresenta	 tamanho	
mediano	e	cauda	maior	que	o	corpo	(CC=110,	
CA=181,	PÉ=29;	MOOJEN,	1952).	A	superfície	
dorsal	da	cabeça	e	do	corpo	é	acinzentada	e	tra-
cejada	por	pelos	totalmente	castanho-escuros.	
O	dorso	posterior	de	alguns	espécimes,	bem	
como	a	região	em	torno	do	focinho	e	das	orelhas,	pode	
apresentar	um	tom	ocráceo-alaranjado	em	função	da	
prevalência	de	bandas	subapicais	ou	apicais	ocráceo-
alaranjadas	dos	pelos-guarda	nestas	regiões.	As	ore-
lhas	são	cobertas	por	pelos	ocráceos	muito	curtos.	O	
ventre	é	pouco	definido	com	relação	às	laterais,	mas	
mais	claro,	devido	à	ausência	de	pelos	inteiramente	
melânicos,	 sendo	que	 as	partes	distais	 amareladas	
dos	pelos	ocultam	completamente	suas	bases	cinza-
escuras.	Os	pelos	da	região	gular	e	da	região	inguinal,	
por	outro	lado,	são	esbranquiçados	até	a	base.	As	vi-
brissas	mistaciais	são	escuras	e	longas,	as	extremidades	
atingindo	o	limite	posterior	das	orelhas.	As	patas	são	
cobertas	por	pelos	curtos	esbranquiçados	ou	ocráceos,	
e	os	pelos	ungueais	 são	esbranquiçados.	A	cauda	é	
castanho-clara,	levemente	bicolor,	coberta	com	pelos	
ocráceos	muito	curtos	exceto	na	ponta,	onde	os	pelos	
têm	de	2-3	mm,	mas	que	ainda	assim	não	ocultam	as	
escamas	epidérmicas.

Wilfredomys oenax	tem	hábito arborícola.	Habita	
formações	florestais	dos	Campos	do	Sul	e	da		Floresta	
Atlântica,	no	sul	e	em	parte	do	sudeste	do	Brasil.

Gênero Zygodontomys Allen, 1897

Este	gênero	compreende	apenas	uma	espécie	no	
Brasil,	Zygodontomys brevicauda (Allen	&	Chapman,	1893).

Zygodontomys brevicauda,	cuja	localidade-tipo	é	
Princes	Town,	Trinidad,	ocorre	na	Costa	Rica,	Panamá,	
Colômbia,	Venezuela,	Guianas,	Trinidad	e	Tobago	e	no	
Brasil,	nos	estados	de	Roraima,	Amapá	e	no	norte	do	
Amazonas	(BONVICINO	et al.,	2003c).

Zygodontomys brevicauda	tem	tamanho	pequeno	
a	médio	e	cauda	menor	do	que	o	corpo (CC=113-140,	
CA=90-117,	PÉ=25-27,	O=19-21,	MC=40-75).	O	dorso	
é	castanho-acinzentado	e	as	laterais	mais	claras,	mal	
delimitadas	 com	 relação	 ao	 ventre	 cinza-claro	 ou	
amarelo-palha,	mas	com	a	base	dos	pelos	cinza	As	ore-
lhas	são	internamente	recobertas	por	pelos	curtos	da	
mesma	cor	do	dorso.	A	superfície	superior	das	patas	é	
coberta	por	pequenos	pelos	cinza-claros	ou	prateados,	
e	os	pelos	ungueais	são	prateados.	A	cauda	é	bicolor	
(escura	acima,	 clara	abaixo)	 e	pouco	pilosa,	 com	as	
escamas	visíveis.	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas.	

Zygodontomys brevicauda	tem	hábito terrestre	e	
habita	campinaranas	e	campos	de	altitude	na	Floresta	
Amazônica.	O	padrão	de	atividades	de	Zygodontomys	
brevicauda é	bicrepuscular,	 com	maior	 atividade	no	
início	e	final	da	noite	(VIVAS	et al.,	1986).

Família Muridae

Esta	família	inclui	apenas	dois	gêneros	de	ro-
edores	comensais	do	Velho	Mundo,	ambos	incluídos	
na	mesma	subfamília.	A	fórmula	dentária	é:	 i	1/1,	c	
0/0,	pm	0/0,	m	3/3.

Subfamília Murinae

Gênero Mus Linnaeus, 1758

Apenas	uma	espécie,	Mus musculus Linnaeus,	
1758,	introduzida	pela	colonização	europeia,	é	assina-
lada	para	o	Brasil,	com	registros	em	todos	os	estados	
e	em	ilhas	oceânicas.

Zygodontomys sp. (Foto:	J.	A.	Oliveira)



387

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
2

Ordem Rodentia

Mus musculus	é	um	roedor	pequeno	de	cauda	
aproximadamente	 igual	 ao	 comprimento	do	 corpo	
(CC=90,	CA=90,	PÉ=17,	O=11;	MOOJEN	&	SILVA	Jr.,	
1942).	A	pelagem	é	uniformemente	cinzento-amare-
lada,	sem	limite	definido	entre	as	superfícies	dorsal	
e	ventral.	As	patas	 são	 estreitas,	 geralmente	 com	a	
superfície	superior	mais	amarelada.	Fêmeas	têm	cin-
co	pares	de	mamas,	um	peitoral,	um	pós-axial,	dois	
abdominais	e	um	inguinal.

Mus musculus	vive	essencialmente	em	habita-
ções	 humanas,	 frequentando	despensas,	 quartos	 e	
bibliotecas.

Gênero Rattus Fisher, 1803

Duas	espécies	deste	gênero,	introduzidas	pela	
colonização	europeia,	 são	assinaladas	para	o	Brasil: 
Rattus rattus	 (Linnaeus,	 1758)	 e	Rattus norvegicus	
(Berkenhout,	1769).	

Rattus rattus	é	um	roedor	de	tamanho	médio	a	
grande,	de	cauda	maior	do	que	o	corpo,	orelhas	lon-
gas	e	quase	nuas	e	patas	posteriores	sem	membrana	
interdigital	(CC=190,	CA=260,	PÉ=36,	O=24;	MOOJEN	
&	SILVA	Jr.,	1942).	Rattus norvegicus	é	maior,	mas	têm	
a	cauda	menor	do	que	o	comprimento	do	corpo,	as	
orelhas	mais	curtas	e	um	pouco	pilosas,	e	as	patas	pos-
teriores	com	membrana	interdigital	(CC=210,	CA=180,	
PÉ=37,	O=18;	MOOJEN	&	SILVA	Jr.,	1942).	Rattus rattus	
apresenta-se	 em	 três	 formas	quanto	 à	 coloração	da	
pelagem,	 (a)	preta-ardósia	 lustrosa	no	dorso,	mais	
clara	nos	flancos	e	ainda	mais	no	ventre;	(b)	castanho-
acinzentada	no	dorso	e	branco-acinzentada	ou	ardo-
síaca	no	ventre,	e	(c)	castanho-cinzento-avermelhada	

no	dorso	e	o	ventre	branco	puro.	Fêmeas	de	R. rattus	
têm	de	cinco	a	seis	pares	de	mamas,	mais	frequente-
mente	 cinco,	 sendo	um	peitoral,	um	pós-axial,	dois	
abdominais	e	um	inguinal.	Já	R. norvegicus	apresenta	
seis	pares	de	mamas,	sendo	um	peitoral,	um	pós-axiais,	
dois	abdominais	e	dois	inguinais.

Rattus rattus	tem	hábito	terrestre,	mas	apresenta	
grande	habilidade	para	escalar,	frequentando	forros	de	
casas	e	escalando	paredes	facilmente.	Vive	em	lugares	
secos,	habitações	humanas,	armazéns	de	grãos,	e	en-
tre	pavimentos.	Em	inventários	é	espécie	geralmente	
encontrada	próxima	 a	 habitações	 humanas,	 tendo	
sido	registrada	em	todos	os	estados	do	Brasil. Já	foi	
registrada	raras	vezes	longe	de	habitações	humanas,	
em	estradas	por	onde	sejam	transportados	grãos	ou	
outros	itens	que	lhe	podem	servir	de	alimento.	Nestas	
situações	abriga-se	em	troncos	caídos.

Rattus norvegicus	tem	hábito	semi-aquático,	vi-
vendo	de	preferência	à	beira	de	águas	doces,	salobras	
ou	salgadas.	Nada	e	mergulha	com	habilidade	e	cava	
galerias	 extensas.	 É	mais	 frequente	no	 litoral,	mas	
também	é	 encontrada	 em	campos,	não	procurando	
geralmente	a	habitação	humana,	mas	 frequentando	
estrebarias,	 aviários	e	outras	 instalações	de	animais	
domésticos.

Família Caviidae

Inclui	a	capivara,	os	mocós	e	os	preás,	em	duas	
subfamílias.	A	fórmula	dentária	é:	i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	
3/3, e todos	os	dentes	apresentam	crescimento	contínuo.

Subfamília Caviinae

Gênero Cavia Pallas, 1766

Este	gênero	inclui	cinco	espécies	no	Brasil,	Cavia 
aperea	Erxleben	1777, Cavia fulgida	Wagler,	1831, Cavia 
intermedia Cherem,	Olimpío	&	Langguth	1999, Cavia 
magna	Ximenez,	1980	e Cavia porcellus	(Linnaeus,	1758).	

Cavia aperea,	 cuja	 localidade-tipo	 é	 “Pernam-
buco,	Brasil”,	ocorre	do	estado	de	Pernambuco	ao	de	
São	Paulo	(MOOJEN,	1952),	e	também	na	Colômbia,	
Ecuador,	Venezuela,	Guianas,	 norte	da	Argentina,	
Paraguai	e	Uruguai.

Cavia fulgida,	 cuja	 localidade-tipo	 é	 “Amazô-
nia”	(provavelmente	um	equívoco),	ocorre	no	Brasil,	

Mus musculus (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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do	estado	de	Minas	Gerais	 ao	de	Santa	Catarina,	 e	
no	estado	do	Mato	Grosso	do	Sul	(CABRERA,	1961;		
CARMIGNOTTO,	2004).

Cavia intermedia,	descrita	para	o	arquipélago	de	
Moleques	do	Sul,	estado	de	Santa	Catarina,	Brasil,	é	
conhecida	apenas	da	 localidade-tipo,	 restrita	para	a	
maior	das	três	ilhas	que	formam	o	arquipélago	(CHE-
REM	et al.,	1999).	

Cavia magna,	das	orlas	do	Arroyo	Imbé,	Traman-
daí,	Rio	Grande	do	Sul,	ocorre	do	Departamento	de	
Rocha,	no	Uruguai	aos	estados	do	Rio	Grande	do	Sul	
e	Santa	Catarina	no	Brasil	(XIMENEZ,	1980).	

Cavia porcellus,	cuja	localidade-tipo	é	“Pernam-
buco,	Brasil”,	ocorre	na	Colômbia,	Venezuela,	Guianas	
e	em	todo	o	Brasil,	e	como	animal	doméstico	e	de	la-
boratório	encontra-se	disseminada	em	todo	o	mundo	
(CABRERA,	1961).

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	médio	a	
grande	e	cauda	atrofiada	(CC=265-310,	CA=vestigial,	
PÉ=42-51,	O=25-30,	MC=550-760;	CHEREM	 et al.,	
1999;	MOOJEN,	1952;	XIMENEZ,	1980).	A	pelagem	
é	densa	e	híspida.	O	dorso	varia	de	castanho-escuro,	
homogêneo,	 a	 cinza-claro,	 com	 tons	 amarelados.	
O	ventre	é	branco-amarelado	ou	ocráceo,	a	região	
do	peito	 podendo	 ser	 acinzentada	 em	 algumas	
espécies.	Patas	anteriores	 têm	quatro	dígitos	e	as	
posteriores	três.	Apenas	em	C. magna	está	presente	
um	anel	de	pelos	brancos	ao	redor	dos	olhos.	As	
patas	têm	a	cor	do	dorso,	e	os	pelos	ungueais	são	
pouco	desenvolvidos.

As	espécies	de	Cavia	têm	hábito	terrestre.	Ha-
bitam	bordas	de	mata	em	áreas	de	Floresta	Atlântica	
e	formações	próximas	a	cursos	d’água	como	mata	
de	galeria,	campo	úmido,	brejo	e	campo	limpo	no	
Cerrado	 (MARES	 et al.,	 1989;	MARINHO-FILHO	
et al.,	1998),	assim	como	nos	Campos	do	Sul	e	em	
áreas	da	Caatinga.	Quando	em	alta	densidade	for-

mam	pequenas	trilhas	no	estrato	herbáceo.	Os	ninhos	
são	construídos	nas	moitas	de	gramíneas.	Têm	duas	
ninhadas	por	 ano	 e	 parem	de	um	a	 cinco	filhotes,	
geralmente	um	ou	dois	(MOOJEN,	1952).	O	tempo	de	
gestação	dura	em	torno	de	61	dias,	e	a	amamentação	
dura	21	dias,	apesar	do	filhote	ingerir	alimento	sólido	
logo	após	o	nascimento.	Cavia intermedia	apresenta	dis-
tribuição	muito	restrita,	com	área	média	de	vida	de	0,19	
ha	(SALVADOR	et al.,	2005)	e	população	estimada	de	no	
máximo	60	indivíduos	(C.	H.	SALVADOR,	com.	pess.).

Gênero Galea Meyen, 1832

	 Este	gênero	 inclui	duas	 espécies	ocorrendo	
no	Brasil,	Galea flavidens (Brandt,	1835)	e	Galea spixii	
(Wagler,	1831).	

Galea flavidens,	de	localidade-tipo	desconhecida,	
ocorre	nos	estados	brasileiros	de	Minas	Gerais	e	Goiás	
(BONVICINO	et al.,	2005;	CABRERA,	1961).	

Galea spixii,	cuja	localidade-tipo	é	Lagoa	Santa,	
estado	de	Minas	Gerais,	Brasil,	ocorre	na	Bolívia	e	no	
Brasil,	do	sul	do	Pará	à	Bahia,	Minas	Gerais,	Goiás	e	
Mato	Grosso,	e	no	Distrito	Federal	(MOOJEN,	1952).

