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INTRODUÇÃO
Neste livro são listados 15 gêneros e 62
espécies de marsupiais com ocorrência no
Brasil. As espécies são caracterizadas pelas
dimensões externas, coloração e tipo de
pelagem. O tamanho do corpo foi considerado
como pequeno, médio e grande, e delimitado
pelas medidas corporais externas e massa
corporal, fornecidas nas tabelas. As medidas
estão reportadas em milímetros, compiladas
a partir de publicações ou pela consulta
Gracilinanus agilis
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direta às etiquetas de espécimes depositados
em coleções zoológicas: comprimento total (CT) ou comprimento cabeça-corpo
(CC), comprimento da cauda (CA), e massa corporal em gramas (MC).
Para cada medida está reportado o número de espécimes examinados (n), a
média e, entre parênteses, o intervalo de variação (valores mínimos e máximos).
Foram incluídos somente indivíduos adultos. As estruturas cranianas citadas no
texto estão ilustradas na Figura 1. A fórmula dentária dos marsupiais é: I 5/4, C
1/1, PM 3/3, M 4/4, totalizando 50 dentes.
Hábitos resumem o modo de vida e são classificados em: (1) terrestre, (2)
arborícola, (3) fossorial ou semifossorial, e (4) aquático ou semiaquático. Habitat
resume a ocorrência em relação aos domínios morfoclimáticos e formações
vegetais do Brasil. Informações cranianas referem-se a caracteres diagnósticos
para a espécie em questão, retiradas de Lange & Jablonski (1998), Voss & Jansa
(2009), Rossi et al. (2012), Pine et al. (2013), Voss et al. (2013), Pavan et al. (2014),
Semedo et al. (2015), Díaz-Nieto & Voss (2016), Pavan et al. (2017), Solari (2017),
Voss et al. (2018), Bezerra et al. (2019), Pavan (2019), Silva et al. (2019) e Voss et al.
(2019). Marsúpio e mamas são caracteres importantes e variáveis em marsupiais
e, também são informados neste guia. Distribuição refere-se à distribuição
geográfica em território nacional pelos estados da federação. Os mapas mostram
as áreas de distribuição aproximada de cada espécie, que foram delimitadas
unindo-se os pontos empíricos mais externos.
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A classificação segue Gardner (2008a) e Voss & Jansa (2009), exceto quando
revisões mais recentes estiverem disponíveis. Este guia destina-se a profissionais
que nem sempre são familiarizados com a taxonomia dos marsupiais sulamericanos, e, desta forma, é relevante enfatizar que a classificação do grupo
vem sendo modificada como resultado de revisões e novas descobertas. Como
consequência, a diagnose dos gêneros e das espécies poderá ser alterada ao longo
dos anos, assim como os limites de distribuição dos táxons aqui considerados.

Figura 1. Ilustração do crânio do marsupial didelfídeo Gracilinanus agilis (baseado em MVZ 197437), com
destaque para as estruturas mencionadas ao longo do texto (Adaptado de Voss & Jansa 2009). * a crista
sagital, quando presente, se localiza nessa posição.
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CHAVE PARA OS GÊNEROS DA FAMÍLIA DIDELPHIDAE
Essa chave foi baseada em várias publicações (e.g., Rossi et al. 2012, Voss & Jansa
2009). Para caracterização dos gêneros foram utilizadas as seguintes dimensões corpóreas
e crânio-dentárias: comprimento cabeça-corpo (CC), massa corporal (M), comprimento
côndilo-basal, do ponto mais anterior do pré-maxilar até a borda mais posterior do
côndilo occipital (CCB), e comprimento da série de molares superiores, da margem
anterolabial da coroa do primeiro molar superior, até a margem posterior da coroa do
quarto molar superior (CMS).
1.a. Patas posteriores com membranas interdigitais desenvolvidas; pelagem moderadamente
curta, fina e densa, com notável impermeabilidade, com faixas transversais negras e
alternadas com faixas transversais acinzentadas e unidas por uma linha mediana dorsal.
Um único forame lacrimal em cada osso lacrimal; um único forame mentoniano de cada
lado da mandíbula. .................................................................................................... Chironectes
1.b. Patas posteriores com membranas interdigitais ausentes; pelagem dorsal variada, mas
nunca com faixas transversais. Geralmente, dois forames lacrimais em cada osso lacrimal;
dois forames mentonianos de cada lado da mandíbula. ........................................................2
2.a. Superfície dorsal da cauda coberta por pelagem longa e macia, desde a base até a ponta;
número par de mamas. Faixa rostral esbranquiçada e bem delimitada estendendo-se até a
nuca. Processo pós-orbital presente, formado pelos ossos frontal e parietal. ...........Glironia
2.b. Superfície dorsal da cauda aparentemente nua em, pelo menos, 1 ou 2 centímetros
na extremidade distal; faixa rostral esbranquiçada ausente, número variado de mamas.
Processo pós-orbital ausente ou presente, formado, exclusivamente, pelo frontal. ...............3
3.a. Tamanho corporal grande, CC > 245, M > 260, CCB > 55, CMS > 11; com ou sem
manchas supraoculares; dedo III da pata anterior maior do que o dedo IV. ........................4
3.b. Tamanho corporal de pequeno a grande; nunca com manchas supraoculares; dedo
III da pata anterior maior, subigual ou pouco menor do que o dedo IV. ..........................7
4.a. Mancha supraoculares presentes; cauda nua e de coloração castanho-acinzentada na base
e gradualmente despigmentada em direção à ponta. Processo pós-orbital ausente; osso frontal
direito e esquerdo não fusionados (sutura mediana aberta ou visível); crista sagital ausente;
fenestra palatina ausente; ponte do alisfenoide presente; osso frontal e osso esquamosal em
contato, impedindo o contato do alisfenoide com o parietal. ................................Metachirus
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4.b. Manchas supraoculares presentes ou ausentes; base da cauda com pelos, porção nua
da cauda enegrecida na base, e abruptamente branca em direção à ponta (ocasionalmente
apresentam caudas totalmente negras). Processo pós-orbital geralmente presente; osso
frontal direito e esquerdo parcialmente fusionados; crista sagital bem desenvolvida,
estendendo-se até o frontal; fenestra palatina presente; ossos alisfenoide e parietal em
contato, impedindo o contato do frontal com o esquamosal. ..............................................5
5.a. Manchas supraoculares presente. ....................................................................... Philander
5.b. Manchas supraoculares ausentes. ........................................................................................6
6.a. Pelagem dorsal acinzentada ou enegrecida (nunca castanha); pelos guarda muito
longos (de aspecto desgrenhado). Ossos maxilar e alisfenoide separados pelo palatino no
assoalho da cavidade orbital. ........................................................................................Didelphis
6.b. Pelagem dorsal de coloração castanha; pelos guarda de tamanho variável, nunca
muito longos. Dois foramens lacrimais e crânio achatado. ................................. Lutreolina
7.a. Comprimento do dedo IV da pata anterior pouco maior que o comprimento do dedo III;
processo pós-orbital bem desenvolvido; palato sem fenestras, ou com fenestras maxilopalatinas
curtas; forame do canal transverso ausente; processo timpânico do alisfenoide em contato (ou
quase) com o processo timpânico do petroso; alvéolo do canino contido no maxilar. P1
vestigial ou ausente; largura do M4 menor que a do M1. ................................................................ 8
7.b. Comprimento do dedo IV da pata anterior subigual ou menor que o comprimento
do dedo III. Processo pós-orbital presente ou ausente; palato com fenestras maxilopalatinas
longas e outras fenestras podem estar presentes; forame do canal transverso presente (às vezes
pequeno); processo timpânico do alisfenoide distintamente separado do processo timpânico
do petroso; extremidade anterior do exotimpânico contata, simultaneamente, o martelo
e o petroso; alvéolo do canino formado pelo pré-maxilar e maxilar; P1 não vestigial, mas
nitidamente menor que P2 e P3; largura do M4 maior do que a do M1...................................9
8.a. Máscara facial avermelhada e faixa rostral mediana presentes; pelagem dorsal sem
faixas escuras escapulares; olhos de coloração amarronzada clara. Osso frontal direito
e esquerdo não fusionados (sutura mediana aberta ou visível); crista sagital ausente (ou
fracamente desenvolvida sobre o interparietal). .................................................... Caluromys
8.b. Pelagem facial uniformemente pálida, sem marca facial; pelagem dorsal com faixas
escuras sobre as escápulas; olhos de coloração marrom escuros. Osso frontal direito e esquerdo
9

fusionados posteriormente (sutura mediana visível apenas anteriormente); crista sagital bem
desenvolvida, estendendo-se anteriormente até o frontal. ................................. Caluromysiops
9.a. Máscara facial ausente; cauda mais curta que o comprimento cabeça-corpo, não
preênsil. Processo pós-orbital ausente ou indistinto; fenestras palatina e maxilar ausentes;
processo rostral do pré-maxilar ausente; osso maxilar e osso alisfenóide em contato no
assoalho da cavidade orbital. ...................................................................................Monodelphis
9.b. Máscara facial presente (estreita ou inconspícua em algumas espécies); cauda mais longa
ou mais curta que o comprimento cabeça-corpo, com ou sem modificações para preensão.
Processo pós-orbital presente ou ausente; fenestras palatina e maxilar presentes ou ausentes;
processo rostral e do pré-maxilar presente ou ausente; osso maxilar e osso alisfenoide separados
pelo palatino no assoalho da cavidade orbital. .................................................................................. 10
10.a. Máscara facial presente ao redor dos olhos. Presença do processo timpânico do
alisfenoide; presença de fenestra maxilar. P2 superior ligeiramente maior ou subigual do
que o P3. ........................................................................................................................................ 11
10.b. Máscara facial pouco evidente ou ausente entre os olhos. Ausência do processo
timpânico do alisfenoide; ausência de fenestra maxilar. ......................................................13
11.a. Comprimento dos dedos III e IV da pata anterior subiguais; cauda sempre maior
que o comprimento cabeça-corpo. Processo rostral presente; fenestra maxilar presente. P2
e P3 subiguais em altura. ....................................................................................... Gracilinanus
11.b. Dedo III mais longo que o dedo IV da pata anterior; cauda menor ou maior que
o comprimento da cabeça e do corpo. Processo rostral presente ou ausente; fenestra
maxilar geralmente ausente, quando presente P2 menor que P3.........................................12
12.a. Comprimento da cauda maior do que comprimento cabeça-corpo; cauda sem
gordura; escamas caudais dispostas em espiral, com três pelos, sendo o central peciolado
(muito espesso na porção mediana) e fortemente pigmentado. Processo rostral do
pré-maxilar presente; fenestra maxilar ausente; fenestra palatina ausente ou presente e
múltipla; forame posterolateral não alcança a margem anterior do M4; canino inferior
pré-molariforme, com coroa em forma de lâmina e cúspide acessória. P2 e P3 similares
em tamanho. ............................................................................................................... Marmosops
12.b. Comprimento da cauda maior ou menor do que o comprimento da cabeça-corpo;
cauda intumescida pela estocagem de gordura; escamas caudais dispostas em anel, com
10