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	médio	a	
grande	e	cauda	atrofiada	(CC=195-284,	CA=vestigial,	
PÉ=43-64,	O=18-33,	MC=140-560).	A	pelagem	é	densa	e	
híspida,	e	a	coloração	geral	do	dorso	varia	de	acinzen-
tada	a	amarelada,	podendo	apresentar	uma	mancha	
branca	pós-auricular.	A	 superfície	ventral	 é	 branca	

Cavia sp.	(Foto:	C.R.	Bonvicino)

Galea spixii (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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ou	branco-amarelada.	As	patas	anteriores	têm	quatro	
dígitos	e	as	posteriores,	três.	Um	anel	de	pelos	bran-
cos	está	presente	ao	redor	dos	olhos.	As	patas	têm	cor	
igual	ou	mais	clara	que	o	dorso,	e	os	pelos	ungueais	
são	pouco	desenvolvidos.

As	espécies	de	Galea	 são	 terrestres	 e	diurnas,	
mas	são	ativas	em	pequenos	intervalos	durante	a	noi-
te	(STREILEN,	1982a).	Ocorrem	em	lajeiros,	caatinga	
baixa	e	campos	cultivados	na	Caatinga	 (STREILEN,	
1982c),	e	em	áreas	de	Cerrado.	O	período	de	gestação	
varia	de	sete	a	oito	semanas,	e	ocorrem	de	seis	a	sete	
ninhadas	por	ano	em	condições	ótimas.	A	média	de	
filhotes	por	ninhada	é	três,	variando	de	um	a	cinco.	
Ocorrem	em	simpatria	com	formas	semelhantes	como	
o	punaré	(Thrichomys apereoides),	do	qual	podem	ser	
diferenciadas	pela	ausência	da	cauda,	e	com	o	preá	
(Cavia aperea)	da	qual	se	diferenciam	pela	presença	do	
anel	de	pelos	brancos	ao	redor	dos	olhos.

Subfamília Hydrochoerinae 

Gênero Hydrochoerus Brisson, 1762

Este	gênero	inclui	apenas	uma	espécie,	Hydro-
choerus hydrochaeris	(Linnaeus,	1766),	cuja	localidade-
tipo	foi	restrita	ao	Suriname	(HUSSON,	1978).	Ocorre	
também	na	Colômbia,	Venezuela,	Guianas,	Paraguai	
e	 em	 todos	os	 estados	do	Brasil,	 em	geral	próximo	
à	rios	e	 lagoas,	exceto	talvez	nas	bacias	menores	de	
domínios	mais	áridos.	

Hydrochoerus hydrochaeris	 é	 o	maior	 roedor	
vivente,	atingindo	altura	média	na	cernelha	de	mais	

de	50	 cm.	A	 cabeça	 é	grande,	 com	orelhas	 curtas	 e	
arredondadas,	os	membros	são	curtos	e	a	cauda	ves-
tigial	(CC=1070-1340,	CA=10-20,	PÉ=220-250,	O=60-70,	
MC=35000-65000;	EMMONS	&	FEER,	1997).	A	pelagem	
é	longa	e	grossa,	de	coloração	variando	de	castanho-
avermelhada	a	acinzentada	nas	partes	superiores,	e	de	
castanha	a	amarelada	nas	partes	inferiores.	Tem	quatro	
dígitos	nas	patas	dianteiras	e	três	na	traseira,	os	quais	
são	providos	de	membranas	interdigitais	incipientes.	
Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas.

Hydrochoerus hydrochaeris	 tem	 hábito	 semi-
aquático	e	se	alimenta	principalmente	de	gramíneas	
e	de	vegetação	aquática.	São	excelentes	nadadoras	e	
podem	permanecer	 submersas	por	vários	minutos.	
Habitam	os	mais	variados	tipos	de	ambiente,	desde	
matas	 ciliares	 a	 savanas	 sazonalmente	 inundáveis,	
a	 até	 500	m	de	distância	 da	 água.	 Sua	densidade	
populacional	 varia	 entre	diferentes	 localidades;	 no	
pantanal	 do	Mato	Grosso	 foi	 estimada	 entre	 3,2	 a	
14,8	indivíduos	por	hectare,	sendo	que	o	tamanho	do	
grupo	varia	em	função	da	estação	do	ano,	condições	
do	habitat	e	densidade	populacional	(SCHALLER	&	
CRAWSHAW,	1981).	As	capivaras	são	mais	ativas	a	
partir	das	16	horas	até	o	início	da	noite,	mas	podem	
estar	ativas	a	qualquer	hora	do	dia,	especialmente	na	
estação	 chuvosa	 (OJASTI,	 1973).	Reproduzem-se	ao	
longo	de	todo	o	ano;	o	período	de	gestação	é	de	cinco	
meses	e	o	tamanho	da	ninhada	varia	de	um	a	oito;	em	
condições	 favoráveis	podem	 ter	duas	ninhadas	por	
ano	(OJASTI,	1973).	Encontra-se	rara	ou	mesmo	extinta	
em	muitas	regiões	onde	era	antes	comum,	mas	rapida-
mente	prolifera	a	ponto	de	se	tornar	abundante	em	
regiões	favoráveis	em	que	seja	protegida.	Os	machos	
têm	uma	grande	glândula	sebácea	sobre	a	cabeça.	
Utilizam	o	produto	dessa	glândula	para	demarcar	
sua	área	de	dominância	territorial.	

Gênero Kerodon F. Cuvier, 1825

Este	gênero	 inclui	duas	 espécies	de	mocós,	
ambas	restritas	ao	Brasil:	Kerodon acrobata Moojen,	
Locks	&	Langguth,	1997	e Kerodon rupestris	(Wied,	
1820).	

Kerodon acrobata,	cuja	localidade-tipo	é	fazen-
da	Santa	Helena,	72	km	de	São	Domingo	e	60	km	
de	Posse,	 estado	de	Goiás,	 só	 foi	 registrado	até	o	
presente	nesse	estado	(MOOJEN	et al.,	1997).	Hydrochoerus hydrochaeris  (Foto:	L.	F.	B.	Oliveira)
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Kerodon rupestris,	descrita	originalmente	do	rio	
Belmonte,	 estado	da	Bahia,	Brasil,	ocorre	do	estado	
do	Piauí	ao	norte	de	Minas	Gerais,	aparentemente	de	
forma	restrita	à	Caatinga.	

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	grande	e	
cauda	atrofiada	(CC=384-410,	CA=vestigial,	PÉ=70-72,	
O=32-35,	MC=400-1100).	A	pelagem	é	densa	e	macia,	
de	 coloração	geral	 cinza-amarelada	ou	 alaranjada,	
tracejada	por	pelos	brancos	e	pretos,	com	tom	mais	
amarelado	nas	partes	posteriores.	A	superfície	ventral	
é	branca,	com	um	tom	amarelado,	sendo	os	pelos	da	
garganta	totalmente	brancos.	As	coxas	e	as	patas	são	
acastanhadas	posteriormente;	As	patas	são	providas	
de	 tubérculos	plantares	bastante	desenvolvidos,	 as	
anteriores	 com	quatro	 e	 as	posteriores	 com	 três	dí-
gitos	e	garras	rombudas	e	curtas,	cobertas	com	pelos	
ungueais	longos.

As	 espécies	de	Kerodon	 têm	hábito	 terrestre.	
Habitam	as	 formações	 rupestres	da	Caatinga	 e	de	
áreas	restritas	do	Cerrado	(STREILEN,	1982c).	Sofrem	
intensa	pressão	de	caça	devido	a	seu	tamanho	grande	
e	qualidade	de	sua	carne.	Defecam	sempre	no	mesmo	
local,	 geralmente	 em	posição	 elevada,	 e	 possuem	
uma	vocalização	de	alarme	característica	(STREILEN,	
1982b).	Usam	locas	de	rochas	como	refúgios	e	ninhos,	
e	têm	ninhada	de	um	a	dois	filhotes,	provavelmente	
duas	vezes	por	 ano	 (MOOJEN,	 1952).	 São	 animais	
dóceis	com	potencial	para	domesticação.

Família Ctenomyidae

Esta	família	compreende	apenas	um	gênero	
de	roedores	fossoriais,	muito	diversificado.	A	fórmu-
la	dentária	é:	i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	3/3.

Gênero Ctenomys Blainville, 1826

Seis	 espécies	deste	gênero	ocorrem	no	
Brasil:	Ctenomys bicolor	Miranda	Ribeiro,	1914,	
Ctenomys flamarioni	Travi,	1981,	Ctenomys lami	
Freitas,	2001, Ctenomys minutus	Nehring,	1887, 
Ctenomys nattereri	Wagner,	 1848	 e	Ctenomys 
torquatus	Lichtenstein,	1830.	A	espécie	tipo	do	
gênero,	Ctenomys brasiliensis,	 anteriormente	
referida	ao	Brasil,	teve	sua	localidade	tipo	e	dis-
tribuição	geográfica	 recentemente	 restringida	
ao	Uruguai,	província	de	Las	Minas,	no	depar-
tamento	Lavalleja	(FERNANDES,	et al.,	2009).

Ctenomys boliviensis,	de	Santa	Cruz	de	La	
Sierra,	Santa	Cruz,	Bolívia,	ocorre	no	oeste	do	Paraguai,	
na	província	de	Formosa,	na	Argentina,	e	no	estado	de	
Mato	Grosso,	Brasil	(WOODS	&	KILPATRICK,	2005).

Ctenomys	flamarioni,	 da	 estação	 ecológica	do	
Taim,	no	Rio	Grande	do	Sul,	Brasil,	ocorre	nas	dunas	
costeiras	do	 leste	do	estado	 (modificado	de	TRAVI,	
1981).	

Ctenomys lami,	de	Beco	dos	Cegos,	Rio	Grande	
do	Sul,	Brasil,	ocorre	da	região	da	Coxilha	das	Lombas,	
a	nordeste	do	rio	Guaíba,	até	80	km	a	sudoeste	das	mar-
gens	do	lago	Barros	(modificado	de	FREITAS,	2001).	

Ctenomys minutus,	descrita	dos	campos	a	leste	
de	Mundo	Novo,	estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	Brasil,	
ocorre	nas	planícies	costeiras	do	Rio	Grande	do	Sul	e	
Santa	Catarina	(FREITAS,	2001).	

Ctenomys nattereri,	cuja	localidade-tipo	é	Caiçara,	
estado	do	Mato	Grosso,	Brasil,	ocorre	nos	estados	de	
Mato	Grosso	e	Rondônia	(WAGNER,	1848;	CARMIG-
NOTTO,	2004). 

Ctenomys torquatus,	descrito	das	margens	do	rio	
Uruguai,	no	sul	do	Brasil,	ocorre	no	Uruguai,	nordeste	
da	Argentina	e	Brasil,	no	estado	do	Rio	Grande	do	Sul	
(WOODS	&	KILPATRICK,	2005).

As	espécies	brasileiras	deste	gênero	têm	tama-
nho	médio	a	grande,	cauda	muito	menor	que	o	com-
primento	do	corpo,	orelhas	curtas	e	olhos	reduzidos	
(CC=155-230,	CA=61-94,	PÉ=28-42,	O=6-9,	MC=178-303;	
REIG	 et al.,	 1965).	Apresentam	adaptações	morfo-
lógicas	 relacionadas	a	 seus	hábitos	 fossoriais,	 como	
redução	do	tamanho	dos	olhos,	cauda	e	orelhas	e	um	
maior	desenvolvimento	da	musculatura	e	das	garras,	
principalmente	dos	membros	anteriores,	que	são	adap-
tados	ao	hábito	escavador.	A	pelagem	é	densa,	fina	e	

Kerodon rupestris	(Foto:	J.A.	de	Oliveira)



391

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
2

Ordem Rodentia

sedosa.	O	dorso	varia	de	branco	a	castanho-alaranjado,	
algumas	vezes	 tracejado	de	preto	por	pelos-guarda	
escuros.	O	ventre	 é	 branco	ou	alaranjado;	 as	patas	
anteriores	 têm	garras	muito	mais	desenvolvidas	do	
que	as	das	patas	posteriores,	que	têm	uma	franja	de	
pelos	curtos	e	rígidos	nas	bordas.	A	cauda	tem	pelos	
que	obstruem	as	escamas	epidérmicas.	

As	espécies	de	Ctenomys	 têm	hábito	fossorial.	
Habitam	campos	e	planícies	costeiras	no	sul	do	país	e	
áreas	do	Cerrado.	Escavam	galerias	subterrâneas	que	
formam	habitações	com	condições	ambientais	contro-
ladas	e	se	alimentam	de	sementes,	folhas,	talos	e	raízes.

Família Cuniculidae

Essa	 família	 inclui	 apenas	 um	
gênero	e	duas	espécies	de	pacas,	sendo	
que	apenas	uma	delas	é	conhecida	para	
o	Brasil.	A	fórmula	dentária	é:	i	1/1,	c	0/0,	
pm	1/1,	m	3/3.

Gênero Cuniculus Wagler, 1830

Cuniculus paca	 (Linnaeus,	 1758),	
cuja	 localidade-tipo	 é	Caiena,	Guiana	
Francesa,	ocorre	do	México	ao	Paraguai,	
nordeste	da	Argentina	e	Brasil,	onde	está	
presente	em	todos	os	estados.

Cuniculus paca	 tem	 tamanho	muito	grande,	o	
corpo	pesado	e	robusto,	a	cabeça	grande	e	larga	e	os	
membros	 relativamente	 curtos	 (CC=650-739,	CA=0-
11,	PÉ=115-121,	O=52-53,	MC=9200-9500;	VOSS	et	al.,	
2001).	Os	dígitos	são	alongados,	quatro	nas	patas	ante-
riores	e	cinco	nas	posteriores,	os	três	centrais	providos	
de	garras	rombudas	fortes,	e	os	dois	marginais	redu-
zidos,	frequentemente	não	tocando	o	solo.	A	cauda	é	
muito	reduzida,	quase	imperceptível	e	nua.	A	pelagem	
do	dorso	e	cabeça	varia	entre	castanho-avermelhada	e	
castanho-escura,	ou	cinza-escura,	clareando	em	dire-
ção	às	laterais,	que	apresentam	um	padrão	de	manchas	
arredondadas	esbranquiçadas	em	linhas	longitudinais,	
algumas	delas	estendendo-se	do	pescoço	até	próximo	à	
base	da	cauda.	O	ventre	é	mais	claro	do	que	as	laterais,	
e	sem	manchas.	Fêmeas	têm	dois	pares	de	mamas,	um	
inguinal	e	um	axilar.

Cuniculus paca	 tem	hábito	 terrestre	 e	 alimen-
tando-se	de	frutos	caídos,	brotos	e	tubérculos.	Habita	
primariamente	florestas,	ocorrendo	em	diversos	am-
bientes	florestados,	como	mangues,	florestas	semide-
cíduas,	florestas	ripárias,	e	cerrados.	São	animais	terri-
toriais	e	solitários,	apesar	de	ocasionalmente	viverem	
aos	pares	(SMYTHE,	1978;	EISENBERG	et al.,	1979).	
Vivem	próximos	a	cursos	d’água	e	dormem	em	tocas	
cavadas	na	parte	seca	dos	barrancos,	podendo	também	
utilizar	locas	de	pedra	e	covas	de	tatus.	Perseguidos,	
buscam	refúgio	na	água,	emergindo	longe,	podendo	
atravessar	com	um	único	mergulho	rios	relativamente	
largos.	Geralmente	parem	um	filhote	duas	vezes	ao	ano	
(MATAMOROS	&	PASHOV,	1984).	A	gestação	dura	
cerca	de	60	dias	e	os	filhotes	são	desmamados	aos	21	

Ctenomys sp.	(Foto:	C.	Bidau)

Cuniculus paca  (Foto:	J.A.	de	Oliveira)
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dias,	apesar	de	comer	alimento	sólido	logo	após	o	nas-
cimento.	Nos	locais	que	não	são	caçadas	são	comuns	
e	facilmente	observáveis.	

Família Dasyproctidae

Essa	família	inclui	as	cotias	e	cotiaras,	agrupa-
das	em	dois	gêneros	distintos.	A	fórmula	dentária	é:	
i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	3/3.

Gênero Dasyprocta Illiger, 1811

A	revisão	taxonômica	mais	abrangente	realizada	
até	o	momento	(IACK-XIMENES,	1999,	aqui	seguida)	
inclui	neste	gênero	nove	espécies	descritas	de	cutias	
que	ocorrem	no	Brasil:	Dasyprocta aurea	Cope,	1889,	
Dasyprocta azarae	Lichtenstein,	1823,	Dasyprocta catrinae	
(Thomas,	 1917),	Dasyprocta fuliginosa	Wagler,	 1832,	
Dasyprocta croconota	Wagler,	1831,	Dasyprocta	leporina	
(Linneus,	1758),	Dasyprocta nigriclunis	Osgood,	1916,	
Dasyprocta	prymnolopha Wagler,	1841	e	Dasyprocta	aguti	
(Linnaeus,	1766),	para	a	qual	um	neótipo	foi	recente-
mente	designado	(VOSS	et al.,	2001)	de	forma	a	torná-la	
um	sinônimo-júnior	de	D. leporina.	Uma	vez	que	duas	
entidades	biológicas	distintas	foram	reconhecidas	por	
IACK-XIMENES	(1999)	para	as	populações	referidas	a	
partir	de	VOSS	et al.	(2001)	como	Dasyprocta leporina,	
a	forma	do	leste	do	Brasil	e	da	bacia	amazônica	ao	sul	
do	rio	Amazonas	atualmente	atribuída	a	essa	espécie	
é	distinguida	provisoriamente	aqui	como	Dasyprocta	
aff.	leporina.	

Dasyprocta	 aff.	 leporina	
ocorre	na	bacia	amazônica	ao	sul	
do	 rio	Amazonas,	 entre	 os	 rios	
Madeira	 e	Tocantins,	 e	no	 leste	
do	Brasil,	nos	 estados	da	Paraí-
ba,	Pernambuco,	Bahia,	Espírito	
Santo	(da	vertente	leste	da	serra	
do	Espinhaço	 ao	 litoral),	 e	 nos	
estados	do	Rio	de	 Janeiro	e	São	
Paulo,	 entre	 a	vertente	 leste	da	
serra	do	Mar	e	o	litoral.	

Dasyprocta aurea,	 descrita	
sobre	 uma	pele	 de	 “Chapada”	
(=Chapada	de	Guimarães,	estado	
do	Mato	Grosso,	Brasil),	 é	 con-
siderada	de	procedência	 incerta	

(IACK-XIMENES,	1999).	
Dasyprocta azarae,	descrita	para	São	Paulo,	ocorre	

no	Brasil,	nos	estados	de	Rondônia,	Mato	Grosso,	Mato	
Grosso	do	Sul,	Goiás,	sul	de	Tocantins,	oeste	da	Bahia,	
Minas	Gerais	(a	partir	da	vertente	oeste	da	serra	do	
Espinhaço),	São	Paulo	(planalto	Paulista	até	a	vertente	
oeste	da	serra	do	Mar,	acima	da	quota	altimétrica	de	
700m),	Paraná,	Santa	Catarina	e	Rio	Grande	do	Sul,	e	
no	Paraguai	e	nordeste	da	Argentina	(IACK-XIMENES,	
1999).

Dasyprocta catrinae,	de	Santa	Catarina,	ocorre	no	
Brasil	em	Joinville,	estado	de	Santa	Catarina	(IACK-
XIMENES,	1999).	

Dasyprocta croconota,	 cuja	 localidade-tipo	 foi	
recentemente	proposta	 como	Santarém,	 foz	do	 rio	
Tapajós,	 estado	 do	 Pará,	 Brasil	 (IACK-XIMENES,	
1999),	ocorre	na	região	do	baixo	rio	Tapajós,	na	mar-
gem	esquerda	do	baixo	Tocantins	e	na	ilha	de	Marajó,	
entre	0	e	200m.	

Dasyprocta fuliginosa,	 cuja	 localidade-tipo	 foi	
restrita	a	Borba,	estado	do	Amazonas,	Brasil,	ocorre	nos	
estados	do	Acre,	Amazonas,	Rondônia	e	Mato	Grosso,	
até	a	cota	altimétrica	de	400m	(IACK-XIMENES,	1999).	
O	nome	D. cristata,	 utilizado	para	a	 cutia-preta	 em	
IACK-XIMENES	(1999)	foi	considerado	um	sinônimo-
júnior	de	D. azarae	 após	o	 exame	do	holótipo	pelo	
mesmo	autor	(GILSON	IACK-XIMENES,	in litt).	

Dasyprocta leporina,	 cuja	 localidade-tipo	 foi	fi-
xada	para	uma	floresta	próxima	a	escola	de	Peninika,	
perto	da	confluência	do	córrego	de	Peninika	 com	o	

Dasyprocta azarae  (Foto:	J.A.	de	Oliveira)
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alto	rio	Commewijnw,	no	Suriname	(HUSSON,	1978),	
ocorre	no	Brasil	na	bacia	Amazônica,	 à	 leste	do	 rio	
Negro	e	ao	norte	do	rio	Amazonas,	até	o	estado	do	
Amapá	(IACK-XIMENES,	1999).	

Dasyprocta nigriclunis,	de	São	Marcelo,	alto	rio	
Preto,	estado	da	Bahia,	Brasil,	ocorre	também	no	sul	
do	Piauí,	sudeste	do	Tocantins	e	noroeste	da	Bahia,	
acima	da	cota	altimétrica	de	400m.	

Dasyprocta prymnolopha,	 cuja	 localidade-tipo	
foi	recentemente	restrita	à	Belém,	Pará,	Brasil	(IACK-
XIMENES,	1999),	ocorre	deste	estado,	a	 leste	do	rio	
Tocantins,	à	Bahia	e	ao	norte	de	Minas	Gerais,	inclu-
ídos	os	estados	do	Maranhão,	Ceará,	Rio	Grande	do	
Norte,	Pernambuco	e	Alagoas,	em	cotas	altimétricas	
de	até	900m.

As	 espécies	de	Dasyprocta	 têm	 tamanho	mui-
to	grande,	as	patas	 longas	e	finas,	o	dorso	posterior	
longo	e	fortemente	curvado,	e	a	cauda	obsoleta	e	nua	
(CC=375-675,	CA=10-40,	PÉ=87-154,	O=20-52,	MC=1430-
8500;	IACK-XIMENES,	1999).	As	patas	anteriores	têm	
quatro	dígitos	 e	 as	posteriores	 três,	 esses	munidos	
de	garras	parecidas	com	cascos.	A	pelagem	do	dorso	
posterior	(garupa)	é	formada	por	pelos	hipertrofiados	
que	se	eriçam	em	situações	de	alarme	ou	stress	e	sua	
coloração	varia	nas	diferentes	espécies	entre	oliváceo-
acinzentada	 (D. azarae),	 amarelho-palha	 e	 castanho	
(D. catrinae),	amarelo-alaranjada	(D. leporina,	D. aurea),	
laranja-avermelhada	 (D. croconota,	D. primnolopha),	 e	
castanho-escura	ou	mesmo	preta	 (D. nigriclunis, D. 
fuliginosa).	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas.

As	espécies	de	Dasyprocta	têm	hábito	terrestre	
e	 se	 alimentam	de	 frutas,	 sementes,	 raízes	 e	várias	
plantas	suculentas.	Habitam	florestas	pluviais	(Ama-
zônia	 e	 Floresta	Atlântica),	 florestas	 semidecíduas,	
cerrados,	e	caatingas	geralmente	associadas	à	cursos	
de	água.	As	cutias	são	diurnas	e	crepusculares,	sendo	
mais	ativas	no	início	da	manhá	e	no	final	da	tarde.	São	
mamíferos	 comuns	em	 inventários	 e	 sua	densidade	
varia	de	40-63/km2	(EISENBERG	et al.,	1979).	Vivem	
em	pares	permanentes,	e	sua	área	de	vida	é	de	cerca	
de	dois	a	três	hectares,	com	locais	fixos	para	dormir,	
áreas	de	alimentação	e	trilhas	marcadas	(SMYTHE,	
1978).	Reproduzem-se	ao	 longo	de	todo	o	ano,	com	
um	período	de	gestação	de	105	a	120	dias,	produzin-
do	geralmente	duas	ninhadas	por	ano	de	um	a	 três	
filhotes	(FORTES	&	DEUTSCH,	1972;	MERRIT,	1983).	
Acumulam	sementes	em	diversos	locais	dentro	do	seu	

território	para	a	época	de	escassez	de	alimentos,	e	sua	
importância	 como	dispersoras	de	 espécies	vegetais	
com	sementes	de	grande	tamanho	já	foi	demonstrada	
(SMYTHE,	1978;	SALM,	2005).

Gênero Myoprocta Thomas, 1903

Este	gênero	inclui	as	duas	espécies	de	cotiaras,	
ambas	ocorrendo	no	Brasil:	Myoprocta acouchy (Erx-
leben,	 1777),	 a	 cotiara-vermelha,	 e Myoprocta pratti	
Pocock,	1913,	a	cotiara-olivácea.

Myoprocta	acouchy,	de	Caiena,	na	Guiana	Fran-
cesa,	ocorre	nas	Guianas,	Equador,	Peru,	Venezuela,	
Colômbia	e	Brasil,	no	baixo	rio	Amazonas,	à	leste	do	
rio	Negro,	nos	estados	do	Amazonas	e	Pará,	e	no	estado	
de	Roraima	(VOSS,	2001).

Myoprocta	pratti,	 cuja	 localidade-tipo	é	Pongo	
de	Rentema,	rio	Marañon,	no	Peru,	ocorre	no	Peru	e	
no	Brasil,	na	bacia	Amazônica,	à	oeste	do	rio	Negro,	
na	margem	norte	do	rio	Amazonas,	e	à	oeste	do	rio	
Madeira	no	sul.	

As	espécies	deste	gênero	assemelham-se	a	uma	
cutia	pequena,	mas	com	uma	cauda	fina	proporcio-
nalmente	maior	 (CC=298-389,	CA=40-58,	PÉ=74-98,	
O=31-37,	MC=800-1450,	a	partir	de	IACK-XIMENES,	
1999).	Os	olhos	e	orelhas	são	grandes	e	os	membros	
são	longos,	os	anteriores	mais	delgados,	com	quatro	
dígitos	 e	um	polegar	vestigial	 com	uma	garra,	 e	os	
posteriores	maiores,	com	patas	longas	com	três	dígitos	
longos	e	com	garras	rombudas	como	cascos.	Similar-
mente	às	cutias	a	pelagem	do	dorso	posterior	(garupa)	
é	formada	por	pelos	hipertrofiados	que	se	eriçam	em	
situações	de	alarme	ou	stress.	A	cor	da	pelagem	é	dis-
tinta	entre	as	duas	espécies	reconhecidas	no	gênero:	na	
cotiara-vermelha,	Myoprocta	acouchi,	o	dorso	é	escuro,	
com	os	pelos	inteiramente	pretos	ou	castanho-escuros,	
e	as	laterais	do	corpo	são	castanho-avermelhadas	ou	
alaranjadas.	Já	na	cotiara-olivácia,	M.	pratti,	o	dorso	e	as	
laterais	são	oliváceo-acinzentados,	e	os	pelos	possuem	
bandas	alternadas	de	preto	e	amarelo.	As	fêmeas	têm	
quatro	pares	de	mamas.	

As	espécies	de	Myoprocta	têm	hábito	terrestre.	
Ocorrem	 em	áreas	de	 Floresta	Ombrófila	Densa	 e	
possivelmente	 em	 campinaranas	 da	 região	do	 rio	
Negro	e	do	 rio	Branco.	São	diurnas	e	alimentam-se	
de	frutos,	e	partes	suculentas	de	diversos	vegetais.	A	
gestação	dura	em	média	99	dias,	e	são	produzidos	de	
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um	a	três	filhotes,	mais	frequentemente	dois,	que	são	
amamentados	por	no	mínimo	14	dias	 (KLEIMAN,	
1970;	WEIER,	1974).

Família Dinomyidae

Essa	 família	 inclui	 apenas	um	gênero	 e	uma	
espécie	vivente,	relativamente	rara	e	pouco	estudada.	
A	fórmula	dentária	é:	i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	3/3.

Gênero Dinomys Peters, 1873

Dinomys branickii Peters,	1873,	a	pacarana,	tem	
como	 localidade-tipo	a	montanha	de	Vitoc,	Amable	
María,	departamento	de	Junin,	Peru,	e	ocorre	da	Ve-
nezuela	à	Colômbia,	sudeste	do	Peru,	oeste	da	Bolívia	
e	Brasil,	nas	nascentes	dos	rios	Acre,	Purus	e	Juruá,	
nos	 estados	do	Acre	 e	 extremo	oeste	do	Amazonas	
(CABRERA,	1961;	MIRANDA-RIBEIRO,	1918).