pelos subiguais em espessura e pigmentação; fenestra maxilar presente; fenestra palatina
presente e simples; forame posterolateral alcança, ou ultrapassa a margem anterior do
M4; canino não pré-molariforme, com coroa semicônica e sem cúspide acessória. P2
menor que P3. ................................................................................................................ Thylamys
13.a. Máscara facial e faixa mediana rostral pouco conspícuas; escamas caudais dispostas
em anel, com pelos subiguais em espessura e pigmentação, com comprimento igual a três
escamas; processo rostral do pré-maxilar ausente; fenestra palatina presente ou ausente;
petroso exposto na superfície lateral da caixa craniana entre a sutura parietal-esquamosal;
canino superior geralmente com cúspides acessórias. P3 maior que P2. .......Cryptonanus
13.b. Máscara facial conspícua e faixa mediana rostral ausente ou inconspícua; escamas
caudais dispostas em espiral e com pelos de comprimento igual a uma escama, ou de forma
mista (anular e espiral em um mesmo indivíduo), e com pelos de comprimento igual a três
escamas; fenestra palatina ausente; petroso não exposto na superfície lateral da caixa craniana
entre a sutura parietal-esquamosal. Canino raramente com cúspides acessórias, P3 igual ou
menor que P2..................................................................................................................................14
14.a. Tamanho muito pequeno (CC < 95, M < 20g, CCB < 25, SMS < 5); máscara facial
bem desenvolvida, estendendo-se até a base da orelha; pelagem do rostro alaranjada, distinta
da coloração da pelagem dorsal; mamas 2-0-2=4, sendo duas à direita, nenhuma ao centro e
duas à esquerda na região inguinal, escamas caudais dispostas de forma mista (parte em anel e
parte em espiral em um mesmo indivíduo), com pelos de comprimento igual a três escamas.
Processo pós-orbital ausente; P2 distintamente maior P3. ..................................... Hyladelphys
14.b. Tamanho maior que do gênero anterior; máscara facial conspícua, porém não se
estendendo até a base da orelha (com exceção de M. mexicana, que não ocorre no Brasil);
pelagem do rosto de coloração similar à da pelagem dorsal; mamas pelo menos 3-1-3=7,
sendo que uma única mama central está sempre presente; escamas caudais dispostas em
espiral, com pelos de comprimento igual a uma escama. Processo pós-orbital presente. P2
e P3 com tamanhos similares. ...................................................................................... Marmosa

11

Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Caluromys J.A. Allen, 1900
Família Didelphidae, Subfamília Caluromyinae Reig et al. 1987
Espécies no Brasil: Caluromys lanatus e Caluromys philander

Caluromys lanatus (Olfers, 1818)

Figura 2. Foto e distribuição geográfica de Caluromys lanatus no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem lanosa, longa
e macia. Coloração geral variando do marrom claro ao cinza, dorso variando do castanho-avermelhado a
amarelado, incluindo os ombros, com a coloração ventral mais clara. Presença de uma faixa central acinzentada
do focinho até a altura das orelhas. Olhos marrons, com uma faixa de pelos de cor marrom-alarajanda ao redor.
Orelhas de tamanho médio. Cauda preênsil, peluda em 40-70% da extensão dorsalmente e, 20-35% da extensão
da cauda ventralmente. A parte distal da cauda é gradualmente despigmentada em direção à ponta.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=8)

CA (n=8)

MC (n=8)

C. lanatus

278 (270-296)

422 (400–446)

412 (349–500)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, alimenta-se de frutos, néctar, invertebrados e pequenos vertebrados de
menor escala. Espécie essencialmente arborícola, preferem locais com vegetação densa, conectada por trepadeiras
e ramos finos, ocorrendo, principalmente, nos estratos superiores da floresta, embora eventualmente ocorra no
sub-bosque e raramente no solo (Vieira & Camargo 2012). Já foi encontrado nas florestas de Araucária do sul
do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar presente, crista sagital ausente ou fracamente
desenvolvida. M1 menor que os demais molares.
• Marsúpio e mamas: marsúpio formado por dobras cutâneas laterais separadas, que se abrem medialmente e,
normalmente, as fêmeas possuem 4 mamas (Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal e nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
Rondônia, em parte dos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima,
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins (modificado de Cáceres & Carmignotto 2006).

12

Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Caluromys J.A. Allen, 1900
Família Didelphidae, Subfamília Caluromyinae Reig et al. 1987
Espécies no Brasil: Caluromys lanatus e Caluromys philander

Caluromys philander (Linnaeus, 1758)

Figura 3. Foto e distribuição geográfica de Caluromys philander no Brasil (Foto: Fabio Jacinto).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina, longa
e macia. Coloração geral variando do marrom claro ao cinza, e coloração ventral de cor creme-alaranjada nas
regiões gular e inguinal, na região médio-ventral é alaranjada. Coloração mais acinzentada do focinho à região
posterior aos olhos, com uma lista mais escura e bem nítida da ponta do focinho até o topo da cabeça na altura
das orelhas. Olhos grandes e chamativos com íris castanho-claro, com uma região periocular de pelos de cor
marrom bem claro. Orelhas de coloração pálida e tamanho médio. Cauda preênsil, com pelos, no máximo, no
primeiro quarto da região basal, e com a parte distal despigmentada, de cor marrom-avermelhada a acinzentada,
com manchas mais claras presentes ou não, escamas caudais bem desenvolvidas e distribuídas em espiral.
• Medidas: retiradas de Oliveira (2003).
Táxon

CC (n=9)

CA (n=9)

MC (n=7)

C. philander

196,1 ± 3,02

278,8 ± 7,7

330 (220–390)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, dieta constituída, preferencialmente, de fruto (70% dos itens
consumidos), completada com insetos e pequenos invertebrados, flores e goma (Lessa & Costa 2010). Espécie
essencialmente arborícola, preferem locais com vegetação densa, conectada por trepadeiras e ramos finos,
ocorrendo, principalmente, nos estratos superiores da floresta, embora eventualmente ocorra no sub-bosque e
mesmo no solo (Vieira & Camargo 2012). Habita florestas inundadas, primárias e secundárias da Amazônia,
floresta de galeria do Cerrado e Mata Atlântica. Já foi encontrado nas florestas de Araucária do sul do Brasil
(Ribeiro & Vieira 2012). A área de vida nas populações do sudeste do Brasil varia de 2,5 a 7 ha (Lira et al. 2007)
• Informações cranianas: processo pós-orbital bem desenvolvido, região interorbital larga, M3 maior que os
demais molares.
• Marsúpio e mamas: ausência de uma bolsa, o marsúpio consiste de dobras cutâneas laterais e, normalmente,
as fêmeas possuem 4 mamas (Gardner 2008a).
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal e nos estados do Amapá, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Roraima,
em parte dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins (modificado de Gardner 2008a, Silva et al. 2013).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Caluromysiops Sanborn, 1951
Família Didelphidae, Subfamília Caluromyinae Reig et al. 1987
Espécie no Brasil: Caluromysiops irrupta

Caluromysiops irrupta Sanborn, 1951

Figura 4. Distribuição geográfica de Caluromysiops irrupta no Brasil (Foto: M.Martins em: Santori et al. 2016).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior ou igual ao comprimento cabeça-corpo. Pelagem longa,
densa e macia. Coloração geral do dorso castanho-clara, com faixas escuras que se estendem dos membros
anteriores aos ombros, sem limite definido com a coloração ventral, que é um pouco mais clara que a dorsal.
Coloração da cabeça pálida, sem manchas evidentes. Orelhas de cor laranja-claro, de tamanho curto e nuas.
Cauda preênsil, com a parte dorsal coberta pela pelagem corporal até a extremidade, e a parte ventral com pelos
apenas no primeiro terço.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=1)

CA (n=1)

MC (n=1)

C. irrupta

260

310

496

• Hábito e habitat: noturno, solitário, dieta provavelmente constituída de néctar (Mendes-Oliveira et al. 2015).
Espécie essencialmente arborícola, preferem locais com vegetação densa, conectada por trepadeiras e ramos
finos, ocorrendo, principalmente, nos estratos superiores da floresta, embora, eventualmente, ocorra no subbosque e no solo (Vieira & Camargo 2012).
• Informações cranianas: crista sagital presente e bem desenvolvida ao longo do osso parietal, se estendendo
até o osso frontal.
• Marsúpio e mamas: fêmeas com marsúpio, sem informação para número de mamas (Izor & Pine 1987).
• Distribuição no Brasil: no estado do Acre, em parte dos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia
(modificado de Barbosa et al. 2016, Santori et al. 2016).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Chironectes Illiger, 1811
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécie no Brasil: Chironectes minimus

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)

Figura 5. Foto e distribuição geográfica de Chironectes minimus no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem curta, espessa
e macia, com pelos oleosos e impermeáveis. A coloração dorsal apresenta uma linha longitudinal cinza escuro
na parte central, com limite definido com o ventre branco-amarelado. O dorso possui manchas escuras e claras
que se alteram. Apresenta uma faixa branca transversal na região frontal e sobre os olhos, que se estende de uma
orelha a outra. Orelhas curtas, nuas, e inteiramente negras. As patas posteriores apresentam grandes membranas
interdigitais, com coloração esbranquiçada na superfície. Cauda negra, robusta, não preênsil coberta por
escamas “dérmicas’’, com pelos curtos e grossos, e com sua porção apical branca.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=6)

CA (n=6)

MC (n=6)

C. minimus

289 (276–307)

348 (316–362)

605 (520–700)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, semiaquático e piscívoro, mas pode se alimentar de vegetais e frutas
(Hunsaker 1977), e essencialmente terrícola (Vieira & Camargo 2012). Habita ambientes fechados de florestas,
próximo a riachos com água limpa e calma na maioria dos biomas brasileiros, exceto a Caatinga. Já foi encontrado
nas florestas de Araucária do sul do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012). Constrói ninhos em buracos no barranco,
as ninhadas possuem de 2 a 5 filhotes, e estes desenvolvem-se mais rápido do que qualquer outro marsupial
didelfídeo (Lange & Jablonski 1998).
• Informações cranianas: crista sagital bem desenvolvida nos ossos frontal e parietal.
• Marsúpio e mamas: presença de uma bolsa rudimentar no macho, que não se fecha totalmente, permitindo
que os testículos fiquem depositados dentro dela durante a natação. Nas fêmeas, o marsúpio é bem desenvolvido
e se abre como uma fissura longitudinal, regulada por um esfíncter muscular forte que fecha a bolsa quando o
animal entra na água, criando, assim, um compartimento selado para carregar os filhotes (Nogueira et al. 2004,
Nowak & Paradiso 1983). Possui de quatro a cinco mamas (Stein & Patton 2008).
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal e nos estados do Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro,
Santa Catarina e São Paulo, em parte dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins (modificado de Ardente et al. 2013,
Brandão et al. 2015).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Cryptonanus Voss, Lunde & Jansa 2005
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Cryptonanus agricolai, Cryptonanus chacoensis e Cryptonanus guahybae

Cryptonanus agricolai (Moojen, 1943)

Figura 6. Foto e distribuição geográfica de Cryptonanus agricolai no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior ou igual ao comprimento cabeça-corpo. Pelagem
curta e macia. Coloração dorsal marrom-acinzentada, com limite bem definido com a coloração ventral
homogeneamente branca, ou creme, com pelos de base cinza. Anel estreito de pelos escuros no entorno dos
olhos. Orelhas grandes e acinzentadas, desprovidas de pelos. Cauda preênsil coberta por diminutos pelos.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=6)

CA (n=6)

MC (n=8)

C. agricolai

87,83 (74-95)

103,67 (85-117)