É	um	roedor	grande	e	 robusto,	 com	a	cabeça	
massiva,	orelhas	curtas	e	arredondadas,	membros	cur-
tos	e	cauda	grossa	(CC=730-790,	CA=190,	MC=10000-
15000;	SANBORN,	1931).	O	lábio	superior	tem	uma	
fenda	profunda	e	as	vibrissas	são	longas,	as	maiores	
atingindo	o	pescoço.	A	pelagem	é	acinzentada	na	ca-
beça	e	ombros,	finamente	tracejada,	e	castanho-escura	
no	restante	do	dorso,	com	duas	ou	mais	sequências	
alinhadas	de	manchas	 circulares	 brancas	 em	 cada	
metade	longitudinal,	da	cintura	escapular	até	próxi-
mo	à	base	da	cauda.	A	pelagem	das	laterais	do	corpo	
é	um	pouco	mais	clara	do	que	a	do	dorso,	sem	linha	
definida	com	o	ventre,	e	com	manchas	brancas	circu-
lares	formando	sequências	longitudinais	mais	curtas	
do	que	as	do	dorso.	O	ventre	é	mais	claro	que	laterais,	
e	sem	manchas.	A	cauda	é	rígida,	cilíndrica	e	coberta	
de	pelos	da	mesma	cor	e	tamanho	dos	do	dorso,	sem	
manchas.	Aas	patas	são	cobertas	de	pelos	escuros	e	as	
solas	são	nuas.	Fêmeas	têm	quatro	pares	de	mamas,	
sendo	dois	pares	laterais	toráxicos	e	dois	pares	laterais	
abdominais.	

Dinomys brannickii	habita	as	florestas	de	altitude	
entre	500	e	2500m	de	altitude	nas	encostas	andinas	se-
tentrionais,	bem	como	as	partes	superiores	da	região	de	
florestas	baixas	do	extremo	oeste	da	bacia	amazônica	
(abaixo	de	500m).	Tem	hábito	terrestre,	mas	aspectos	
da	sua	morfologia	têm	sido	associados	a	hábitos	semi-
arborícolas	 (GRAND	&	EISENBERG,	 1982).	 É	 um	

animal	raro,	noturno,	dócil,	e	de	movimentos	lentos,	
que	se	alimenta	de	folhas	e	frutos.	A	gestação	dura	de	
223	a	283	dias,	sendo	produzidos	um	ou	dois	filhotes	
por	gestação	(COLLINS	&	EISENBERG,	1972).

Família Erethizontidae

Essa	família	inclui	os	coandus,	ouriços-caixeiros	
e	ouriços-pretos,	agrupados	em	duas	subfamílias	e	três	
gêneros.	A	fórmula	dentária	é:	i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	3/3.

 
Subfamília Chaetomyinae

Gênero Chaetomys Gray, 1843

Este	gênero	 inclui	 apenas	uma	espécie,	Chae-
tomys subspinosus	(Olfers,	1818),	o	ouriço-preto.

Chaetomys subspinosus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Salvador,	Bahia,	Brasil,	 é	 representado	em	coleções	
por	espécimes	dos	estados	do	Espírito	Santo	e	Bahia,	
mas	foi	registrado	para	uma	área	mais	ampla	na	costa	
do	Brasil,	incluindo	o	extremo	sul	de	Sergipe,	sudeste	
da	Bahia,	nordeste	de	Minas	Gerais,	Espírito	Santo	e	
extremo	norte	do	Rio	de	Janeiro,	com	base	em	relatos	
de	moradores	locais	(GINÉ,	2009).

Chaetomys subspinosus	 é	um	 roedor	grande	 e	
robusto,	densamente	coberto	por	pelos	aculeiformes	
(“espinhos”	cilíndricos),	mais	curtos	e	pontudos	(~15	
mm)	na	cabeça	e	ombros	e	mais	longos	e	rombudos	
(~50mm)	no	restante	do	dorso,	nas	pernas	e	na	base	
da	cauda.	A	cauda	é	menor	do	que	o	corpo	(CC=380-
450,	CA=260-275,	P=67-70,	O=9,	MC=1300;	EMMONS	
&	FEER,	 1997),	preênsil,	 bem	grossa	 e	 recoberta	de	
espinhos	na	parte	proximal,	mas	afinada	e	recoberta	
de	cerdas	em	direção	à	ponta.	Os	espinhos	maiores	do	
dorso	apresentam	uma	banda	subapical	mais	escura	
de	comprimento	variável,	que	 junto	às	partes	distal	
e	proximal	mais	claras	proporciona	uma	tonalidade	
castanho-clara	 ao	dorso.	O	ventre	 é	 recoberto	 com	
cerdas	achatadas,	e	um	pouco	mais	claro	que	o	dorso.	
A	cabeça	é	arredondada,	as	orelhas	curtas,	o	focinho	
glabro	e	os	pés	castanhos.	

Chaetomys subspinosus	tem	hábito	arborícola	es-
trito	e	folífago,	consome	principalmente	folhas	jovens	
e	espécies	pioneiras,	principalmente	fabaceas;	solitário,	
noturno,	possui	área	de	vida	pequena	e	habita	prin-
cipalmente	locais	com	alta	complexidade	vertical	de	
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vegetação	como	florestas	e	áreas	de	borda	na	Floresta	
Atlântica	(GINÉ,	2009). 

Subfamília Erethizontinae

Gênero Coendou Lacépède, 1799

Este	gênero	 inclui	duas	 espécies	de	 coendus,	
ambas	ocorrendo	no	Brasil:	Coendou nycthemera	(Olfers,	
1818)	e Coendou prehensilis	(Linnaeus,	1758).

Coendou nychthemera,	descrita	para	o	 leste	da	
Amazônia,	ao	sul	da	calha	principal	do	rio	Amazonas,	
Brasil	(VOSS	&	ANGERMANN,	1997),	está	restrita	às	
terras	baixas	da	Amazônia	a	leste	do	rio	Madeira	e	ao	
sul	do	 rio	Amazonas,	 incluindo	ao	menos	parte	da	
ilha	de	Marajó.	A	espécie	foi	recentemente	registrada	
para	o	estado	do	Maranhão	com	base	em	espécimes	
identificados	como	C. koopmani	(=C. nychthemera)	(OLI-
VEIRA	et al.,	2007).

Coendou prehensilis	 tem	 como	 localidade-tipo	
Pernambuco,	Brasil,	e	ocorre	desde	Trinidad,	leste	da	
Venezuela	e	Guianas	ao	sul	até	o	 leste	do	Paraguai,	
nordeste	da	Argentina	e	Uruguai,	através	da	Bolívia	
e	do	Brasil,	 nos	 estados	da	 região	norte,	 nordeste,	
centro-oeste	e	sudeste.

Os	roedores	deste	gênero	são	formas	grandes,	
de	cauda	de	comprimento	aproximadamente	igual	ao	
do	corpo	(CC=516,	CA=520,	PÉ=100;	MOOJEN,	1952).	
As	orelhas	são	curtas	e	os	olhos	grandes.	A	pelagem	é	
formada	por	uma	mistura	de	pelos	rígidos,	aculeifor-
mes	(“espinhos”	cilíndricos)	e	de	pelos	híspidos	mais	

finos,	sendo	os	primeiros	mais	longos.	A	cor	da	pela-
gem	do	dorso	varia	de	preta	a	castanho-amarelada.	A	
superfície	ventral	varia	do	branco-sujo	ao	acinzentado.	
As	patas	têm	quatros	dígitos	providos	de	garras	fortes,	
sendo	o	hálux	substituído	por	uma	calosidade	muito	
desenvolvida	e	provida	de	estrutura	óssea.	A	cauda	é	
preênsil,	com	espinhos	até	a	metade	proximal	e	coberta	
de	cerdas	no	restante.

As	espécies	de	Coendou	têm	hábito	arborícola.	O	
período	de	gestação	varia	entre	60	e	70	dias,	com	um	
filhote	por	ninhada	(LEOPOLD,	1959).	

Gênero Sphiggurus F. Cuvier, 1823

Esse	gênero	 inclui	 cinco	 espécies	de	ouriços-
caixeiros	que	ocorrem	no	Brasil:	Sphiggurus insidiosus	
(Olfers,	 1818), Sphiggurus melanurus	 (Wagner,	1842), 
Sphiggurus roosmalenorum	(Voss	&	da	Silva,	2001),	Sphi-
ggurus spinosus	(F.	Cuvier,	1823)	e	Sphiggurus villosus	
(F.	Cuvier,	1823).

Sphiggurus insidiosus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Salvador,	estado	da	Bahia,	ocorre	no	Brasil,	do	estado	
do	Ceará	ao	do	Espírito	Santo.	

Sphiggurus melanurus,	de	Manaus,	barra	do	rio	
Negro,	estado	do	Amazonas,	Brasil,	ocorre	nas	Guia-
nas,	Venezuela	 e	no	Brasil,	 nos	 estados	do	Amapá,	
Pará,	Roraima	e	Amazonas,	ao	norte	do	rio	Amazonas	
(VOSS	et al.,	2001).	

Sphiggurus roosmalenorum,	de	Nova	Jerusalém,	
Amazonas,	Brasil,	 ocorre	nos	bancos	do	médio	 rio	
Madeira	entre	5	e	9º	S	(VOSS	&	DA	SILVA,	2001).	

Sphiggurus spinosus,	descrito	para	o	Para-
guai,	ao	longo	do	rio	Paraná,	ocorre	no	Paraguai,	
nordeste	da	Argentina,	Uruguai,	e	no	sul	e	leste	
do	Brasil	(WOODS	&	KILPATRICK,	2005).	

Sphiggurus villosus,	cuja	localidade-tipo	é	
o	morro	do	Corcovado,	no	Rio	de	Janeiro,	Brasil,	
ocorre	no	Brasil,	do	estado	do	Rio	de	Janeiro	ao	
do	Rio	Grande	do	 Sul,	 incluindo	o	 estado	de	
Minas	Gerais.

Os	roedores	deste	gênero	são	menores	do	
que	os	coandus,	com	cauda	igual	ou	menor	que	o	
corpo	(CC=311-415,	CA=238-415,	Pé=64-82;	O=20;	
MC=1200;	MOOJEN,	1952;	VOSS	et al.,	2001).	As	
orelhas	são	curtas	e	os	olhos	grandes.	A	pelagem	
é	constituída	por	uma	mistura	de	pelos-guarda	
aculeiformes	 cilíndricos	 e	de	 sobrepelos	finos,	Coendou prehensilis (Foto:	J.	A.	Oliveira)
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mais	longos	do	que	os	primeiros,	que	podem	esconder	
os	primeiros	quase	completamente.	O	dorso	é	cinza-
amarelado	e	o	ventre	varia	do	amarelo-acinzentado	ao	
castanho-claro.	As	patas	têm	quatros	dígitos	providos	
de	garras	fortes,	sendo	o	hálux	substituído	por	uma	
calosidade	muito	desenvolvida	e	provida	de	estrutura	
óssea.	A	cauda	é	preênsil,	com	pelos	na	metade	proxi-
mal	e	nua	distalmente.

As	espécies	de	Sphiggurus	têm	hábito	arborícola. 
S. villosus	tem	um	filhote	por	gestação.

Família Echimyidae

 Inclui	os	 ratos-de-espinho	arborícolas	 e	 ter-
restres,	ratos-corós,	ratos-do-bambu	e	formas	relacio-
nadas,	distribuídas	em	4	subfamílias	e	16	gêneros.	A	
fórmula	dentária	é:	i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	3/3.

Subfamília Dactylomyinae

Gênero Dactylomys I. Geoffroy, 1838

Este	gênero	 inclui	duas	 espécies	de	 ratos-de-
bambu-da-Amazônia	 que	 ocorrem	no	Brasil:	Dac-
tylomys boliviensis Anthony,	1920	e	Dactylomys dactyli-
nus	(Desmarest,	1817).

Dactylomys boliviensis,	descrito	de	Missão	de	San	
Antônio,	rio	Chimoré,	departamento	de	Cochabamba,	
Bolívia,	ocorre	na	Bolívia,	Peru	e	no	Brasil,	no	estado	
do	Acre,	ao	longo	do	rio	Juruá	(PATTON	et al.,	2000).	

Dactylomys dactylinus,	 cuja	 localidade-tipo	 foi	
restringida	 ao	 alto	Amazonas,	 ocorre	no	Peru	 e	no	
Brasil,	no	estado	do	Amazonas,	no	alto	rio	Amazonas,	
nos	rios	Juruá,	Jaú,	Solimões,	e	na	bacia	do	Tocantins,	
no	 estado	de	Goiás	 e	provavelmente	no	 estado	de	
Tocantins	 (CABRERA,	 1961;	 PATTON	 et al.,	 2000;	
BEZERRA	et al.,	2007b).	

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	grande	
e	cauda	maior	que	o	corpo	(CC=271-315,	CA=389-435,	
PÉ=62,	O=19-20;	modificado	de	PATTON	et al.,	2000).	
A	pelagem	é	 longa	 e	um	pouco	 áspera.	O	dorso	 é	
amarelo-acinzentado,	tracejado	de	preto	e	as	laterais	
do	corpo	são	mais	 claras,	 ferrugíneas	ou	acinzenta-
das.	Uma	faixa	de	pelos	mais	escuros	distribui-se	do	
pescoço	até	a	cauda	e	uma	faixa	de	pelos	mais	claros	
estende-se	do	focinho	ao	pescoço.	A	cabeça	é	mais	clara	
do	que	o	dorso.	A	superfície	ventral	é	coberta	por	pelos	
totalmente	brancos,	mas	mal	delimitada	com	relação	
às	 laterais.	A	 cauda	 é	 quase	 completamente	nua	 e	
com	escamas	grandes,	mas	a	parte	proximal	(cerca	de	
6	cm)	é	coberta	de	pelos.	As	patas	são	recobertas	de	
pelos	esbranquiçados	e	pelos	cinza	de	ponta	amarela,	
o	terceiro	e	quarto	dedos	são	muito	desenvolvidos,	o	
pólex	rudimentar	e	as	garras	curtas	e	achatadas.	D. 
boliviensis	tem	a	cauda	proporcionalmente	mais	longa	
que	D. dactylinus,	e	possui	uma	faixa	de	pelos	mais	
escuros	da	ponta	do	nariz	até	a	nuca.	