18,63 (10-30)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, insetívoro-onívoro. Prefere habitat com vegetação densa, conectada
por trepadeiras e ramos finos, utilizando tanto o solo, quanto o sub-bosque e o sub-dossel/dossel (Vieira &
Camargo 2012). Habita ambientes da Mata Atlântica, Cerrado (cerradão, floresta estacional decidual, vereda)
(Bonvicino et al. 2012, Cáceres et al. 2012) e Caatinga.
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar ausente, fenestra maxilar ausente. Cúspides acessórias
do canino geralmente presentes, P3 maior que P2, cíngulo anterior de M3 completo.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente.
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal em parte dos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins (modificado de Rossi et al. 2010, Delciellos et al.
2016).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Cryptonanus Voss, Lunde & Jansa 2005
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Cryptonanus agricolai, Cryptonanus chacoensis e Cryptonanus guahybae

Cryptonanus chacoensis (Tate, 1931)

Figura 7. Distribuição geográfica de Cryptonanus chacoensis no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior ou igual ao comprimento cabeça-corpo. Pelagem
curta e macia. Coloração dorsal marrom-acinzentada, com limite bem definido com a coloração ventral
homogeneamente branca, com pelos de base cinza nas laterais. Anel estreito de pelos escuros no entorno dos
olhos. Orelhas acinzentadas e grandes, desprovidas de pelos. Cauda preênsil e coberta por diminutos pelos.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=7)

CA (n=5)

MC (n=7)

C. chacoensis

89,71 (76-125)

115,80 (92-155)

17,57 (12-24)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, insetívoro-onívoro. Habita ambientes abertos, com gramíneas
e frequentemente úmidos, em áreas de Chaco, Pantanal, Pampas e Cerrado, brejos e prados sazonalmente
inundados, podendo chegar próximo a habitação humana, na interface entre floresta úmida secundária e
agricultura, sugerindo capacidade de tolerar a proximidade dos seres humanos (Smith 2009).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar ausente, fenestra maxilar ausente. Cúspides acessórias
do canino geralmente presentes, P3 maior que P2, cíngulo anterior de M3 incompleto.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente e, normalmente, as fêmeas possuem 9 mamas, sendo todas abdominaisinguinais (Voss et al. 2005).
• Distribuição no Brasil: em parte dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do
Sul (modificado de Rossi et al. 2010).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Cryptonanus Voss, Lunde & Jansa 2005
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Cryptonanus agricolai, Cryptonanus chacoensis e Cryptonanus guahybae

Cryptonanus guahybae (Tate, 1931)

Figura 8. Foto e distribuição geográfica de Cryptonanus guahybae no Brasil (Foto: Maury Abreu).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem curta
e macia. Coloração dorsal marrom-acinzentada, com limite bem definido com a coloração ventral
homogeneamente creme, com pelos de base cinza. Anel estreito de pelos escuros no entorno dos olhos.
Orelhas acinzentadas e grandes, desprovidas de pelos. Cauda preênsil coberta por diminutos pelos.
• Medidas: retiradas de Voss et al. (2005) a, presente estudo b.
Táxon

CC (n=2)

CA (n=2)

MC (n=18)

C. guahybae

77 - 92

113 -116

18 (14-25)

b

a

a

b

• Hábito e habitat: noturno, solitário, insetívoro-onívoro. Habita formações florestais originais no Rio Grande
do Sul (matas de restinga), ocupando a borda e o interior da mata arenosa ciliar e o interior e clareiras da mata
palustre, utilizando o solo e o sub-bosque (Quintela et al. 2011)
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar ausente, fenestra maxilar ausente. Cúspides
acessórias do canino geralmente presentes, P3 maior que P2, cíngulo anterior de M3 completo.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente e, normalmente, as fêmeas possuem 15 mamas, incluindo duas ou três
mamas peitorais (Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: em parte dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (modificado
de Rossi et al. 2010, Dias et al. 2016).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Didelphis Linnaeus, 1758
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Didelphis albiventris, Didelphis aurita, Didelphis imperfecta e Didelphis marsupialis

Didelphis albiventris Lund, 1840

Figura 9. Foto e distribuição geográfica de Didelphis albiventris no Brasil (Foto: Paola S. da Mata).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior, ou igual ao comprimento cabeça-corpo. Pelagem pouco
áspera. Coloração geral grisalha, com pelos brancos misturados (pode haver variação), sem limite definido
com o ventre creme. Coloração facial branca, com três faixas negras, duas sobre os olhos e uma na fronte, dos
olhos até o topo da cabeça. Orelhas grandes, nuas, cinza clara na metade basal e branca na região apical. Cauda
preênsil, revestida de pelos na parte basal (de 1/4 a 1/6 do comprimento total), com a parte distal gradualmente
despigmentada em direção à ponta.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=16)

CA (n=16)

MC (n=16)

D. albiventris

369 (270-720)

320 (275-385)

829 (550-1400)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, onívoro, incluindo em sua dieta pequenos vertebrados, como roedores
e aves e insetos, caranguejos e frutos. Pode utilizar o solo, o sub-bosque, e o sub-dossel/dossel (Vieira &
Camargo 2012). Ocorre em formações abertas e florestais da Caatinga, Cerrado e Pantanal, e apresenta grande
plasticidade ecológica, se adaptando facilmente à ambientes antropizados, incluindo zona rural e urbana. Já
foi encontrado nas florestas de Araucária do sul do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012). Trata-se de uma espécie
amplamente distribuída, que ocorre em vegetação conservada e alterada, sendo comum (fácil de capturar), mas
não abundante (Bonvicino et al. 2002).
• Informações cranianas: P3 relativamente pequeno, com sulco profundo na região pós-labial da coroa.
• Marsúpio e mamas: bolsa bem desenvolvida, papilas mamárias em forma de “U”, em número de 11,
dispostas aos pares, com exceção de uma, que se localiza centralmente (Samoto et al. 2006).
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal, e nos estados de Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, em parte dos estados de Bahia, Ceará, Mato Grosso, Maranhão,
Minas Gerais, Piauí, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tocantins (modificado de
Cerqueira & Tribe 2008, Rossi et al. 2010, Melo & Sponchiado 2012, Brandão et al. 2015).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Didelphis Linnaeus, 1758
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Didelphis albiventris, Didelphis aurita, Didelphis imperfecta e Didelphis marsupialis

Didelphis aurita Wied Neuwied, 1826

Figura 10. Foto e distribuição geográfica de Didelphis aurita no Brasil (Foto: Daniel Ferraz).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior, ou igual, ao comprimento cabeça-corpo. Pelagem
de textura áspera. Coloração dorsal pode ser negra ou grisalha, e coloração ventral creme-amarelada.
Coloração facial esbranquiçada, com manchas negras sobre a fronte e em cada olho. Orelhas grandes,
nuas e negras. Cauda preênsil, revestida de pelos na parte basal (1/4 a 1/6 do comprimento total), e o
restante da cauda pode apresentar cor branco-amarelada, gradualmente despigmentada em direção à ponta.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=8)

CA (n=8)

MC (n=8)

D. aurita

427 (275-498)

412 (315-477)

924 (500-1240)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, onívoro, incluindo em sua dieta pequenos vertebrados, frutos
e invertebrados (Raíces & Bergallo 2012). Pode utilizar o solo, o sub-bosque e o sub-dossel/dossel (Vieira
& Camargo 2012). É uma espécie com ampla distribuição, ocorrendo em vegetação conservada e alterada,
sendo comum e abundante (Bonvicino et al. 2002) em sua área de ocorrência. Apresenta grande plasticidade
ecológica, se adaptando facilmente ao ambiente modificado pelo homem, incluindo zona rural e urbana da
Mata Atlântica. Já foi encontrada nas florestas de Araucária do sul do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012).
• Informações cranianas: P3 robusto e arredondado, com sulco pouco desenvolvido ou ausente na região
póstero-labial da coroa.
• Marsúpio e mamas: bolsa bem desenvolvida, abrindo anteriormente, com 11 a 13 mamas (Cerqueira &
Tribe 2008).
• Distribuição no Brasil: nos estados do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, em parte dos
estados de Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Sergipe (modificado de Cerqueira & Tribe 2008).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Didelphis Linnaeus, 1758
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Didelphis albiventris, Didelphis aurita, Didelphis imperfecta e Didelphis marsupialis

Didelphis imperfecta Mondolfi & Pérez Hernández, 1984

Figura 11. Foto e distribuição geográfica de Didelphis imperfecta no Brasil (Foto: Paola S. da Mata).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior ou igual ao comprimento cabeça-corpo. Pelagem de textura
áspera. Coloração dorsal variando de preta a grisalha, e coloração ventral creme-amarelada. Coloração facial
branca, com três faixas negras (duas sobre os olhos e uma na fronte indo dos olhos ao topo da cabeça). Orelhas
grandes e de coloração negra na parte inferior, e branca em ¼ da parte apical. Cauda preênsil, revestida de pelos
pretos na parte basal (de 1/4 a 1/6 do comprimento), e com coloração branca na parte distal.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CT (n=1)

CA (n=1)

MC (n=1)

D. imperfecta

340

354

720

• Hábito e habitat: noturno, solitário, arborícola e terrícola, frugívoro-onívoro. Habita enclaves de
campinarana e outras formações vegetais abertas na Amazônia, além de florestas, não sendo comum em sua
área de distribuição (Caramaschi et al. 2013).
• Informações cranianas: P3 relativamente pequeno, com sulco profundo na região póstero-labial da coroa.
• Marsúpio e mamas: bolsa bem desenvolvida, abrindo anteriormente. Normalmente as espécies do gênero
possuem de 7 a 13 mamas (Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: no estado de Roraima, em parte dos estados do Amapá, Amazonas e Pará (modificado
de Cerqueira & Tribe 2008, Rossi et al. 2016, Faria & Melo 2017). Ocorre em simpatria com D. marsupialis no
Amapá (Silva et al. 2013) e no Amazonas (Caramaschi et al. 2013).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Didelphis Linnaeus, 1758
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Didelphis albiventris, Didelphis aurita, Didelphis imperfecta e Didelphis marsupialis

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

Figura 12. Foto e distribuição geográfica de Didelphis marsupialis no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda maior, ou igual ao comprimento cabeça-corpo. Pelagem
muito áspera. Coloração dorsal grisalho enegrecida e coloração ventral creme-amarelada. Orelhas grandes e
completamente negras. Cauda preênsil, revestida de pelos negros na parte basal (de 1/4 a 1/6 do comprimento),
com a parte distal gradualmente despigmentada em direção à ponta, até atingir uma cor branco-amarelada.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=9)

CA (n=9)

MC (n=9)

D. marsupialis

419 (405–446)

434 (366–497)

1351 (1025–1700)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, frugívoro-onívoro, incluindo pequenos vertebrados e invertebrados em
sua dieta. Ocorre em quase toda Amazônia brasileira, sendo comum em sua área de distribuição, com grande
plasticidade ecológica, adaptando-se aos mais variados hábitats, inclusive o peridomicílio. Pode utilizar o solo,
o sub-bosque e o sub-dossel/dossel (Vieira & Camargo 2012). Didelphis marsupialis é tolerante ao veneno da
cascavel Crotalus durissus e da jararaca Bothrops sp., sendo um predador natural das cobras, incluindo as venenosas
(Almeida-Santos et al. 2000).
• Informações cranianas: P3 robusto e arredondado, com sulco pouco desenvolvido na região póstero-labial
da cora.
• Marsúpio e mamas: bolsa bem desenvolvida, abrindo anteriormente, normalmente. As fêmeas possuem de
11 a 13 mamas (Cerqueira & Tribe 2008).
• Distribuição no Brasil: nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima,
em parte dos estados do Maranhão e Tocantins (modificado de Cerqueira & Tribe 2008).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Glironia Thomas, 1912
Família Didelphidae, Subfamília Glironiinae Voss & Jansa, 2009
Espécie no Brasil: Glironia venusta

Glironia venusta Thomas, 1912

Figura 13. Foto e distribuição geográfica de Glironia venusta no Brasil (Foto: Paulo Sérgio Bernarde).
• Descrição: tamanho médio, com a cauda de tamanho igual, ou pouco maior que o comprimento
cabeça-corpo. Pelagem fina, longa e macia. Coloração dorsal castanho-acinzentado, com limite pouco
definido com a coloração ventral, acinzentada ou cinza-esbranquiçada, castanho-acinzentado com
uma faixa central também acinzentada. Máscara facial enegrecida da ponta do focinho até pouco
depois das orelhas e faixa rostral esbranquiçada e bem delimitada, estendendo-se do focinho à nuca.
Orelhas enegrecidas, de tamanho médio. Cauda preênsil, coberta de pelos da base ao ápice, exceto
na linha mediana ventral, e superfície dorsal coberta por pelagem longa e macia da base até a ponta.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=2)

CA (n=2)

MC (n=2)

G. venusta

194 (188–201)

208 (201–215)

130 (129–130)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, insetívoro-onívoro-granívoro, com dieta composta por insetos, ovos,
sementes e frutos (Mendes-Oliveira et al. 2015, Silveira et al. 2013). Esta espécie foi observada lambendo os
exsudados que se infiltram pelas rachaduras do tronco, também se utilizam de mata na borda de pastagem
sugerindo alguma tolerância a ambientes alterados (Silveira et al. 2013). Espécie essencialmente arborícola,
podendo saltar pequenas distâncias entre um ramo e outro quando estão forrageando, e ocorrem, principalmente,
nos estratos superiores da floresta, embora eventualmente utilize o sub-bosque e o solo (Vieira & Camargo
2012). Habita florestas de terra-firme primárias (decídua, secas fechadas e sempre verde) da Amazônia, mas já
foi encontrado em um casebre abandonado próximo à floresta secundária margeando um rio (Barkley 2008,
Mendes-Oliveira et al. 2015).
• Informações cranianas: processo pós-orbital presente e formado pelos ossos frontal e parietal.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente e 5 mamas, dois pares abdominais ao redor de uma única central (Barkley
2008).
• Distribuição no Brasil: nos estados do Acre, Rondônia e parte dos estados do Amazonas, Mato Grosso e
Pará (modificado de Ardente et al. 2013).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Gracilinanus Gardner & Creighton, 1989
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Gracilinanus agilis, Gracilinanus emiliae, Gracilinanus microtarsus e Gracilinanus peruanus

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854)

Figura 14. Foto e distribuição geográfica de Gracilinanus agilis no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda um pouco maior, ou muito maior do que o comprimento
cabeça-corpo. Coloração dorsal castanho-acinzentada clara, tingida de amarelo, ou laranja, sem limite
definido com a coloração ventral creme, com pelos de base cinza, exceto na garganta e no peito, onde são
homogeneamente cremes. Rostro levemente mais claro que o dorso. Máscara facial pequena, de cor negra,
projetada anteroposteriormente. Cauda preênsil coberta por diminutos pelos incolor.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=60)

CA (n=60)

MC (n=60)

G. agilis

104,02 (82-120)

129,53 (114-145)

29,26 (18-43)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, com dieta constituída de frutos e artrópodes, principalmente
himenópteros e isópteros, podendo ter um alto consumo de formigas e cupins, quando estes estão disponíveis
(Lessa & Costa 2010). Prefere locais com vegetação densa, conectada por trepadeiras e ramos finos, utiliza o
solo, o sub-bosque e o sub-dossel/dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita campo úmido, mata de galeria, mata
seca, taquaral no cerrado, cerradão, floresta estacional semidecidual, vereda (Bonvicino et al. 2012, Carmignotto
1999, Cáceres et al. 2012) e mata de galeria da Caatinga. É uma espécie com ampla distribuição, ocorrendo em
vegetação conservada e alterada, sendo comum e abundante (Bonvicino et al. 2002).
• Informações cranianas: presença do processo timpânico do alisfenoide, fenestra maxilar bem desenvolvida,
forame posterolateral geralmente maior, ou igual a fenestra palatina. Cúspides acessórias no canino geralmente
ausentes, P2 maior que P3.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente, normalmente, as fêmeas possuem 15 mamas (Tate 1933).
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal e estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e parte dos estados
de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
São Paulo e Tocantins (modificado de Gardner & Creighton 2008, Gurgel-Filho et al. 2015, Semedo et al. 2015).
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• Gênero Gracilinanus Gardner & Creighton, 1989
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Gracilinanus agilis, Gracilinanus emiliae, Gracilinanus microtarsus e Gracilinanus peruanus

Gracilinanus emiliae (Thomas, 1909)

Figura 15. Foto e distribuição geográfica de Gracilinanus emiliae no Brasil (Foto: Thiago Gomide).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda um pouco, ou muito maior do que o comprimento cabeça-corpo.
Pelagem macia. Coloração dorsal castanho-avermelhada intensa, com limite bem definido com a coloração ventral,
totalmente branca. Rostro levemente mais claro (alaranjado) que o dorso. Máscara facial pequena, e escura, ao
redor dos olhos. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil e coberta por diminutos pelos cobrindo as escamas.
• Medidas: retiradas de Diáz et al. (2002).
Táxon

CC (n=16)

CA (n=19)

MC (n=11)

G. emiliae

123 (98-154)

111 (178-150)

23 (12-33)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro/onívoro. Espécie essencialmente arborícola, ocorrendo,
principalmente, nos estratos superiores da floresta, embora, eventualmente, ocorra no sub-bosque e mesmo no
solo (Vieira & Camargo 2012). Habita ambiente florestado das terras baixas da floresta tropical primária e mata
de galeria na transição com o Cerrado (Brandão et al. 2015).
• Informações cranianas: presença do processo timpânico do alisfenoide, fenestra maxilar pouco desenvolvida
ou ausente, forame posterolateral menor que a fenestra palatina. Cúspides acessórias no canino geralmente
presentes. P2 maior que P3.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente, fórmula mamária desconhecida.
• Distribuição no Brasil: estado do Amapá, e parte dos estados do Pará e Tocantins (modificado de Brandão
et al. 2014, Rocha et al. 2015).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Gracilinanus Gardner & Creighton, 1989
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Gracilinanus agilis, Gracilinanus emiliae, Gracilinanus microtarsus e Gracilinanus peruanus

Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842)

Figura 16. Foto e distribuição geográfica de Gracilinanus microtarsus no Brasil (Foto: Ruan Nunes).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina,
longa e macia. Coloração dorsal castanho-acinzentada escura, tingida com laranja ou vermelho, e coloração
ventral com pelos de base cinza e ápice creme, inclusive no peito e na garganta. Coloração do rostro mais
clara do que a da região dorsal. Máscara facial de pelos escuros ao redor dos olhos ampla, estendendose até próximo a orelha. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil, coberta por pelos diminutos.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=7)

CA (n=7)

MC (n=7)

G. microtarsus

107 (73-125)

150 (136-171)

30 (25-42)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e onívoro, incluindo em sua dieta insetos, aranhas, caracóis e frutas,
sendo os insetos (principalmente cupins, besouros e formigas) um recurso alimentar frequentemente detectado
(Martins et al. 2006). Habitam locais com vegetação densa, conectada por trepadeiras e ramos finos, sendo,
essencialmente, arborícola, podendo saltar pequenas distâncias entre um ramo e outro quando estão forrageando,
ocorrendo, principalmente, nos estratos superiores da floresta, embora possa ocorrer no sub-bosque e no solo
(Vieira & Camargo 2012). Já foi encontrado nas florestas de Araucária do sul do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012).
Constrói ninhos em ocos secos de árvores, em cachos de banana, e mesmo sob cobertura das caixas para criação
de abelhas, podendo o ninho ser ocupado por mais de um indivíduo (Lange & Jablonski 1998).
• Informações cranianas: presença do processo timpânico do alisfenoide, com fenestra maxilar bem
desenvolvida, e forame posterolateral menor que a fenestra palatina. Canino sem cúspides acessórias, P2 maior
que P3.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente. Normalmente, as fêmeas possuem 15 mamas (Smith 2012).
• Distribuição no Brasil: estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina, em parte dos estados da
Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo (Modificado de Creighton & Gardner 2008, Lóss
et al. 2011).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Gracilinanus Gardner & Creighton, 1989
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Gracilinanus agilis, Gracilinanus emiliae, Gracilinanus microtarsus e Gracilinanus peruanus

Gracilinanus peruanus (Tate, 1931)

Figura 17. Foto e distribuição geográfica de Gracilinanus peruanus no Brasil (Foto: Diego Afonso).
• Descrição: tamanho pequeno, com calda maior do que o comprimento cabeça-corpo, pelagem dorsal de
cor castanho-avermelhada, curta lisa e opaca, máscara em torno dos olhos geralmente pouco desenvolvida
anteroposteriormente, pelagem entre olhos e orelhas geralmente avermelhada, a coloração ventral creme,
geralmente com pelos de base cinza, exceto na garganta e no peito, onde são homogeneamente cremes. Cauda
ligeiramente bicolor. Orelhas pequenas com pelos creme a creme-laranja na base e marrom-claro distalmente.
Cauda preênsil, coberta por pelos diminutos.
• Medidas: retiradas de Semedo et al. (2015).
Táxon

CC (7)

CA (n=9)

MC (7)

G. peruanus

85–121

130-155

22,8 ± 7,4

• Hábito e habitat: noturno, solitário, arborícola, habita floretas primárias e secundárias do Cerrado e da
Amazônia.
• Informações cranianas: região interorbital lisa, às vezes com margens supraorbitais angulares aos frontais,
nunca apresentando processos pós-orbitais conspícuos, posição da fenestra maxilar alinhada anteriormente com
o paracone de P3 e posteriormente com o paracone de M1 ou M2, forame palatal pósterolateral, geralmente
menor que a fenestra palatina (Semedo et al. 2015).
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente. Normalmente, as fêmeas possuem 9 mamas na posição 4-1-1 (Semedo et
al. 2015).
• Distribuição no Brasil: estados de Rondônia e noroeste do Mato Grosso (Semedo et al. 2015).
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• Gênero Hyladelphys Voss, Lunde & Simmons, 2001
Família Didelphidae, Subfamília Hyladelphinae Voss & Jansa, 2009
Espécie no Brasil: Hyladelphys kalinowskii

Hyladelphys kalinowskii (Hershkovitz, 1992)

Figura 18. Foto e distribuição geográfica de Hyladelphys kalinowskii no Brasil (Foto: Pedro Peloso).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem dorsal
marrom-avermelhada, com nítida faixa rostral alaranjada e pelagem ventral homogeneamente creme, ou
branca. Ampla máscara facial de pelos escuros ao redor dos olhos, do focinho à orelha, contrastando com a
pelagem alaranjada. Orelhas de tamanho pequeno. Cauda preênsil.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=3)

CA (n=7)

MC (n=7)

H. kalinowskii

77 (76–78)

111 (107–113)

16 (13–18)