As	espécies	de	Dactylomys	têm	hábito	arborícola	
e	são	folífagas.	Habitam	áreas	de	várzea	e	mata	de	terra	
firme	na	Floresta	Amazônica	 e	matas	de	galeria	do	
Cerrado.	Informações	baseadas	no	acompanhamento	
de	um	espécime	revelaram	que	D.	boliviensis	inicia	sua	
atividade	uma	hora	antes	do	por	do	sol,	e	que	se	move	
vagarosa	e	continuamente	durante	toda	a	noite,	em	mé-
dia	a	18,9	m/h,	retornando	ao	mesmo	local	de	descanso	

Sphiggurus villosus	 (Foto:	J.	A.	Oliveira)
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ao	 amanhecer	 (DUNNUN	&	 SALAZAR-BRAVO,	
2004).	Uma	fêmea	de	D. dactylinus	foi	capturada	com	
dois	embriões	(PATTON	et al.,	2000).

Gênero Kannabateomys Jentink, 1891

Apenas	uma	espécie,	Kannabateomys amblyonyx	
(Wagner,	 1845),	 “o	 rato-da-taquara”	 é	 assinalada	 a	
esse	gênero.

Kannabateomys amblyonyx,	cuja	localidade-tipo	
é	 Ipanema,	 estado	de	 São	Paulo,	 Brasil,	 ocorre	 no	
Paraguai,	nordeste	da	Argentina	e	Brasil,	do	estado	
do	Espírito	Santo	ao	do	Rio	Grande	do	Sul,	e	prova-
velmente	no	leste	de	Minas	Gerais	(CABRERA,	1961;	
MOOJEN,	1952).

Kannabateomys amblyonyx	 é	 um	 equimídeo	
grande,	de	cauda	maior	que	o	corpo	(CC=248,	CA=333,	

PÉ=52,	O=18,	MC=384).	A	pelagem	é	abundante	e	ma-
cia,	um	pouco	lanosa.	O	dorso	é	castanho-amarelado,	
algumas	vezes	com	um	tom	ferrugíneo,	com	pelos	de	
base	acinzentada	e	ponta	amarelada	ou	 ferrugínea,	
um	pouco	tracejado	de	preto	pela	presença	de	pelos-
guarda	escuros.	A	cabeça	pode	ser	mais	acinzentada,	
sem	amarelo.	As	 laterais	do	 corpo	 são	mais	 claras	
devido	à	ausência	de	pelos-guarda	totalmente	escu-
ros.	A	superfície	ventral	varia	do	branco-amarelado	
ao	 amarelo-avermelhado,	 sem	 limite	definido	 com	
as	laterais.	A	cauda	é	densamente	revestida	de	pelos	
finos	e	relativamente	longos	na	base,	formando-se	um	
pincel	na	extremidade.	O	terceiro	e	o	quarto	dígitos	de	
todos	os	membros	são	alongados.	As	garras	são	chatas	
e	não	ultrapassam	a	última	falange.	Podem	apresentar	
manchas	pós-auriculares	branco-amareladas.	

Kannabateomys amblyonyx	tem	hábito	arborícola	
e	habita	a	Floresta	Atlântica,	em	geral	em	áreas	com	
taquaras,	onde	se	abriga	e	se	alimenta.	Noturno,	de-
fende	territórios	por	meio	de	vocalizações	e	vive	em	
pequenos	grupos	familiares	(SILVA,	1993).	Alimenta-se	
principalmente	de	brotos	de	bambu,	sendo	que	sua	
época	de	reprodução	está	relacionada	com	o	período	
de	brotação	desta	gramínea	 (SILVA,	1993).	Tem	um	
filhote	por	gestação	(NOWAK	&	PARADISO,	1983).

Subfamília Echimyinae

Gênero Callistomys Emmons & Vucetich, 1998

Apenas	uma	espécie	vivente,	Callistomys pictus	
(Pictet,	 1841),	 o	 “rato-do-cacau”	ou	“saruê-bejú”,	 é	
assinalada	a	esse	gênero.

A	espécie	 tem	como	 localidade-tipo	“Bahia”,	
e	 tem	 sido	 registrada	apenas	na	 região	de	 Ilhéus	 e	
municípios	vizinhos	(VAZ,	2002).

Callistomys pictus	 é	um	roedor	grande,	 com	a	
cauda	maior	do	que	o	corpo	 (CC=250-295,	CA=273-
325,	PÉ=43-54,	O=16-18,	MC=267-480;	EISENBERG	&	
REDFORD,	1999).	A	pelagem	é	macia,	 branca,	 com	
uma	larga	mancha	preta	em	forma	de	sela	na	região	
dorsal	estendendo-se	desde	a	cabeça	até	a	cauda	e	pelas	
laterais	em	direção	à	parte	anterior	do	ventre,	que	é	
totalmente	branco.	A	face	pode	apresentar	pequenas	
manchas	pretas.	Os	pelos	do	corpo	têm	a	base	cinza.	
A	cauda	é	densamente	pilosa,	preta	na	parte	proximal	
e	branca	distalmente.	As	patas	são	cobertas	por	pelos	

Dactylomys dactylinus (Foto:	L.P.	Costa)
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esbranquiçados.	
Callistomys pictus	habita	uma	região	restrita	da	

Floresta	Atlântica	 ocupada	por	 cacauais	 (cabruca).	
Tem	hábito	arborícola,	noturno,	abrigando-se	em	ôcos	
de	árvores	ou	em	bromélias	(MOURA	&	FONSECA,	
2005).	Sua	dieta	é	constituída	principalmente	de	frutos	
e	folhas.	

Gênero Echimys G. Cuvier, 1809

Duas	espécies	são	registradas	para	esse	gênero	
no	Brasil,	Echimys chrysurus	 (Zimmermann,	 1780)	 e	
Echimys vieirai	Iack-Ximenes,	de	Vivo	&	Percequillo,	
2005.

Echimys chrysurus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	“Su-
riname”,	ocorre	nas	Guianas	e	no	Brasil,	nos	estados	
do	Amapá,	Pará	e	Maranhão	(CABRERA,	1961;	IACK-
XIMENES	et al.,	2005a).	

Echimys vieirai,	 descrito	 recentemente	
para	Barreirinha,	margem	direita	do	rio	Tapa-
jós,	Pará,	ocorre	nos	estados	do	Pará	e	Amazo-
nas	(IACK-XIMENES	et al.,	2005a).

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	
grande	e	cauda	maior	que	o	corpo	(CC=245-
310,	CA=270-415,	PÉ=45-60,	O=15-22;	 IACK-
XIMENES	 et al.,	 2005a).	A	pelagem	é	 espi-
nhosa,	os	pelos-guarda	aristiformes.	O	dorso	
é	castanho-escuro,	podendo	apresentar	uma	
faixa	mediana	mais	escura	na	cabeça	que	se	
estende	do	dorso	até	a	nuca.	Echimys chrysurus	
distingue-se	pela	presença	de	uma	mancha	

branca	que	se	estende	do	focinho	até	a	nuca.	A	
superfície	ventral	é	castanho-clara,	sem	limite	
definido	com	o	dorso.	A	cauda	é	densamente	
pilosa,	com	tufo	terminal,	castanho-escura	na	
parte	proximal,	preta	no	meio,	 e	 branca	na	
extremidade.	As	patas	são	cobertas	por	pelos	
castanhos-escuros.

As	 espécies	deste	 gênero	 têm	hábito	
arborícola.	Vivem	em	áreas	da	Floresta	Ama-
zônica.

Gênero Isothrix Wagner, 1845

Três	 espécies	deste	gênero	de	 “ratos-
corós”	são	registradas	para	o	Brasil:	Isothrix bis-
triata	Wagner,	1845, Isothrix negrensis Thomas,	
1920	e Isothrix pagurus	Wagner,	1845.	

Isothrix bistriata,	cuja	localidade-tipo	é	o	rio	Gua-
poré,	no	Mato	Grosso,	ocorre	também	no	Peru,	Bolívia	
e	Brasil,	nos	estados	do	Acre,	Amazonas,	Rondônia	
e	Mato	Grosso	(PATTTON	et al.,	2001;	BONVICINO	
et al.,	2003b),	sul	da	Venezuela	e	região	adjacente	na	
Colômbia	 (WOODS	&	KILPATRICK,	 2005).	 Isothrix 
sinnamariensis,	 registrado	para	a	Guiana	Francesa	 e	
para	a	Guiana,	próximo	a	fronteira	brasileira	(LIM	et 
al.,	2006),	poderá	ocorrer	no	Brasil.	

Isothrix negrensis,	 de	Acujutuba,	 rio	Negro,	
ocorre	na	bacia	do	rio	Negro,	no	estado	do	Amazonas	
(BONVICINO	et al.,	2003b).	

Isothrix pagurus,	 descrito	 originalmente	para	
Borba,	baixo	 rio	Madeira,	no	 estado	do	Amazonas,	
ocorre	na	bacia	amazônica,	do	leste	do	rio	Madeira	ao	
rio	Tapajós,	e	ao	norte	até	o	baixo	rio	Negro	(WOODS	
&	KILPATRICK,	2005).

Callistomys pictus	(Foto:	J.	Moojen)

Isothrix sp.	(Foto: A.	Langguth)
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As	espécies	deste	gênero	são	roedores	equimíde-
os	grandes	com	cauda	maior	que	o	corpo	(CC=180-262,	
CA=200-292,	PÉ=39-52,	O=15-24,	MC=410;	VIÉ	et al.,	
1996;	PATTON	et al.,	2000;	presente	estudo).	A	pela-
gem	é	densa	e	relativamente	macia,	o	dorso	amarelo-
oliváceo	a	alaranjado,	tracejado	de	preto,	sendo	a	parte	
posterior	geralmente	mais	alaranjada.	O	ventre	varia	
do	amarelado	ao	ferrugíneo,	com	a	base	dos	pelos	cin-
za,	sem	limite	definido	com	o	dorso.	Duas	faixas	pretas	
saem	da	fronte	e	se	prolongam	pelo	alto	da	cabeça	e	
nuca	até	se	encontrarem	na	linha	mediana	dorsal.	A	
cauda	é	densamente	coberta	de	pelos,	a	parte	proximal	
distinta,	 alaranjada,	 e	 a	parte	distal	preta,	 com	um	
pincel	de	pelos	na	extremidade.	As	patas	têm	a	cor	do	
dorso,	os	pelos	amarelo-oliváceos	e	acinzentados,	e	os	
pelos	ungueais	são	escuros.

As	espécies	de	 Isothrix	 têm	hábito	arborícola.	
Habitam	florestas	de	várzea	e	de	igapó	ao	longo	de	
cursos	de	água	na	Floresta	Amazônica,	utilizando	ôcos	
de	árvores	como	refúgio.	São	menos	comuns	do	que	
outros	roedores	arborícolas	(BONVICINO	et al.,	2003b).	

Gênero Makalata Husson, 1978

Este	gênero	inclui	três	espécies	de	ratos-corós	
com	ocorrência	no	Brasil:	Makalata didelphoides	(Desma-
rest,	1817),	Makalata macrura (Wagner,	1842)	e	Makalata 
obscura	(Wagner,	1840).	

Makalata didelphoides,	 de	 localidade-tipo	des-
conhecida,	habita	os	Andes	do	norte	do	Equador	 e	
Colômbia,	Venezuela,	Guyanas,	Trinidad	e	Tobago,	e	
a	bacia	amazônica	no	Brasil	(WOODS	&	KILPATRICK,	
2005),	onde	tem	sido	registrado	nos	estados	do	Amazo-
nas,	Pará,	Amapá,	Mato	Grosso	e	Tocantins	(PATTON	
et al.,	2000;	VOSS	et al.,	2001;	CARMIGNOTO,	2005).	

Makalata macrura,	cuja	localidade-tipo	é	Borba,	

no	rio	Madeira,	estado	do	Amazonas,	ocorre	também	
no	Acre,	Peru,	e	no	leste	do	Ecuador	(PATTON	et al.,	
2000;	WOODS	&	KILPATRICK,	2005).

Makalata obscura,	 de	 localidade-tipo	 “Brasil”,	
ocorre	possivelmente	nos	estados	do	Pará	e	Maranhão	
(MOOJEN,	1952).

As	espécies	deste	gênero	são	equimídeos	gran-
des	e	cauda	de	tamanho	menor	ou	aproximadamente	
igual	 ao	 corpo	 (CC=164-250,	CA=161-194,	PÉ=38-46,	
O=15-17;	PATTON	et al.,	2000).	A	pelagem	é	espinho-
sa,	os	pelos-guarda	aristiformes.	A	coloração	geral	do	
dorso	varia	do	castanho-avermelhado	ao	amarelado,	
tracejada	de	preto,	 dada	 a	presença	de	 sobrepelos	
totalmente	escuros.	O	rinário	e	a	fronte	são	mais	ala-
ranjados.	O	ventre	 é	 amarelado,	 castanho-claro	 em	
algumas	espécies,	sem	limite	definido	com	a	pelagem	
das	laterais	do	corpo.	A	cauda	é	alaranjada	na	parte	
proximal,	 tracejada	de	preto	no	 restante,	 com	pelos	
curtos,	rígidos	e	esparsos,	sem	formar	pincel	na	ponta.	
As	patas	são	curtas	e	largas,	da	mesma	cor	do	dorso,	
com	tufos	ungueais	esbranquiçados.	

As	espécies	de	Makalata	têm	hábito	arborícola,	
e	são	provavelmente	folífagas	(PATTON	et al.,	2000).	
Vivem	 em	 áreas	 de	 várzea,	 em	 florestas	 ao	 longo	
de	cursos	d’água	e	em	 ilhas	 inundáveis	na	Floresta	
Amazônica,	 abrigando-se	 em	ôcos	de	 árvore.	É	 co-
mum	localizar	estes	animais	no	 início	da	noite	pela	
sua	vocalização,	 que	 eventualmente	 também	se	dá	
durante	o	dia.	Uma	fêmea	foi	encontrada	grávida	com	
um	embrião	em	setembro	(PATTON	et al.,	2000).	Não	
são	comuns,	mas	podem	ser	localmente	abundantes.