• Hábito e habitat: noturno, arborícola, mas já foi capturado no solo, sub-bosque, sem dados sobre hábitos
alimentares. Habita áreas de floresta de terra-firme e ripária primária, e alterada da Amazônia, e seus ninhos,
feitos com folhas secas e pequenos ramos, podem conter de um a vários indivíduos (Mendes-Oliveira et al.
2015, Catzeflis 2018).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar ausente, fenestras palatinas e maxilares ausentes,
região interorbital convergente anteriormente, com cristas supraorbitais arredondadas não proeminentes. P3
permanente pouco maior que metade de P2, pré-molar decíduo pequeno.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente. Possui 4 mamas em dois pares abdominais-inguinais (Gardner 2008b).
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Amazonas e Amapá (Modificado de Gardner 2008b, Silva et
al. 2013).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Lutreolina Thomas, 1910
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Lutreolina crassicaudata

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804)

Figura 19. Foto e distribuição geográfica de Lutreolina crassicaudata no Brasil (Foto: Paola S. da Mata).
• Descrição: tamanho médio a grande (corpo alongado), com a cauda maior, ou igual ao comprimento
cabeça-corpo. Pelagem curta, densa, escura e brilhante. Dorso com coloração variando do alaranjado-escuro
ao avermelhado e marrom escuro, com limite definido com o ventre mais claro, amarelado, sendo que
no peito a base dos pelos é cinza escuro. Acima da pálpebra, um par de vibrissas pretas de comprimento
desigual. Orelhas pequenas, peludas e ovais. Cauda muito grossa, coberta de pelos na região próxima ao corpo.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=11)

CA (n=11)

MC (n=1)

L. crassicaudata

295 (241–342)

283 (242–336)

530 (300–800)

• Hábito e habitat: noturno (Nowak & Paradiso 1983), com dieta constituída de frutos, vertebrados e
invertebrados, tendo, também, comportamento carniceiro, além de, em ambientes urbanos, se alimentar de
restos de alimentos humanos (Ramos 2007). Espécie terrícola (Vieira & Camargo 2012), com habilidades para
nadar e escalar, eventualmente, subir em árvores. Habita ambientes fechados e abertos próximos a cursos d’água,
sendo bastante ágil em ambientas abertos, principalmente em lugares alagadiços ou próximos à cursos d’água
dos Pampas e parte da Mata Atlântica. Já foi encontrado nas florestas de araucária do sul do Brasil (Ribeiro &
Vieira 2012). Constrói ninhos na grama seca e em cativeiro, pode viver até 3 anos (Nowak & Paradiso 1983).
• Informações cranianas: ossos do maxilar e do alisfenoide em contato na região das duas orbitas.
• Marsúpio e mamas: a extensão do desenvolvimento do marsúpio pode variar entre indivíduos, possuindo
de 9 a 11 mamas (Smith 2008a).
• Distribuição no Brasil: estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e parte dos estados
de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Modificado de Stein & Patton 2008).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Marmosa Gray, 1821
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Marmosa) lepida, M. (Marmosa) macrotarsus, M. (Marmosa) murina e M. (Marmosa)
waterhousei

Marmosa (Marmosa) lepida (Thomas, 1888)

Figura 20. Distribuição geográfica de Marmosa (Marmosa) lepida no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem lisa.
Coloração dorsal castanho-avermelhada e ventre creme-esbranquiçada, sem pelos de base cinza. Pelagem do
rostro de coloração semelhante ao do dorso. Máscara facial de pelos escuros conspícua, que não se estende até
a base da orelha. Cauda preênsil, coberta de pelos da mesma cor do dorso na parte basal (até 15mm), e nua no
restante. Escamas caudais dispostas em forma de espiral.
• Medidas: retiradas de Brito & Pozo-Zamora (2015).
Táxon

CC (n=1)

CA (n=1)

MC (n=1)

M. (Marmosa) lepida

95

136

20

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro, incluindo invertebrados (insetos) e frutos em sua
dieta (Mendes-Oliveira et al. 2015). Animal de rara captura. Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque,
ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita, preferencialmente,
florestas tropicais úmidas de baixa altitude (Mendes-Oliveira et al. 2015).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar presente, processo pós-orbital presente, fenestras
palatinas ausentes. P2 e P3 com tamanhos semelhantes.
• Marsúpio e mamas: bolsa ausente, com 7 mamas funcionais (Gardner & Creighton 2008).
• Distribuição no Brasil: estados do Acre, Amapá, e Roraima e parte dos estados do Amazonas e Pará
(Modificado de Gardner & Creighton 2008, Guimarães et al. 2018).

30

Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Marmosa Gray, 1821
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Marmosa) lepida, M. (Marmosa) macrotarsus, M. (Marmosa) murina e M. (Marmosa)
waterhousei

Marmosa (Marmosa) macrotarsus (Wagner, 1842)

Figura 21. Distribuição geográfica de Marmosa (Marmosa) macrotarsus no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem lisa.
Coloração dorsal castanho-acinzentada e ventre creme, com faixas laterais de pelos de base cinza, geralmente
conspícuas e presentes do pescoço ao abdome, e na porção ventral dos membros. Pelagem do rostro de
coloração semelhante à do dorso. Máscara facial de pelos escuros conspícua, que não se estende até a base da
orelha. Cauda homogeneamente pigmentada, ou com partes despigmentadas no 1/3 final. Sem informações
para escamas caudais.
• Medidas: retiradas de Brandão et al. (2015).
Táxon

CC (n=56)

CA (n=60)

MC

M. (Marmosa)
macrotarsus

90-136

148-206

-

• Hábito e habitat: noturno, solitário. Sem informações para hábito, dieta, comportamento e reprodução.
Habita, preferencialmente, florestas tropicais úmidas de baixa altitude (Mendes-Oliveira et al. 2015).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar semelhante à altura do I1, processo pós-orbital
desenvolvido e, geralmente, alinhado à constrição pós-orbital, fenestras palatinas ausentes.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Acre, Amazonas e Pará (Modificado de Brandão et al. 2015).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Marmosa Gray, 1821
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Marmosa) lepida, M. (Marmosa) macrotarsus, M. (Marmosa) murina e M. (Marmosa)
waterhousei

Marmosa (Marmosa) murina (Linnaeus, 1758)

Figura 22. Foto e distribuição geográfica de Marmosa (Marmosa) murina no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem macia.
Coloração dorsal castanho-acinzentada, e ventral creme com faixas laterais de pelos de base cinza, que nunca se
unem no peito e no abdome. Pelagem do rostro de coloração semelhante à do dorso. Máscara facial de pelos escuros
conspícua, que não se estende até a base da orelha. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil, coberta de pelos da
mesma cor do dorso na parte basal (até 15 mm), e nua no restante. Escamas caudais dispostas em forma de espiral.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=13)

CA (n=13)

MC (n=13)

M. (Marmosa) murina

133 (118–152)

173 (156–195)

51 (35–80)

• Hábito e habitat: noturno e crepuscular, solitário, com dieta constituída de invertebrados, frutos, flores e
néctar (Mendes-Oliveira et al. 2015). Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque, ocorrendo, eventualmente,
no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita, principalmente, florestas de terra-firme e inundáveis,
primárias e secundárias da Amazônia e Mata Atlântica, brejos de altitude no nordeste brasileiro, e parte do
Cerrado e Caatinga.
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar presente, processo pós-orbital presente, fenestras
palatinas ausentes. P2 e P3 com tamanhos semelhantes.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, possuindo 7 mamas, com uma mama central sempre presente
(Voss & Jansa 2009)
• Distribuição no Brasil: estados do Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Tocantins, Rio Grande do Norte e Sergipe, e parte dos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo (Modificado de
Gardner & Creighton 2008).
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• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Marmosa Gray, 1821
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Marmosa) lepida, M. (Marmosa) macrotarsus, M. (Marmosa) murina e M. (Marmosa)
waterhousei

Marmosa (Marmosa) waterhousei (Tomes, 1860)

Figura 23. Distribuição geográfica de Marmosa (Marmosa) waterhousei no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem
macia. Coloração dorsal castanho-acinzentada escura e ventral creme, com faixas laterais de pelos de base
cinza sempre conspícuas, presentes do pescoço ao abdome, e na porção ventral dos membros. Pelagem do
rostro de coloração semelhante à do dorso. Máscara facial de pelos escuros conspícua, que não se estende
até a base da orelha. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil e homogeneamente pigmentada.
• Medidas: retiradas de Gutierréz et al. (2011).
Táxon

CC (n=5)

CA (n=6)

MC (n=2)

M. (Marmosa) waterhousei

137,3 (125-149)

199,2 (172-223)

65 (64-66)

• Hábito e habitat: arborícola. Habita florestas úmidas da Amazônia, em altitudes que variam de 50 a 1100
m (Gutierréz et al. 2011)
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar semelhante à altura do I1. Cristas supraorbitais
proeminentes, projetadas lateralmente e dorsalmente (Brandão et al. 2015).
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: está restrita a uma pequena faixa no noroeste do estado da Amazônia, ao norte do
rio Amazonas e oeste do rio Negro (Modificado de Gutierréz et al. 2011, Brandão et al. 2015).
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• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Micoureus Lesson, 1842
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Micoureus) budini, Marmosa (Micoureus) constantiae, Marmosa (Micoureus) demerarae,
Marmosa (Micoureus) paraguayana, Marmosa (Micoureus) rutteri

Marmosa (Micoureus) budini Thomas, 1920

Figura 24. Distribuição geográfica de Marmosa (Micoureus) budini no Brasil.
• Descrição: possui tamanho pequeno em relação as outras espécies do subgênero Micoureus. Pelo dorsal
geralmente longo (8–13 mm) e lanoso, com a coloração do dorso variando de marrom-acinzentada a olivácea,
e a do ventre creme-amarelada. A máscara facial é bem definida. Cauda amarronzada completamente
despigmentada na porção distal, e com pelagem curta em sua base.
• Medidas: retiradas de Silva et al. (2019).
Táxon

CC (n=14)

CA (n=14)

MC (n=17)

M. (Micoureus) budini

122–221

173–255

56-144

• Hábito e habitat: habita áreas do Cerrado, Pantanal, e as florestas do interio da bacia dos rios Parana/Paraiba
(Silva et al. 2019).
• Informações cranianas: margens posteriores de nasais arredondadas ou quadradas, cristas supraorbitais
desenvolvidas, apenas projetadas lateralmente, cristas temporais moderadamente convergentes, osso interparietal
estreito anteriormente e medialmente, com a região posterior abruptamente se expandindo lateralmente,
fenestras palatinas bem desenvolvidas, fenestra coclear exposta em vista ventral (Silva et al. 2019).
• Marsúpio e mamas: fórmula mamária desconhecida.
• Distribuição no Brasil: estado do Mato Grosso do Sul (Silva et al. 2019).
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• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Micoureus Lesson, 1842
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Micoureus) budini, Marmosa (Micoureus) constantiae, Marmosa (Micoureus) demerarae,
Marmosa (Micoureus) paraguayana, Marmosa (Micoureus) rutteri

Marmosa (Micoureus) constantiae Thomas, 1904

Figura 25. Foto e distribuição geográfica de Marmosa (Micoureus) constantiae no Brasil (Foto: Diego Afonso).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem lanosa.
Coloração dorsal castanho-acinzentada tingida de amarelo, e ventral amarelada, ou creme-esbranquiçada sem
pelos de base cinza. Pelagem do rostro de coloração semelhante ao do dorso. Máscara facial não é bem definida,
com pelos escuros conspícua, que não se estende até a base da orelha. Orelha de tamanho pequeno. Cauda
preênsil, coberta de pelos da mesma cor do dorso na parte basal (16–58 mm, 33,7 ± 8,3), e nua e escura no
restante, com a porção distal despigmentada, de cor clara. Escamas caudais dispostas em forma de espiral.
• Medidas: retiradas de Silva et al. (2019).
Táxon