Gênero Toromys Iack-Ximenes, Vivo & Percequillo, 2005

Este	gênero,	recentemente	descrito,	inclui	ape-
nas	uma	espécie,	Toromys grandis	(Wagner,	1845).

Toromys grandis,	
cuja	localidade-tipo	é	
Manaquerí,	 estado	
do	Amazonas,	ocorre	
no	Brasil	nos	estados	
do	Pará	e	Amazonas,	
ao	longo	de	ambas	as	
margens	do	rio	Ama-
zonas,	 no	 baixo	 rio	
Solimões,	 e	no	baixo	
e	médio	 rio	 Tapajós	Makalata didelphoides  (Foto: A.	Langguth)
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(IACK-XIMENES	et al.,	2005b).
Toromys grandis	 é	um	roedor	equimídeo	mui-

to	grande,	 com	a	 cauda	aproximadamente	 igual	 ao	
comprimento	do	 corpo	 (CC=275-354,	CA=244-361,	
PÉ=40-65,	O=15-25;	IACK-XIMENES	et al.,	2005b).	O	
dorso	é	dourado	e	negro,	a	cabeça	escura	e	riscada	de	
dourado.	O	ventre	varia	entre	dourado	e	amarelo.	A	
cauda	tem	uma	pequena	porção	proximal	da	mesma	
cor	do	dorso,	e	no	restante	é	coberta	com	pelos	pretos,	
obstruindo	 as	 escamas,	mas	 sem	 formar	pincel	 na	
ponta.	As	patas	são	cobertas	com	pelos	que	variam	do	
preto	ao	castanho-escuro,	sendo	que	alguns	têm	uma	
banda	dourada.	Os	tufos	ungueais	são	negros.

Toromys grandis	é	um	roedor	arborícola	e	habita	
formações	florestais	na	Floresta	Amazônica.	

Gênero Phyllomys Lund, 1839

Estre	gênero,	restrito	ao	leste	do	Brasil,	 inclui	
treze	 espécies,	Phyllomys blainvilii	 (Jordan,	 1837),	
Phyllomys brasiliensis	Lund,	1839,	Phyllomys dasythrix	
Hensel,	1872,	Phyllomys kerri	(Moojen,	1950), Phyllomys 
lamarum	(Thomas,	1916),	Phyllomys lundi	Leite,	2003,	
Phyllomys mantiqueirensis	Leite,	2003,	Phyllomys medius	
(Thomas,	1909),	Phyllomys nigrispinus	(Wagner,	1842),	
Phyllomys pattoni	Emmons,	Leite,	Kock	&	Costa,	2002,	
Phyllomys sulinus	Leite,	Christoff	&	Fagundes,	2008,	
Phyllomys thomasi	(Ihering,	1871)	e Phyllomys unicolor	
(Wagner,	1842).

Phyllomys blainvilii,	cuja	localidade-tipo	foi	res-

trita	a	Seabra,	estado	da	Bahia,	ocorre	no	sul	do	Ceará,	
Pernambuco,	 Sergipe,	Alagoas,	Bahia	 e	no	 extremo	
norte	do	estado	de	Minas	Gerais	(LEITE,	2003).	

Phyllomys brasiliensis,	 de	Lagoa	Santa,	 estado	
de	Minas	Gerais,	ocorre	nesse	estado,	nos	vales	do	rio	
Paraopeba	e	do	rio	das	Velhas	(LEITE,	2003).	

Phyllomys dasythrix,	cuja	localidade-tipo	foi	res-
trita	a	Porto	Alegre,	Rio	Grande	do	Sul,	ocorre	desse	
estado	ao	do	Paraná	(LEITE,	2003).	

Phyllomys kerri,	é	conhecido	apenas	da	localida-
de-tipo,	Ubatuba,	São	Paulo	(LEITE,	2003).	

Phyllomys lamarum,	descrito	originalmente	de	
Lamarão,	estado	da	Bahia,	ocorre	do	estado	da	Paraíba	
à	Bahia	e	norte	de	Minas	Gerais	(LEITE,	2003).	

Phyllomys lundi,	descrito	das	proximidades	de	
Passa	Vinte,	Minas	Gerais,	é	conhecida	apenas	de	duas	
localidades	no	sul	de	Minas	Gerais	e	no	Rio	de	Janeiro	
(LEITE,	2003).	

Phyllomys mantiqueirensis,	 das	 proximidades	
de	Delfim	Moreira,	Minas	Gerais,	ocorre	na	serra	da	
Mantiqueira,	naquele	estado	(LEITE,	2003).	

Phyllomys medius,	de	Roça	Nova,	Paraná,	ocorre	
dos	estados	de	Minas	Gerais	e	do	Rio	de	Janeiro	ao	do	
Rio	Grande	do	Sul	(CABRERA,	1961;	LEITE,	2003).	

Phyllomys nigrispinus,	da	Floresta	Nacional	de	
Ipanema,	situada	20	km	a	noroeste	de	Sorocaba,	São	
Paulo,	ocorre	do	estado	do	Rio	de	Janeiro	ao	do	Paraná	
ao	longo	da	costa	(LEITE,	2003).	

Phyllomys pattoni,	 descrito	 para	Mangue	do	
Caritoti,	Caravelas,	Bahia,	ocorre	de	Pernambuco	ao	

nordeste	do	 estado	de	São	Paulo,	 ao	 longo	da	
costa	(LEITE,	2003).

Phyllomys sulinus,	da	margem	sul	do	 rio	
Uruguai,	Aratiba,	 Rio	Grande	do	 Sul,	 ocorre	
também	em	Santa	Catarina,	Paraná	e	São	Paulo	
(LEITE	et al.,	2008).	

Phyllomys thomasi	é	conhecido	apenas	da	
localidade-tipo,	Ilha	de	São	Sebastião,	São	Paulo.	

Phyllomys unicolor	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Helvécia,	50	km	a	sudoeste	de	Caravelas,	Bahia,	
ocorre	no	sul	do	estado	da	Bahia	(LEITE,	2003).

As	 espécies	deste	 gênero	variam	de	 ta-
manho	médio	a	grande	e	têm	cauda	de	compri-
mento	similar	ou	ligeiramente	maior	que	o	corpo	
(CC=180-287,	CA=171-340,	PÉ=34-48,	O=13-20).	
A	pelagem	é	hispida	ou	ligeiramente	espinhosa	
devido	à	presença	de	pelos	aristiformes	não	muito	Phyllomys sp.	(Foto:	L.	M.	Pessôa)
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largos.	Os	olhos	são	grandes	e	as	vibrissas	longas.	Os	
membros	são	pequenos	e	as	patas	largas	e	curtas,	com	
garras	fortes	em	todos	os	dígitos	exceto	no	pólex.	O	
dorso	varia	do	castanho	ao	castanho-avermelhado	e	
dourado,	 e	 é	 frequentemente	 tracejado	de	preto.	O	
ventre	varia	de	branco	a	castanho-acinzentado	claro,	
com	a	região	inguinal	e	axial	amarelo-esbranquiçadas,	
podendo	estas	últimas	ser	totalmente	esbranquiçadas.	
A	parte	proximal	da	cauda	(aproximadamente	20	mm)	
é	coberta	por	pelos	como	os	do	dorso,	e	o	restante	por	
pelos	curtos,	que	obstruem	parcialmente	as	escamas	
epidérmicas,	formando	um	pincel	na	extremidade.	As	
patas	variam	de	cinza-claras	a	amareladas.	As	fêmeas	
têm	quatro	pares	de	mamas,	três	laterais	e	um	inguinal.

As	espécies	de	Phyllomys	têm	hábito	arborícola.	
Vivem	em	matas	semidecíduas	do	Cerrado	e	em	áreas	
florestadas	da	Floresta	Atlântica.	Apesar	do	hábito	
arborícola	podem	descer	ao	chão	para	buscar	raízes	
nas	plantações.	Phyllomys blainvilii	faz	ninho	de	folhas,	
esférico,	localizado	a	cerca	de	2	m	acima	do	nível	do	
solo	 (MOOJEN,	1952).	Phyllomys	 lamarum	 vive	 em	
pequenos	grupos,	no	ôco	de	umbuzeiros,	alimentando-
se	de	 seus	 frutos	 e	nidificam	em	ôcos	de	palmeiras	
(MOOJEN,	1952).	Uma	fêmea	de	P. medius,	capturada	
em	setembro,	tinha	dois	embriões	(DAVIS,	1947).

Subfamília Eumysopinae

Gênero Carterodon Waterhouse, 1848

Apenas	uma	espécie	é	assinalada	a	esse	gêne-
ro,	Carterodon sulcidens	(Lund,	1841).

Carterodon sulcidens,	cuja	localidade-tipo	é	Lagoa	
Santa,	estado	de	Minas	Gerais,	ocorre	no	Distrito	Fe-

deral	e	estados	de	Minas	Gerais,	Goiás	e	Mato	Grosso,	
Brasil	(CARMIGNOTTO,	2004).

Carterodon sulcidens	tem	tamanho	médio	e	cau-
da	bem	menor	que	o	corpo	(CC=155-200,	CA=68-80,	
PÉ=30;	NOWAK	&	PARADISO,	1983).	A	pelagem	é	
densa	e	um	pouco	híspida.	O	dorso	é	castanho-amare-
lado,	tracejado	de	castanho-escuro	devido	à	presença	
de	pelos-guarda	escuros	e	pelos-guarda	com	banda	
laranja-escura;	 as	 laterais	 são	mais	 acinzentadas.	O	
pescoço	e	a	garganta	são	mais	claros,	o	ventre	lavado	
de	amarelo	com	pelos	esbranquiçados	até	a	base,	e	o	
limite	com	as	laterais	pouco	definido.	A	cauda	é	reco-
berta	com	pelos	curtos	que	não	encobrem	as	escamas,	
e	é	preta	acima	e	amarelo-pálida	abaixo.	As	orelhas	são	
curtas,	e	as	patas	têm	a	mesma	cor	do	dorso,	e	apre-
sentam	tufos	ungueais	castanho-claros	ou	amarelados.

Carterodon sulcidens	 tem	hábito	 fossorial.	Está	
associado	 às	 formações	vegetais	 abertas	de	 campo	
úmido,	 campo	 limpo,	 campo	 sujo	 e	 cerrado	 sensu 
stricto	no	Cerrado	(EISENBERGH	&	REDFORD,	1999;	
CARMIGNOTTO,	2004).	Habita	galerias	cujas	entradas	
têm	de	cinco	a	sete	cm	de	diâmetro,	e	que	levam	a	uma	
câmara	logo	abaixo	da	superfície	do	solo	(cerca	de	30	
cm)	onde	o	animal	constrói	o	ninho	com	folhas	(Moo-
jen,	1952).	Seus	restos	são	frequentemente	encontrados	
em	pelotas	da	coruja	Tyto alba	nas	 localidades	onde	
ocorrem	(MOOJEN,	1952).	

Gênero Clyomys Thomas, 1916

Este	gênero,	endêmico	do	Brasil,	inclui	apenas	
uma	espécie,	Clyomys laticeps	(Thomas,	1909).

Clyomys laticeps,	 cuja	 localidade-tipo	 é	Lagoa	
Santa,	Minas	Gerais	(BISHOP,	1974),	ocorre	no	Para-

guai	e	no	Brasil,	nos	estados	do	Mato	Grosso,	
Mato	Grosso	do	Sul,	Goiás,	Minas	Gerais,	
São	Paulo	 e	Bahia,	 e	 no	Distrito	 Federal,	
Brasil	(BEZERRA	&	OLIVEIRA,	2010).

Clyomys laticeps	tem	tamanho	médio	e	
cauda	bem	menor	que	o	corpo	(CC=208-145,	
CA=89-48,	PÉ=36-29,	O=17-22,	MC=100-257).	
A	pelagem	é	 rígida	 e	 espinhosa	devido	à	
presença	de	pelos-guarda	 aristiformes.	A	
coloração	geral	do	dorso	varia	de	castanho-
amarelada	a	laranja-acinzentada,	tracejada	
de	preto	por	pelos-guarda	escuros.	O	ventre	
é	esbranquiçado	ou	alaranjado,	mal	delimi-Carterodon sulcidens (Foto:	A.	Bezerra)
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tado	com	relação	à	cor	das	laterais	do	corpo.	Manchas	
cinza	podem	estar	presentes	na	região	da	garganta,	e	
no	meio	do	ventre.	As	patas	têm	pelos	cinza-claros,	
amarelados	e	castanho-escuros,	e	os	pelos	ungueais	são	
longos,	cinza-claros,	sobre	garras	muito	desenvolvidas.

Clyomys laticeps	tem	hábito	semi-fossorial.	Vive	
em	formações	vegetais	abertas	e	semiflorestais,	como	
campo	 limpo	 e	 sujo,	 campo	 cerrado,	 cerrado	 sensu 
stricto,	e	área	de	transição	com	a	mata	de	galeria	do	
Cerrado	e	Pantanal	(MARES	et al.,	1989;	MARINHO-
FILHO	et al.,	1998).

Gênero Euryzygomatomys Goeldi, 1901

Apenas	uma	espécie	é	assinalada	a	este	gêne-
ro,	Euryzygomatomys spinosus	(G.	Fisher,	1814).	

Euryzygomatomys spinosus,	cuja	localidade-tipo	
é	Atirá,	40	km	ao	leste	de	Assunção,	Paraguai,	ocorre	
também	no	 nordeste	 da	Argentina	 e	 no	
Brasil,	do	estado	do	Rio	de	 Janeiro	ao	do	
Rio	Grande	do	Sul,	e	no	leste	do	estado	de	
Minas	Gerais	(MOOJEN,	1952).

Euryzygomatomys spinosus	tem	tama-
nho	médio	e	cauda	bem	menor	que	o	corpo	
(CC=148-210,	CA=64-60,	PÉ=34-40,	O=17-20,	
MC=170-200).	A	pelagem	é	densa	e	áspera,	
devido	à	presença	de	pelos	aristiformes	no	
dorso.	A	coloração	dorsal	varia	de	castanho-
amarelada	a	castanho-escura,	tracejada	de	
preto	por	pelos-guarda	e	sobrepelos	escuros,	
e	é	mais	clara	nos	lados	da	cabeça,	pescoço	
e	corpo.	O	ventre	varia	do	branco	puro	ao	
branco	 ligeiramente	amarelado,	 exceto	na	

garganta,	que	é	alaranjada.	A	cauda	é	coberta	
por	pelos	curtos	e	rijos.	As	patas	são	castanho-
escuras,	sendo	os	dígitos	às	vezes	mais	claros.	
Fêmeas	têm	três	pares	de	mamas	(um	peitoral	
e	dois	inguinais).