CC (n=6)

CA (n=6)

MC (n=4)

M. (Micoureus) constantiae

131–262

159–297
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• Hábito e habitat: noturno, solitário e onívoro/insetívoro. Espécie arborícola, ocorrendo, principalmente,
nos estratos superiores da floresta, embora, eventualmente, ocorra no sub-bosque e mesmo no solo (Vieira &
Camargo 2012). Habita Amazônia, Cerrado e Pantanal, em florestas estacional decidual e cerradão (Cáceres et
al. 2012).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar presente, processo pós-orbital presente, fenestras
palatinas geralmente ausente. P2 e P3 com tamanhos semelhantes.
• Marsúpio e mamas: sem marsúpio. Normalmente, as fêmeas possuem 15 mamas (Smith & Owen 2016).
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso e Rondônia
(Modificado de Silva et al. 2019).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Micoureus Lesson, 1842
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Micoureus) budini, Marmosa (Micoureus) constantiae, Marmosa (Micoureus) demerarae,
Marmosa (Micoureus) paraguayana, Marmosa (Micoureus) rutteri

Marmosa (Micoureus) demerarae Thomas, 1905

Figura 26. Foto e distribuição geográfica de Marmosa (Micoureus) demerarae no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem lanosa.
Coloração dorsal castanho-acinzentada tingida de creme ou amarelo, com ventre amarelado ou creme, e largas
faixas de pelos laterais de base cinza, que podem se unir no peito e no abdome. Pelagem do rostro de coloração
semelhante à do dorso. Máscara facial de pelos escuros conspícua, que não se estende até a base da orelha.
Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil, coberta de pelos da mesma cor do dorso na parte basal (até
30 mm), e nua no restante, despigmentada na parte distal. Escamas caudais dispostas em forma de espiral.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=23)

CA (n=23)

MC (n=23)

M. (Micoureus) demerarae

184 (160-220)

223 (131-260)

125 (90-185)

• Hábito e habitat: noturno e solitário. Espécie essencialmente arborícola, ocorrendo, principalmente, nos
estratos superiores da floresta, embora, eventualmente, utilize o sub-bosque e o solo (Vieira & Camargo 2012).
Habita florestas primárias e secundárias na Amazônia, e florestas de galeria do Cerrado.
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar presente, processo pós-orbital presente e pouco
desenvolvido, fenestras palatinas ausentes. P2 e P3 com tamanhos semelhantes.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, possuindo 7 mamas com uma mama central sempre presente
(Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: estados do Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Roraima, Sergipe e Tocantins, e parte dos estados do Amazonas, Bahia, Goiás e Mato Grosso (Modificado de
Silva et al. 2019).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Micoureus Lesson, 1842
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Micoureus) budini, Marmosa (Micoureus) constantiae, Marmosa (Micoureus) demerarae,
Marmosa (Micoureus) paraguayana, Marmosa (Micoureus) rutteri

Marmosa (Micoureus) paraguayana Tate, 1931

Figura 27. Foto e distribuição geográfica de Marmosa (Micoureus) paraguayana no Brasil (Foto: Ariel do Nascimento).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem lanosa.
Coloração dorsal acinzentada e ventral creme, amarelada ou alaranjada, com pelos de base cinza na maior parte
do ventre. Pelagem do rostro de coloração semelhante à do dorso. Máscara facial não é bem definida, com
pelos escuros conspícua, que não se estende até a base da orelha. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil,
coberta de pelos da mesma cor do dorso na parte basal (até 30 mm), e nua e escura no meio, com a porção
distal despigmentada, de cor clara. Escamas caudais dispostas em forma de espiral.
• Medidas: retiradas De la Sancha et al. (2012).
Táxon

CT (n=4)

CA (n=4)

MC (n=4)

M. (Micoureus)
paraguayana

385,2 (352-412)

220,5 (213-235)

90,8 (57-140)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro, consumindo grandes quantidades de insetos, um
grupo selecionado de frutos e flores, e, raramente, vertebrados (Lessa & Costa 2010). Espécie arborícola, podendo
saltar pequenas distâncias entre um ramo e outro quando está forrageando, ocorrendo, principalmente, nos
estratos superiores da floresta, embora, eventualmente, utilize o sub-bosque e o solo (Vieira & Camargo 2012).
Habita florestas primárias e secundárias da Mata Atlântica. Já foi encontrado nas florestas de Araucária do sul
do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012). A área de vida varia de 0,8–1,7 ha para as populações do sudeste do Brasil
(Lira et al. 2007).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar presente, processo pós-orbital presente, fenestras
palatinas ausentes. P2 e P3 com tamanhos semelhantes.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, possuindo 7 mamas, com uma mama central sempre presente
(Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e parte dos estados da
Bahia, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, e São Paulo (Modificado De la Sancha et al. 2012 e
Silva et al. 2019).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosa Gray, Subgênero Micoureus Lesson, 1842
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosa (Micoureus) budini, Marmosa (Micoureus) constantiae, Marmosa (Micoureus) demerarae,
Marmosa (Micoureus) paraguayana, Marmosa (Micoureus) rutteri

Marmosa (Micoureus) rutteri Thomas, 1924

Figura 28. Foto e distribuição geográfica de Marmosa (Micoureus) rutteri no Brasil (Foto: Paulo Sérgio Bernarde).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem lanosa.
Coloração dorsal castanho-acinzentada tingida de laranja, com ventre creme-alaranjado, com faixas laterais de
pelos de base cinza. Pelagem do rostro de coloração semelhante à do dorso. Máscara facial de pelos escuros
conspícua, que não se estende até a base da orelha. Orelha de tamanho médio. Cauda preênsil, coberta de pelos
da mesma cor do dorso na parte basal (até 20 mm), e nua no restante.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=21)

CA (n=21)

MC (n=21)

M. (Micoureus) rutteri

164 (111–210)

206 (132-267)

112 (50–215)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Espécie arborícola, ocorrendo, principalmente, nos
estratos superiores da floresta, embora possa utilizar o sub-bosque e o solo (Vieira & Camargo 2012). Habita
florestas de terra firme e de várzea da Amazônia (Gardner & Creighton 2008).
• Informações cranianas: processo rostral do pré-maxilar presente, processo pós-orbital presente, fenestras
palatinas ausentes. P2 e P3 com tamanhos semelhantes.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, possuindo 7 mamas, com uma mama central sempre presente
(Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Acre e Amazonas (Gardner & Creighton 2008, Abreu-Junior et
al. 2016, Silva et al. 2019, Voss et al. 2019).

38

Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops bishopi (Pine, 1981)

Figura 29. Foto e distribuição geográfica de Marmosops bishopi no Brasil (Foto: Pedro Peloso).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina, curta
e macia. Coloração dorsal castanho-acinzentada, tingida com um vermelho-pálido, sem limite definido com
a coloração ventral esbranquiçada, com ou sem faixa lateral de pelos de base cinza e ápice branco. Possui anel
de pelos escuros circundando os olhos. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil, nua, levemente bicolor.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=5)

CA (n=5)

MC (n=4)

M. bishopi

(90-105)

(116-137)

19,25 (12-35)

• Hábito e habitat: noturno e solitário. Não há dados sobre a dieta desta espécie. Habita uma grande variedade
de florestas da Amazônia, ocupando ambientes arborícolas e terrestres.
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhado ao canino, com forames lacrimais
expostos em vista lateral, crista supra orbital ausente, fenestra palatina ausente. Canino com cúspides acessórias
posteriormente.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, possuindo 9 mamas (Díaz-Nieto & Voss 2016).
• Distribuição no Brasil: estados do Acre e Rondônia, e parte dos estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará
(Díaz-Nieto & Voss 2016).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops caucae (Thomas, 1900)

Figura 30. Distribuição geográfica de Marmosops caucae no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina e
macia. Coloração dorsal castanho–acinzentada com limite bem definido com a coloração ventral creme, com
longa faixa lateral de pelos de base cinza e ápice creme que ocupa quase todo o ventre. Possui anel escurecido
ao redor dos olhos. Orelha de tamanho médio. Cauda preênsil, nua, uniformemente escura.
• Medidas: retiradas de Patton et al. (2000).
Táxon

CT (n=2)

CA (n=2)

MC (n=1)

M. caucae

121 (113-129)

157 (145-170)
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• Hábito e habitat: noturno, solitário, sem informação sobre a dieta. Utiliza, principalmente, o solo e o subbosque, e ocorre, eventualmente, no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita florestas de várzea
da Floresta Amazônica.
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhado ao canino, crista supra orbital
ausente, um par fenestras palatinas de cada lado do palato. Canino sem cúspides acessórias.
• Marsúpio e mamas: marsúpio ausente.
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Acre e Amazonas (Modificado de Gardner & Creighton 2008,
Díaz-Nieto et al. 2016).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops incanus (Lund, 1840)

Figura 31. Foto e distribuição geográfica de Marmosops incanus no Brasil (Foto: Lizandra Regina Bigai).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina e macia.
Coloração dorsal castanho–acinzentada, sem limite definido com a coloração ventral creme-esbranquiçada,
com faixa lateral de pelos de base cinza e ápice branco. Possui anel escurecido bem definidos ao redor dos
olhos. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil, nua, levemente bicolor, com parte apical esbranquiçada.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CT (n=5)

CA (n=5)

MC (n=5)

M. incanus

144 (103-162)

198 (157-225)

67 (41-85)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, geralmente abundante, e insetívoro-onívoro, com um notável consumo
de artrópodes, principalmente himenópteros, mas os frutos também são importantes na sua dieta (Lessa &
Costa 2010). Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque, ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel ou dossel,
podendo saltar pequenas distâncias entre um ramo e outro quando estão forrageando (Vieira & Camargo 2012).
É uma espécie com ampla distribuição, ocorrendo em vegetação conservada e alterada da Mata Atlântica, sendo
comum, mas não abundante (Bonvicino et al. 2002). Já foi encontrado nas florestas de Araucária do sul do
Brasil (Ribeiro & Vieira 2012).
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhada ao canino, forames lacrimais expostos
em vista lateral, com crista supra orbital arredondada não proeminente, uma ou mais fenestras palatinas de
cada lado do palato. Canino sem cúspides acessórias.
• Marsúpio e mamas: marsúpio ausente.
• Distribuição no Brasil: estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe, e parte dos estados da Bahia,
Minas Gerais, Paraná e São Paulo (Modificado de Rocha et al. 2012).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops noctivagus (Tschudi, 1845)

Figura 32. Foto e distribuição geográfica de Marmosops noctivagus no Brasil (Foto: Paulo Sérgio Bernarde).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina e
macia. Coloração dorsal castanho–acinzentada, tingida de laranja com limite bem definido com a coloração
ventral creme, sem faixa lateral de pelos de base cinza. Possui anel escurecido ao redor dos olhos. Orelha de
tamanho pequeno. Cauda preênsil, nua, unicolor ou levemente bicolor.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=3)

CA (n=3)

MC (n=3)

M. noctivagus

138 (118–155)

183 (154–202)