Euryzygomatomys spinosus	 tem	hábito	
semi-fossorial.	Habita	 a	 Floresta	Atlântica	 e	
nos	Campos	do	 Sul	 (FONSECA	 et al.,	 1996;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Ocorre	 em	
vegetação	conservada	e	alterada,	e	é	encontra-
do	primariamente	 em	capoeiras	baixas	 e	nas	
bordas	de	clareiras	(DAVIS,	1947)	e	também	em	
plantações	de	Pinus,	alimentando-se	da	seiva	de	
seus	troncos	(GONÇALVES	et al.,	2007).	Fêmeas	
foram	capturadas	 com	um	ou	dois	 embriões	

(DAVIS,	1947).	

Gênero Lonchothrix Thomas, 1820

Apenas	uma	espécie,	Lonchothrix emiliae	Tho-
mas,	1820,	é	assinalada	a	esse	gênero.	

Lonchothrix emiliae,	 cuja	 localidade-tipo	é	Vila	
Braga,	rio	Tapajós,	Amazonas,	Brasil,	ocorre	ao	sul	do	
rio	Amazonas,	em	áreas	próximas	aos	rios	Madeira	e	
Tapajós	(MOOJEN,	1952).	

É	um	equimídeo	grande,	de	cauda	maior	que	
corpo	 (CC=199,	CA=713,	PÉ=33;	MOOJEN,	1952).	A	
pelagem	é	muito	rígida	e	espinhosa	devido	à	presença	
de	pelos	aristiformes.	O	dorso	é	castanho-avermelhado	
escuro,	sendo	a	parte	posterior	do	dorso	e	os	lados	do	
corpo	mais	avermelhados.	O	ventre	é	esbranquiçado-
fulvo,	um	pouco	mais	escuro	no	peito.	Os	dois	terços	

Clyomys laticeps (Foto:	C.R.	Bonvicino)

Euryzygomatomys spinosus (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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proximais	da	cauda	são	cobertos	com	pelos	muito	cur-
tos,	que	se	tornam	maiores	em	direção	à	extremidade	
até	formar	um	pincel	conspícuo.	As	patas	são	curtas	e	
largas	e	da	mesma	cor	do	ventre.

Lonchothrix emiliae	tem	hábito	arborícola	e	vive	
em	áreas	da	Floresta	Amazônica.

Gênero Mesomys Wagner, 1845

Este	gênero	inclui	três	espécies	registradas	para	
o	Brasil,	Mesomys hispidus	(Desmarest,	1817), Mesomys 
occultus	Patton,	da	Silva	&	Malcolm,	2000	e	Mesomys 
stimulax	Thomas,	1911.

Mesomys hispidus,	cuja	localidade-tipo	é	Borba,	
rio	Madeira,	Amazonas,	Brasil,	 ocorre	nos	 estados	
do	Acre,	Amazonas,	Pará,	Amapá,	Rondônia	e	Mato	
Grosso	e	também	no	Peru	e	na	Venezuela	(CABRERA,	
1961,	ORLANDO	et al.,	2003).	

Mesomys occultus,	descrito	para	Colocação	Vira-
volta,	Igarapé	Arabidi,	afluente	do	Paraná	Breu,	mar-
gem	esquerda	do	rio	Juruá,	estado	do	Amazonas,	foi	
registrado	também	ao	sul	do	rio	Solimões	(ORLANDO	
et al.,	2003).	

Mesomys stimulax,	 de	 “Cametá,	 baixo	Tocan-
tins”,	estado	do	Pará,	ocorre	no	estado	do	Pará,	a	leste	
do	rio	Tapajós	e	ao	sul	do	rio	Amazonas	(ORLANDO	
et al.,	2003;	PATTON	et al.,	2000).

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	médio	
e	 cauda	de	 comprimento	 semelhante	 ao	do	 corpo	
(CT=163-199,	CA=150-205,	PÉ=29-37,	O=11-17;	PAT-
TON	 et al.,	 2000).	A	pelagem	é	 rígida	 e	 espinhosa	
devido	à	abundância	de	pelos	aristiformes.	O	dorso	é	

castanho-avermelhado,	tracejado	de	preto	por	pelos-
guarda	totalmente	escuros.	A	pelagem	da	parte	poste-
rior	do	dorso	tem	aspecto	salpicado	em	função	de	uma	
banda	clara	na	extremidade	dos	pelos	aristiformes.	O	
ventre	é	alaranjado	ou	amarelado,	podendo	apresen-
tar	manchas	brancas	na	garganta,	axilas,	no	centro	do	
peito	e	na	região	inguinal.	A	cauda	é	castanho-escura,	
pouco	revestida	de	pelos,	mas	com	um	pincel	na	ponta.	
As	patas	são	curtas	e	largas,	com	a	superfície	superior	
de	cor	clara,	e	com	tufos	ungueais	claros.	

As	espécies	de	Mesomys	têm	hábito	arborícola.	
Vivem	em	áreas	com	baixa	densidade	de	subbosque	e	
cipós	(Solórzano-Filho,	2009)	da	Floresta	Amazônica.	
Fêmeas	de	Mesomys hipidus	foram	capturadas	com	um	
a	três	embriões,	mais	comumente	um,	e	aparentemente	
a	atividade	reprodutiva	ocorre	ao	longo	de	todo	o	ano	
(PATTON	et al.,	2000).

Gênero Proechimys Allen, 1899

Este	gênero	possui	pelo	menos	16	espécies	ocor-
rendo	no	Brasil:	Proechimys	arapubu	 (Moojen,	 1948),	
Proechimys brevicauda	(Günther,	1877), Proechimys cu-
vieri	Petter,	1978, Proechimys echinothrix	da	Silva,	1998,	
Proechimys	gardneri	da	Silva,	1998,	Proechimys goeldii	
Thomas,	 1905, Proechimys guyannensis	 (E.	Geoffroy,	
1803), Proechimys hoplomyoides (Tate,	1939),	Proechimys 
kulinae da	Silva,	1998,	Proechimys longicaudatus	(Reng-
ger,	1830), Proechimys pattoni	da	Silva,	1998,	Proechimys 
quadruplicatus	Hershkovitz,	 1948, Proechimys roberti	
Thomas,	1901, Proechimys semispinosus	(Tomes,	1860),	
Proechimys simonsi	Thomas,	1900	e	Proechimys steerei	

Goldman,	1911.	
Proechimys arabupu,	 cuja	 localidade-

tipo	é	Arabupu,	Monte	Roraima,	estado	de	
Roraima,	ocorre	nesse	estado	e	no	Amazonas	
(BONVICINO	et al.,	2005b).	

Proechimys brevicauda,	de	Chamicuros,	
rio	Huallaga,	departamento	de	Loreto,	Peru,	
ocorre	da	Colômbia	e	Equador	ao	norte	da	
Bolívia	e	ao	estado	do	Amazonas	no	Brasil,	
nas	duas	margens	do	alto	rio	Juruá	(PATTON	
et al.,	2000,	WOODS	&	KILPATRICK,	2005).	

Proechimys cuvieri,	 de	 Saul,	Guiana	
Francesa,	ocorre	nas	Guianas	e	no	Brasil,	ao	
longo	dos	rios	Amazonas,	Solimões	e	Juruá,	
nos	 estados	do	Acre,	Amazônia,	Roraima,	Mesomys hispidus	(Foto:	J.	A.	Oliveira)



404

C
A

P
ÍT

U
LO

 1
2

Mamíferos do Brasil

Amapá	e	Pará	(PATTON	et al.,	2000).
Proechimys echinothrix,	 de	 “colocação”	Vira-

volta,	 Igarapé	Arabidi,	margem	esquerda	do	rio	 Ju-
ruá,	ocorre	nesse	rio,	no	alto	rio	Urucu,	ao	sul	do	rio	
Solimões,	na	margem	direita	do	rio	Tiquié,	no	rio	Jaú	
e	possivelmente	na	Amazônia	colombiana	(PATTON	
et al.,	2000).

Proechimys gardneri,	descrito	para	Altamira,	na	
margem	direita	do	 rio	 Juruá,	Amazonas,	 ocorre	no	
oeste	da	Amazônia	brasileira	e	no	norte	da	Bolívia,	
entre	o	rio	Juruá	e	o	rio	Madeira	(PATTON	et al.,	2000).

Proechimys goeldi,	descrito	para	Santarém,	Pará,	
ocorre	nos	estados	do	Amazonas	e	do	Pará,	nas	mar-
gens	do	rio	Amazonas	entre	os	rios	Jamundá	e	Tapajós,	
e	no	rio	Xingú	(MOOJEN,	1952;	PATTON	et al.,	2000).	

Proechimys guyannensis,	 cuja	 localidade-tipo	é	
Caiena,	Guiana	Francesa,	ocorre	do	centro-sul	da	Ve-
nezuela	e	Guianas	aos	estados	do	Roraima,	Amazonas,	
Amapá,	e	Pará	(VOSS	et al.,	2001).

Proechimys hoplomyoides,	descrito	para	o	monte	
Roraima,	departamento	Bolívar,	Venezuela,	 ocorre	
também	em	áreas	adjacentes	na	Guiana	e	no	Brasil,	
no	estado	de	Roraima.

Proechimys kulinae,	de	Seringal	Condor,	na	mar-
gem	esquerda	do	 rio	 Juruá,	Amazonas,	distribui-se	
do	oeste	do	Brasil,	ao	norte	do	rio	Juruá,	ao	nordeste	
do	Peru,	no	departamento	de	Loreto	(WOODS	&	KI-
RKPATRICK,	2005).	

Proechimys longicaudatus,	do	norte	do	Paraguai,	
ocorre	do	centro	e	leste	do	Peru	e	oeste	da	Bolívia	ao	

Paraguai	e	Brasil,	no	estado	do	Mato	Grosso	
(MUSSER	&	CARLETON,	2005;	MOOJEN,	
1952).	

Proechimys pattoni,	 de	 Igarapé	 Po-
rongaba,	margem	direita	do	rio	 Juruá,	no	
Acre,	 ocorre	 também	no	 sudeste	do	Peru	
(PATTON	et al.,	2000).	

Proechimys quadruplicatus,	cuja	locali-
dade-tipo	é	Isla	Llunchi,	rio	Napo,	província	
Napo-Pastaza,	Equador,	ocorre	do	leste	do	
Equador,	norte	do	Peru	e	sudeste	da	Colôm-
bia	para	o	leste	através	do	sul	da	Venezuela	
ao	Brasil,	até	as	proximidades	de	Manaus,	
Amazonas	(MUSSER	&	CARLETON,	2005;	
BONVICINO	et al.,	2005;	WOODS	&	KIL-
PATRICK,	2005).	

Proechimys roberti,	 de	Araguari,	 rio	
Jordão,	 estado	 de	Minas	Gerais,	 Brasil,	

ocorre	no	oeste	desse	estado	e	nos	estados	de	Goiás,	
Tocantins,	Maranhão	e	Pará	(WEKSLER	et al.,	2001).	

Proechimys semispinosus,	cuja	localidade-tipo	é	
Gualaquiza,	província	de	Santiago-Zamorra,	Equador,	
ocorre	do	sudeste	de	Honduras	ao	nordeste	do	Peru	
e	ao	Brasil,	no	estado	do	Amazonas	(MOOJEN,	1952).	

Proechimys simonsi,	 cuja	 localidade-tipo	 é	 rio	
Perené,	departamento	de	Junin,	Peru,	ocorre	no	leste	
do	Equador,	nordeste	do	Peru,	sul	da	Colômbia	e	no	
Brasil,	a	oeste	da	bacia	Amazônica	no	alto	rio	Urucu	e	
ao	longo	do	rio	Juruá,	estado	do	Amazonas.	

Proechimys steerei,	cuja	localidade-tipo	é	Hyuta-
naham,	alto	Purús,	estado	do	Amazonas,	ocorre	nesse	
estado	até	a	margem	oeste	do	rio	Negro	ao	norte	do	
rio	Solimões,	no	Acre	e	no	oeste	do	Peru.	

As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	médio	
a	grande	e	cauda	de	comprimento	menor	ou	aproxi-
madamente	 igual	ao	do	corpo	(CT=154-286,	CA=88-
231,	PÉ=32-63,	O=17-28,	MC=136-354;	PATTON	et al.,	
2000;	VOSS	et al.,	2001;	presente	estudo).	A	pelagem	é	
rígida	e	espinhosa,	devido	à	presença	de	pelos-guarda	
aristiformes.	O	dorso	varia	do	castanho-avermelhado	
ao	amarelado	tracejado	de	preto	devido	à	presença	de	
pelos-guardas	e	sobrepelos	escuros.	A	cor	das	laterais	
do	corpo	é	bem	delimitada	com	relação	à	superfície	
ventral,	que	é	puro	branco,	assim	como	as	partes	inter-
nas	dos	membros.	As	orelhas	são	relativamente	largas	e	
longas.	As	patas	são	claras,	com	tufos	ungueais	claros.	
A	cauda	de	pelos	curtos	é	usualmente	bicolor,	escura	

Proechimys	sp. (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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acima	e	clara	abaixo.	Fêmeas	têm	três	pares	de	mamas.
As	espécies	de	Proechimys	têm	hábito	terrestre.	

Vivem	em	áreas	de	mata	de	várzea	e	em	terra	firme	na	
Floresta	Amazônica	e	em	matas	de	galeria,	cerradões	
e	florestas	semidecíduas	no	Cerrado.	São	abundantes	
onde	ocorrem	e	podem	ser	avistados	à	noite.	São	co-
muns	exemplares	sem	cauda,	que	se	fratura	facilmente	
na	 natureza.	Algumas	 espécies	 constróem	ninhos	
no	 chão	 (MOOJEN,	 1952).	Apresentam	 atividade	
reprodutiva	durante	 todo	o	ano,	mais	 intensamente	
de	julho	a	novembro	e	de	janeiro	a	março,	e	dão	à	luz	
normalmente	dois	a	três	filhotes,	ou	até	mesmo	sete,	
geralmente	duas	vezes	por	ano	(PATTON	et al.,	2000).