51 (30–70)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Utiliza, principalmente, o solo e sub-bosque,
ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita florestas primárias e
secundárias de terra firme da Amazônia.
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhado ao canino, forames lacrimais
expostos em vista lateral, crista supra orbital arredondada e não proeminente, geralmente encobrindo a
constrição pós-orbital, um par de fenestras palatinas de cada lado do palato. Canino sem cúspides acessórias.
• Marsúpio e mamas: marsúpio ausente.
• Distribuição no Brasil: estados do Acre e Rondônia, e parte dos estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará
(Modificado de Díaz-Nieto et al. 2016).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops ocellatus (Tate, 1931)

Figura 33. Foto e distribuição geográfica de Marmosops ocellatus no Brasil (Foto: Thiago Semedo).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina e
macia. Coloração dorsal castanho-pálida, ou acinzentada clara, com limite bem definido com a coloração
ventral creme, com ou sem faixa lateral de pelos de base cinza. Possui anel escurecido ao redor dos olhos.
Orelhas de tamanho pequeno. Cauda preênsil, nua, discretamente bicolor, com parte apical esbranquiçada.
• Medidas: retiradas de Voss et al. (2004).
Táxon

CC (n=15)

CA (n=15)

MC (n=15)

M. ocellatus

124,60 (104-175)

160 (136-186)

34,73 (23-59)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, sem dados sobre a dieta. Habita o sub-bosque de florestas semidecíduas
e decíduas, utilizando também o solo na região pantaneira. No Cerrado e Pantanal ocorre na floresta estacional
semidecidual (Cáceres et al. 2012).
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhada ao canino, forames lacrimais
parcialmente expostos em vista lateral, com crista supra orbital ausente, um par de fenestras palatinas de cada
lado do palato. Caninos sem cúspides acessórias.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio. Normalmente, as fêmeas possuem 13 mamas, sendo 9 abdominalinguinal e 2 pares peitorais (Gardner & Creighton 2008).
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Modificado de Semedo et
al. 2013, e dados aqui reportados).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops parvidens (Tate, 1931)

Figura 34. Foto e distribuição geográfica de Marmosops parvidens no Brasil (Foto: João Alves de Oliveira).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina e
macia. Coloração dorsal castanho–acinzentada, tingida de vermelho, sem limite definido com a coloração
ventral esbranquiçada, com ou sem faixa lateral de pelos de base cinza. Possui anel escurecido ao redor dos
olhos. Orelha de tamanho pequeno. Cauda preênsil, nua, unicolor ou levemente bicolor.
• Medidas: retiradas de Voss et al. (2013).
Táxon

CC (n=7)

CA (n=7)

MC (n=9)

M. parvidens

100 (93-116)

150 (151-169)

25 (21-31)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque,
ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel, ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita florestas primárias e
secundárias de terra firme da Amazônia, sendo menos frequente em florestas inundadas.
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhado ao canino, forames lacrimais não
expostos em vista lateral, com crista supra orbital ausente, sem fenestras palatinas. Caninos com cúspides
acessórias posterior e anterior.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio. Normalmente, as fêmeas possuem 7 ou 9 mamas (Díaz-Nieto &
Voss 2016).
• Distribuição no Brasil: estados do Amapá e Roraima, e parte dos estados do Amazonas e Pará (Modificado
de Voss et al. 2013).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops paulensis (Tate, 1931)

Figura 35. Foto e distribuição geográfica de Marmosops paulensis no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina, e
macia. Coloração dorsal castanho–acinzentada, tingida de vermelho, e coloração branca no ventre, sem faixa
lateral de pelos de base cinza. Possui anel escurecido ao redor dos olhos. Orelhas de tamanho pequeno. Cauda
preênsil, nua, levemente bicolor com parte apical esbranquiçada.
• Medidas: retiradas de Mustrangi & Patton (1997).
Táxon

CT (n=6)

CA (n=6)

MC (n=4)

M. paulensis

122 (111-139)

168 (164-173)

16-70

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque,
ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita florestas primárias e
secundárias, sendo endêmica da Mata Atlântica. A disponibilidade de frutos influencia na duração do período
da atividade reprodutiva, e parece ter papel na ocorrência de semelparidade (após o período reprodutivo, os
machos desaparecem da população) nesta espécie (Leiner et al. 2008).
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhado ao P1, forames lacrimais expostos
em vista lateral, crista supra orbital arredondada e não proeminente, sem fenestras palatinas. Caninos sem
cúspides acessórias.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: estado do Rio de Janeiro, em parte dos estados do Espirito Santo, Minas Gerais e São
Paulo (Modificado de Gardner & Creighton 2008).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Marmosops Matschie, 1916
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Marmosops bishopi, Marmosops caucae, Marmosops incanus, Marmosops noctivagus, Marmosops ocellatus,
Marmosops parvidens, Marmosops paulensis e Marmosops pinheiroi

Marmosops pinheiroi (Pine, 1981)

Figura 36. Foto e distribuição geográfica de Marmosops pinheiroi no Brasil (Foto: Cleuton Miranda).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem fina,
e macia. Coloração dorsal castanho–acinzentada escura, com limite bem definido com a coloração ventral
esbranquiçada, com faixa lateral de pelos de base cinza e ápice branco sempre presente, variando de estreita a
muito larga, ocupando grande parte do ventre. Possui anel escurecido ao redor dos olhos. Orelhas de tamanho
pequeno. Cauda preênsil, nua, unicolor, ou levemente bicolor.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CC (n=3)

CA (n=3)

MC (n=3)

M. pinheiroi

103 (94–121)

149 (137–156)

27 (21–33)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, não há dados sobre a dieta. Habita o sub-bosque de florestas primárias
e secundárias de terra firme e florestas inundadas da Amazônia, utilizando também o solo.
• Informações cranianas: margem posterior do forame incisivo alinhado ao canino, forames lacrimais
expostos em vista lateral, com crista supra orbital ausente, sem fenestras palatinas. Canino com cúspides
acessórias posterior e anterior.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio. Normalmente, as fêmeas possuem de 7 a 9 mamas (Díaz-Nieto
& Voss 2016).
• Distribuição no Brasil: nos estados do Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins (Modificado de Nascimento et
al. 2015, Rocha et al. 2015).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Metachirus Burmeister, 1854
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Metachirus myosurus e Metachirus nudicaudatus

Metachirus myosurus (Temminck, 1824)

Figura 37. Foto e distribuição geográfica de Metachirus myosurus no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho médio a grande, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem curta
e densa. Coloração dorsal variando de marrom-acinzentada a acastanhada, com limite pouco definido com o
ventre creme. Apresenta duas manchas arredondadas de pelos claros imediatamente sobre os olhos, como no
gênero Philander. Orelhas grandes, nuas, arredondadas e escuras. Cauda não preênsil, com pelos semelhantes
aos do dorso somente no primeiro centímetro da região basal, o restante sem pelo, e com a região distal
despigmentada.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=13)

CA (n=13)

MC (n=13)

M. myosurus

260 (230–323)

323 (280–360)

341 (250–440)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e frutífero (Voss et al. 2019). Espécie essencialmente terrícola. Habita
florestas primárias e secundárias nos biomas Amazônico, Pampas, Cerrados e Mata Atlântica. Já foi encontrado
nas florestas de Araucária do sul do Brasil (Voss et al. 2019).
• Informações cranianas: ossos frontais e esquamosal em contato com a parte lateral da caixa craniana
formado uma ponte que impede o contato dos ossos parietal e alisfenoide. Fenestra maxopalatina menor
do que em M. nudicaudatus, não alcançando o terceiro pré-molar nem o molar 4. Na série molar inferior o
entoconide é maior que o paraconide
• Marsúpio e mamas: sem informações.
• Distribuição no Brasil: estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro,
Rondônia e Sergipe, em parte dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina (Modificado de Gardner & Dagosto 2008, Voss
et al. 2019).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Metachirus Burmeister, 1854
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Metachirus myosurus e Metachirus nudicaudatus

Metachirus nudicaudatus (E. Geoffroy, 1803)

Figura 38. Distribuição geográfica de Metachirus nudicaudatus no Brasil (Foto: Álvaro Silva).
• Descrição: tamanho médio a grande, com a cauda maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem curta
e densa. Coloração dorsal variando de marrom-acinzentada a acastanhada, com limite pouco definido com o
ventre creme. Apresenta duas manchas arredondadas de pelos claros imediatamente sobre os olhos, como no
gênero Philander. Orelhas grandes, nuas, arredondadas e escuras. Cauda não preênsil, com pelos semelhantes
aos do dorso somente no primeiro centímetro da região basal, o restante sem pelo, e com a região distal
despigmentada.
• Medidas: Voss et al. (2019).
Táxon

CC (n=7)

CA (n=7)

MC (n=7)

M. nudicaudatus

259 (240-290)

344 (326-370)

335 (260-410)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, e insetívoro, consumindo um número razoável de invertebrados, mas
também consomem frutos (Lessa & Costa 2010). Espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo 2012).
Habita florestas primárias e secundárias próximas a cursos d’água no bioma Amazônico (Ribeiro & Vieira
2012, Voss et al. 2019).
• Informações cranianas: ossos frontais e esquamosal em contato com a parte lateral da caixa craniana
formado uma ponte que impede o contato dos ossos parietal e alisfenoide. Fenestra maxopalatina maior do que
em M. myosuros, alcançando o terceiro pré-molar e o molar 4. Na série molar inferior, o entoconide é subigual
ao paraconide.
• Marsúpio e mamas: marsúpio ausente, mas dobras laterais indistintas no abdome podem estar presentes.
Normalmente, as fêmeas possuem 9 mamas, dispostas em duas filas de quatro com uma teta mediana entre
eles (Smith 2008b).
• Distribuição no Brasil: estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Roraima e
Tocantins (Modificado de Gardner & Dagosto 2008, Miranda et al. 2009, Voss et al. 2019).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata, Monodelphis vossi

Monodelphis americana (Müller, 1776)

Figura 39. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis americana no Brasil (Foto: Júlio Vilela).
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal castanho-acinzentado na porção mediana e castanhoavermelhada na região lombar, e coloração ventral creme-amarelada, com pelos de base cinza. Presença de três
listras dorsais longitudinais escuras, continuamente a partir da base da cauda até a ponta do focinho. Listra
dorsal M. americana e M. iheringi são difíceis de distinguir porque ambos apresentam três listras pretas dorsais.
Os machos perdem gradualmente as listras a partir da classe de idade 4, adquirindo uma pelagem dorsal
avermelhada. Pelos da região do queixo e garganta semelhantes ao ventre. Terceiro dígito das patas anteriores
e posteriores mais longo. Garras das patas anteriores grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de
tamanho pequeno. Cauda curta com pelagem restrita à sua base.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=4)

CA (n=4)

MC (n=4)

M. americana

103 (98-115)

48 (39-60)

25 (17-30)

• Hábito e habitat: solitário e insetívoro-onívoro. Espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo 2012).
Habita florestas primárias e secundárias da Mata Atlântica e matas de galeria do Cerrado.
• Informações cranianas: crista sagital rudimentar formado pela lâmina medial do processo timpânico do
alisfenoide.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal e nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, em parte dos
estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Santa Catarina, São Paulo e Sergipe (Modificado de Pine & Handley Jr. 2008, Pavan et al. 2014).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett,1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis arlindoi Pavan Rossi & Schneider, 2012