Gênero Thrichomys Trouessart, 1880

Quatro	 espécies,	 localmente	denominadas	de	
rabudos	ou	punarés,	são	atualmente	assinaladas	à	esse	
gênero:	Thrichomys apereoides	(Lund,	1941), Thrichomys 
inermis	 (Pictet,	 1841), Thrichomys laurentius	Thomas,	
1904	e	Thrichomys pachyurus	(Wagner,	1845).	

Thrichomys apereoides,	 de	Lagoa	Santa,	Minas	
Gerais,	ocorre	em	Minas	Gerais,	Goiás	e	Bahia.	

Thrichomys inermis,	 de	 “Bahia”,	 ocorre	 nos	
estados	da	Bahia	e	Tocantins,	Brasil	(CARVALHO	&	
FAGUNDES,	2005).	

Thrichomys laurentius,	cuja	localidade-tipo	é	São	
Lourenço,	estado	de	Pernambuco,	Brasil,	ocorre	do	es-
tado	do	Ceará	ao	da	Bahia	(BONVICINO	et al.,	2002b).	

Thrichomys pachyurus,	 cuja	 localidade-tipo	 é	
Cuiabá,	estado	do	Mato	Grosso,	Brasil,	ocorre	no	Pa-
raguai	e	no	Brasil,	nos	estados	do	Mato	Grosso	e	Mato	

Grosso	do	Sul	(BRAGGIO	&	BONVICINO,	2004).
As	espécies	deste	gênero	têm	tamanho	médio	

a	grande	e	cauda	ligeiramente	menor	que	o	compri-
mento	do	corpo	(CC=125-251,	CA=152-253,	PÉ=37-50,	
O=18-26,	MC=115-450).	A	pelagem	é	 relativamente	
macia,	sem	pelos	aristiformes.	O	dorso	é	acinzentado	
ou	mesmo	castanho	em	alguns	espécimes.	O	ventre	é	
branco,	com	limite	bem	definido	com	a	coloração	das	
laterais,	que	são	um	pouco	mais	claras	do	que	o	dorso.	
Um	anel	de	pelos	brancos	está	presente	em	torno	de	
cada	olho.	A	cauda	é	densamente	pilosa,	mas	pode	
estar	ausente	devido	à	facilidade	com	que	se	fratura.	
Patas	de	cor	clara,	com	pelos	ungueais	claros.	Fêmeas	
têm	três	pares	de	mamas.

As	espécies	de	Thrichomys	têm	hábito	terrestre	
e	semi-arborícola,	diurno	e	noturno,	mas	preferencial-
mente	crepuscular	(STREILEN,	1982a).	Habitam	áreas	
abertas	e	florestais	da	Caatinga,	Cerrado	e	Pantanal.	
Alimentam-se	de	 folhas,	 brotos,	 e	 frutos	 silvestres.	
Nidificam	em	ôcos	de	árvores,	fendas	em	rochas,	ou	
em	galerias	no	solo,	empregando	 folhas	 secas	entre	
outros	materiais	vegetais	para	elaboração	do	ninho.	
Adquirem	 a	maturidade	 sexual	 entre	 sete	 e	 nove	
meses.	Reproduzem-se	em	fevereiro,	março	e	 julho,	
mas	 foram	observadas	 fêmeas	prenhas	em	agosto	e	
em	novembro.	Produzem	de	duas	a	três	ninhadas	por	
ano,	com	intervalos	de	quatro	a	seis	meses	entre	os	
nascimentos,	podendo	dar	à	luz	de	um	a	seis	filhotes,	
com	uma	média	de	três.	O	tamanho	da	área	de	vida	é	
ligeiramente	maior	para	machos	do	que	para	fêmeas,	
mas	a	variação	individual	é	extremamente	alta.	Fre-
quentemente	ocorrem	em	simpatria	com	preás	do	gê-

nero	Galea,	das	quais	se	distinguem	pela	
cauda	longa,	que	entretanto	é	facilmente	
fraturada.

Gênero Trinomys Thomas, 1921 

Este	 gênero,	 restrito	 ao	 leste	 do	
Brasil,	inclui	13	espécies	descritas	(Iack-
Ximenes,	 2005):	Trinomys albispinus (I.	
Geoffroy,	1838),	Trinomys bonafidae	(Moo-
jen,	1948),	Trinomys dimidiatus	(Günther,	
1877),	Trinomys elegans	 (Lund,	 1838),	
Trinomys eliasi	(Pessôa	&	Reis,	1993),	Tri-
nomys iheringi	(Thomas,	1911),	Trinomys 
minor	(Reis	&	Pessôa,	1995),	Trinomys mi-Thrichomys apereoides  (Foto:	C.R.	Bonvicino)
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rapitanga	Lara,	Patton	&	Hingst-Zaher,	2002,	Trinomys 
moojeni	(Pessôa,	Oliveira	&	Reis,	1992),	Trinomys panema	
(Moojen,	1948), Trinomys paratus	(Moojen,	1948), Tri-
nomys setosus	(Desmarest,	1816)	e	Trinomys yonenagae	
(Rocha,	1995).

Trinomys albispinus	 cuja	 localidade-tipo,	 “Ilha	
de	Deus”,	Bahia,	Brasil,	foi	considerada	incerta,	ocorre	
nos	estados	de	Sergipe,	Bahia,	e	Minas	Gerais	(IACK-
XIMENES,	2005).	

Trinomys bonafidei,	descrito	da	fazenda	Boa	Fé,	
Teresópolis,	estado	do	Rio	de	Janeiro,	ocorre	na	região	
entre	Teresópolis	e	Nova	Friburgo	na	serra	dos	Órgãos,	
nesse	estado.	

Trinomys dimidiatus,	descrito	de	uma	localidade	
desconhecida	no	Rio	de	 Janeiro	 (IACK-XIMENES,	
2005),	 ocorre	nesse	 estado	e	no	 litoral	norte	de	São	
Paulo	(PESSÔA	et al.,	2005).

Trinomys elegans,	de	Lagoa	Santa,	Minas	Gerais,	
ocorre	no	sudeste	desse	estado	(IACK-XIMENES,	2005).

Trinomys eliasi,	da	restinga	da	barra	de	Maricá,	
Rio	de	Janeiro	(PESSÔA	&	REIS,	1993),	tem	sido	regis-
trado	para	a	região	de	baixada	que	se	estende	ao	extre-
mo	norte	do	estado	do	Rio	de	Janeiro,	em	oito	locali-
dades	incluindo	florestas	ombrófilas	densas,	florestas	
semi-deciduais	e	restingas	(ATTIAS	et al,	2009;	BRITO	
E	FIGUEIREDO,	2003;	BRITO,	2004),	mas	TAVARES	
&	PESSÔA	(2010)	encontraram	significativa	variação	

entre	amostras	dessas	localidades	e	da	localidade	tipo.
Trinomys iheringi,	 descrita	da	 ilha	de	São	Se-

bastião,	São	Paulo,	ocorre	da	ilha	do	Cardoso	à	ilha	
Grande,	Rio	de	 Janeiro,	 ao	 longo	da	 costa	 (IACK-
XIMENES,	2005).

Trinomys minor,	de	Morro	do	Chapéu,	Bahia,	
ocorre	da	região	central	da	Bahia,	na	Chapada	Dia-
mantina,	e	ao	norte	da	serra	do	Espinhaço,	em	Minas	
Gerais	(REIS	&	PESSÔA,	1995).

Trinomys mirapitanga,	da	Estação	Ecológica	do	
Pau	Brasil,	nas	proximidades	de	Porto	Seguro,	ocorre	
nesta	região	do	litoral	da	Bahia,	pelo	menos	até	Cumu-
ruxatiba,	Prado	(LARA	et al.,	2002).

Trinomys moojeni,	da	“Mata	do	Dr.	Daniel”,	nas	
proximidades	de	Conceição	do	Mato	Dentro,	Minas	
Gerais,	foi	recentemente	registrado	em	uma	localidade	
próxima,	na	serra	do	Cipó	(CORRêA	et al.,	2005).	

Trinomys panema,	 cuja	 localidade-tipo	é	Cam-
pinho,	Colatina,	Espírito	Santo,	ocorre	no	centro	sul	
desse	estado,	no	leste	de	Minas	Gerais,	e	no	maciço	do	
Itatiaia,	no	extremo	sudoeste	do	Rio	de	Janeiro	(IACK-
XIMENES,	2005).

Trinomys paratus,	da	floresta	da	Capela	de	São	
Braz,	Santa	Tereza,	Espírito	Santo,	ocorre	em	parte	dos	
estados	do	Espírito	Santo	e	de	Minas	Gerais	(PESSÔA	
&	REIS,	1996).	

Trinomys setosus,	cuja	localidade-tipo	é	“Ameri-
que”,	ocorre	do	estado	de	Sergipe	ao	do	Espírito	
Santo	e	leste	de	Minas	Gerais	(IACK-XIMENES,	
2005)	e	no	norte	do	estado	do	Rio	de	 Janeiro	
(ATTIAS	et al.,	2009).

Trinomys yonenagae,	 de	 Ibiraba,	Bahia,	
ocorre	provavelmente	ao	longo	de	todo	o	con-
tínuo	campo	de	dunas	arenosas	que	se	estende	
de	Barra	até	Pilão	Arcado,	na	margem	esquerda	
do	São	Francisco	(ROCHA,	1995).

As	espécies	deste	gênero	 têm	tamanho	
médio	a	grande	e	cauda	de	comprimento	igual	
ou	ligeiramente	menor	que	o	corpo	(CC=140-
246,	CA=126-235,	PÉ=23-57,	O=18-40,	MC=85-
350;	IACK-XIMENES,	2005).	A	pelagem	é	áspera	
devido	à	presença	de	pelos-guarda	aristiformes.	
O	dorso	é	castanho-alaranjado	e	 tracejado	de	
preto	por	sobrepelos	escuros.	As	laterais,	mais	
claras	que	o	dorso,	são	bem	delimitadas	com	
respeito	à	superfície	ventral,	que	é	branca	ou	
amarelada,	como	as	partes	internas	dos	mem-Trinomys dimidiatus (Foto:	Isaac	P.		Lima)
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bros.	As	patas	 também	são	claras.	A	cauda	
tem	pelos	curtos	que	não	ocultam	as	escamas,	
e	é	geralmente	escura	na	superfície	superior	
e	clara	ventralmente,	podendo	estar	ausente	
devido	à	facilidade	com	que	se	fratura.

As	 espécies	de	Trinomys	 têm	hábito	
terrestre.	Vivem	na	 Floresta	Atlântica,	 em	
florestas	perenes	e	semidecíduas,	sendo	que	
algumas	 espécies	 são	 também	encontradas	
em	vegetação	xerófila	de	dunas	e	em	áreas	
de	transição	com	o	Cerrado	e	com	a	Caatinga.	
Trinomys dimidiatus	e	T. iheringi	aparentemente	
reproduzem	ao	longo	de	todo	o	ano	(DAVIS,	
1947).	Dão	à	luz	de	um	a	cinco	filhotes,	mais	
comumente	dois,	geralmente	duas	vezes	por	
ano,	com	mais	frequência	entre	novembro	e	
março	(MOOJEN,	1952).

Família Myocastoridae

Essa	família	inclui	apenas	um	gênero,	alocado	
aos	Capromyidae	ou	aos	Echimyidae.	A	única	espécie	
do	gênero	tem	fórmula	dentária	i	1/1,	c	0/0,	pm	1/1,	m	
3/3	e,	similarmente	aos	representantes	daquelas	famí-
lias,	apresenta	retenção	do	premolar	decíduo.

Gênero Myocastor Kerr, 1792

Myocastor coypus	 (Molina,	 1782),	 o	 ratão-do-
banhado,	cuja	localidade-tipo	é	o	rio	Maipo,	na	pro-
víncia	de	Santiago,	Chile,	ocorre	também	na	Argentina,	
Uruguai,	Paraguai,	Bolívia	e	Brasil,	de	onde	os	registros	
de	espécimes	viventes	se	restringiam	ao	Rio	Grande	
do	Sul.	Atualmente	tem	sido	encontrado	também	no	
estado	de	São	Paulo,	provavelmente	introduzido,	mais	
frequentemente	nos	arredores	de	Campinas.	A	espécie	
parece	ter	se	adaptado	bem,	e	é	facilmente	capturada	
nos	pastos	alagados	nesse	estado.

Myocastor coypus	é	um	roedor	grande	com	a	cau-
da	relativamente	curta	e	pouco	revestida	de	pelos,	dei-
xando	visíveis	escamas	epidérmicas	grandes	(CC=600,	
CA=450,	P=120,	O=32-35,	MC=1000-1080;	MOOJEN,	
1952).	A	pelagem	é	densa	e	macia,	adaptada	para	a	
vida	aquática.	O	dorso	é	cinza-amarelado,	tracejado	
por	pelos	pretos.	A	superfície	ventral	é	esbranquiçada	
e	as	laterais	do	corpo	castanho-amareladas.	Uma	man-
cha	alaranjada	está	presente	sob	cada	orelha.	As	patas	

anteriores	têm	quatro	dígitos	desenvolvidos	e	providos	
de	garras	 fortes	e	um	polegar	rudimentar.	As	patas	
posteriores	 têm	uma	ampla	membrana	 interdigital,	
com	o	quinto	dedo	livre.	

Ratões-do-banhado	vivem	na	zona	temperada	
da	América	do	Sul,	ocorrendo	em	vegetação	alterada	
e	conservada,	em	habitats	próximos	a	cursos	d’água	
(BONVICINO	 et al.,	 2002a).	Deslocam-se	principal-
mente	nesse	meio,	utilizando	sempre	a	mesma	rota	
(SIERRA	DE	SORIANO,	1960).	Alimentam-se	de	gra-
míneas,	raízes	e	plantas	aquáticas,	mas	algumas	vezes	
comem	mexilhões	e	também	gastrópodes.	Vivem	em	
grupos	 familiares	ou	em	colônias	hierarquicamente	
estratificadas.	O	período	de	gestação	varia	entre	128	
e	138	dias,	produzindo	até	13	filhotes,	usualmente	de	
quatro	a	seis,	em	cada	uma	de	duas	ninhadas	por	ano	
em	média	(WILLNER	et al.,	1979).	
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