Figura 40. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis arlindoi no Brasil (Foto: Silvia Pavan).
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal grisalha contrastando com as laterais avermelhadas, que
contrastam com a coloração ventral creme-acinzentada, listras dorsais longitudinais ausentes. Pelos da região
do queixo e garganta distintamente avermelhados. Terceiro dígito das patas anteriores e posteriores mais longo.
Garras das patas anteriores grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de tamanho pequeno. Cauda
curta com pelagem cobrindo cerca de 1/3 da região dorsal.
• Medidas: retiradas de Pavan et al. (2012).
Táxon

CC (n=2)

CA (n=2)

MC (n)

M. arlindoi

120-182

70-98

-

• Hábito e habitat: solitário, terrestre, sem informações sobre a dieta desta espécie. Habita florestas ao norte
da Amazônia brasileira (Pavan et al. 2012).
• Informações cranianas: crista sagital ausente ou pouco desenvolvido (Pavan et al. 2012).
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: estados do Amazonas, Pará e Roraima (Modificado de Pavan et al. 2012).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis brevicaudata (Erxleben, 1777)

Figura 41. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis brevicaudata no Brasil (Foto: Michel Faria)
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal acastanhada ou acinzentada, com pouco ou nenhum
contraste com as laterais avermelhadas e com a coloração ventral creme-acinzentada. Listras dorsais longitudinais
ausentes. Pelos da região do queixo avermelhados. Terceiro dígito das patas anteriores e posteriores mais longo.
Patas anteriores com garras grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de tamanho pequeno. Cauda
curta com pelagem cobrindo cerca de 1/3 da região dorsal.
• Medidas: retiradas de Pavan et al. (2012).
Táxon

CC (n=2)

CA (n=2)

MC (n)

M. brevicaudata

142-157

64-97

-

• Hábito e habitat: solitário e insetívoro-onívoro. Espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo 2012).
Habitat restrito a florestas de terra firme da Amazônia brasileira.
• Informações cranianas: cristas sagitais ausente ou pouco desenvolvidas.
• Marsúpio e mamas: marsúpio ausente.
• Distribuição no Brasil: estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará (Modificado de Pavan et al. 2012).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis dimidiata (Wagner, 1847)

Figura 42. Distribuição geográfica de Monodelphis dimidiata no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal castanho-acinzentado contrastando com as laterais
avermelhadas ou alaranjadas, e a coloração ventral creme-alaranjada. Listras dorsais longitudinais ausentes.
Pelos da região do queixo alaranjadas. Terceiro dígito das patas anteriores e posteriores mais longo. Patas
anteriores com garras grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de tamanho pequeno. Cauda curta
com pelagem dorsal retida na base.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=5)

CA (n=5)

MC (n=5)

M. dimidiata

139 (130-147)

73 (68-81)

68 (59-81)

• Hábito e habitat: noturno e diurno com pico de atividade ao anoitecer, solitário, com dieta generalista, sendo
os insetos abundantes em sua dieta, mas consomem, também, frutos (Castilheiro 2013). Espécie essencialmente
terrícola (Vieira & Camargo 2012). Habita regiões de Mata Atlântica e Pampa. Já foi encontrado nas florestas
de Araucária do sul do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012).
• Informações cranianas: P3 com cristas sagitais desenvolvidas.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, possuindo 27 mamas (Pavan & Voss 2016).
• Distribuição no Brasil: estado de Santa Catarina, em parte dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande
do Sul e São Paulo (Modificado de Pine & Handley Jr. 2008, Pavan et al. 2014).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis domestica (Wagner, 1842)

Figura 43. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis doméstica no Brasil (Foto: Cibele Bonvicino).
• Descrição: tamanho médio porte, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento
cabeça-corpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal acinzentada, sem contraste com as laterais e com
a coloração ventral creme, com pelos de base cinza. Listras dorsais longitudinais ausentes. Pelos da região do
queixo similares ao ventre. Terceiro dígito das patas anteriores e posteriores mais longo. Patas anteriores com
garras grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de tamanho pequeno. Cauda curta com pelagem
dorsal retida na base.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=3)

CA (n=3)

MC (n=3)

M. domestica

142 (123-150)

78 (64-93)

67 (42-81)

• Hábito e habitat: noturno, com maior atividade durante o período crepuscular e algumas horas durante a
noite, solitário e insetívoro-onívoro. Espécie essencialmente terrícola (Carmignotto 1999, Vieira & Camargo
2012). Habita formações vegetais do Cerrado (mata de galeria, campo úmido, floresta semidecídua, cerrado
sensu stricto, cerrado ralo, Bonvicino et al. 2002), Caatinga e Pantanal.
• Informações cranianas: crista sagital ausente ou pouco desenvolvida.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, possuindo 13 mamas inguinais, mas as mamas mais anteriores
podem estar ausentes, restando apenas 11 ou 12 (Macrini 2004).
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco e
Piauí, em parte dos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão, Rondônia,
Sergipe, Rio Grande do Norte e Tocantins (Modificado de Pine & Handley Jr. 2008).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis emiliae (Thomas, 1912)

Figura 44. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis emiliae no Brasil (Foto: Thiago Semedo).
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal grisalha, contrastando com a cabeça e região lombar
avermelhadas, e a coloração ventral creme-amarronzado, listras dorsais longitudinais ausentes. Pelos da região
do queixo similar ao ventre. Terceiro dígito das patas anteriores e posteriores mais longo. Patas anteriores com
garras grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de tamanho pequeno. Cauda curta com pelagem
cobrindo cerca de 1/3 da região dorsal.
• Medidas: retiradas de Voss & Jansa (2009).
Táxon

CT (n=6)

CA (n=6)

MC (n=6)

M. emiliae

107 (97–113)

50 (45–53)

30 (20–38)

• Hábito e habitat: noturno e solitário. Espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo 2012). Habita
florestas de terra firme da Floresta Amazônica.
• Informações cranianas: cristas sagitais ausentes ou pouco desenvolvidas.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: estado do Acre, em parte dos estados do Amazonas, Pará e Rondônia (Modificado
de Pine & Handley Jr. 2008).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis glirina (Wagner, 1842)

Figura 45. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis glirina no Brasil (Foto: Diego Afonso).
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal grisalha, contrastando com as laterais alaranjadas,
com limite pouco definido com a coloração ventral creme-acinzentada, levemente alaranjado, listras dorsais
longitudinais ausentes. Pelos da região do queixo pouco alaranjados. Terceiro dígito das patas anteriores e
posteriores mais longo. Patas anteriores com garras grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de
tamanho pequeno. Cauda curta com pelagem retida na base da cauda.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=3)

CA (n=3)

MC (n=3)

M. glirina

143 (130-159)

114 (81-165)

75 (90-165)

• Hábito e habitat: noturno, solitário, terrestre, com dieta generalista, sendo os insetos abundantes em sua
alimentação, mas consumem também frutos (Castilheiro 2013). Ocorre na floresta tropical da Amazônia.
• Informações cranianas: cristas sagitais ausentes ou pouco desenvolvidas.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia.
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis handleyi Solari, 2017

Figura 46. Distribuição geográfica de Monodelphis handleyi no Brasil.
• Descrição: Tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal amarelado ou acastanhado com aparência geral marrom
com base cinza claro e região do quadril mais escura, coloração ventral creme opaco, com faixa mediana
mais pálida, mas facilmente perceptível. Pelos da região do queixo similar ao ventre e cabeça acastanhada.
Vibrissas mistaciais não se estendem além dos ouvidos, glândula da garganta está presente com cor variando
de amarelado a alaranjado. Patas anteriores com garras grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha
de tamanho pequeno.
• Medidas: retiradas de Solari (2017), Bezerra et al. (2019).
Táxon

CC (n=6)

CA (n=6)

MC (n=6)

M. handleyi

122,9 (122,9 -124,0)

70,2 (68-73,5)

32,5

• Hábito e habitat: noturno e solitário. Habita florestas primárias e secundárias de terra firme além das savanas
amazônicas de solo pobre (Solari 2017, Bezerra et al. 2019).
• Informações cranianas: forames intermaxilares e interpalatinos formam uma crista elevada, processo
glenoidal do jugal é aumentado e forma uma região mais estreita da fossa. Os processos pós-timpânicos do
esquamosal são aumentados e projetados lateralmente, enquanto os processos timpânicos do alisfenoide são
pequenos.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: conhecido de uma localidade no Brasil, no município de Humaitá ao sul do
Amazonas, a outra localidade conhecida é no Peru (Solari 2017, Bezerra et al. 2019).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis iheringi (Thomas, 1888)

Figura 47. Distribuição geográfica de Monodelphis iheringi no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal castanho-acinzentado na porção mediana e castanhoavermelhado na região lombar, coloração ventral alaranjada, com pelos de base cinza. Presença de três
listras dorsais longitudinais escuras, iniciando-se na linha das orelhas. Pelos da região do queixo e garganta
semelhantes ao ventre. Terceiro dígito das patas anteriores e posteriores mais longo. Patas anteriores com garras
grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Orelha de tamanho pequeno. Cauda curta com pelagem retida
em sua base.
• Medidas: retiradas de Pine & Handley Jr. (2008).
Táxon

CC (n=8)

CA (n=8)

MC (n)

M. iheringi

75-100

53-60

-

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo
2012). Habita florestas contínuas, primárias e secundárias da Mata Atlântica. Já foi encontrado nas florestas de
Araucária do sul do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012).
• Informações cranianas: cristas sagitais ausentes.
• Marsúpio e mamas: sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo (Modificado de Pine & Handley Jr. 2008).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis kunsi Pine, 1975

Figura 48. Distribuição geográfica de Monodelphis kunsi no Brasil (Foto: Diego Afonso).
• Descrição: tamanho pequeno porte, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento
cabeça-corpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal uniformemente castanha clara e escura, sem limite
definido com a coloração ventral parda-amarelada ou parda-esbranquiçada, sem pelos de base cinza, às vezes
com faixa amarelada na linha mediana, com pelos totalmente claros. Cabeça de coloração mais clara, alaranjado
ou castanho-claro. Listras dorsais longitudinais ausentes. Pelos da região do queixo similares ao ventre. Terceiro
dígito das patas anteriores e posteriores mais longo. Patas anteriores com garras grandes, ultrapassando as
almofadas digitais. Orelha de tamanho pequeno e cauda curta.
• Medidas: retiradas de Pavan (2015).
Táxon

CT (n=17)

CA (n=17)

MC (n=13)

M. kunsi

71–90

34–49

9–19

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo
2012). Habita áreas abertas do Cerrado e do limite sul da Amazônia.
• Informações cranianas: cristas sagitais ausentes.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal, em parte dos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e São Paulo (Modificado de Pine & Handley Jr. 2008).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis pinocchio Pavan 2015

Figura 49. Distribuição geográfica de Monodelphis pinocchio no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (55%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem macia. Coloração dorsal e lateral uniformemente marrom, sem listras distintas, com limite
definido com o ventre creme, com a base dos pelos de cor cinza. Patas traseiras e dianteiras cobertas dorsalmente
com pelos curtos e acastanhados. Orelha de tamanho pequeno. Cauda fracamente bicolor, marrom escuro,
acentuado dorsalmente e marrom claro ventralmente.
• Medidas: retiradas de Pavan (2015).
Táxon

CT (n=4)

CA (n=4)

MC (n)

M. pinocchio

88–103

50–54

-

• Hábito e habitat: terrestre, semifossorial, sem dados sobre a alimentação. Habita florestas montanas da Mata
Atlântica do sudeste do Brasil.
• Informações cranianas: crânio pequeno, visivelmente alongado, rostro notavelmente longo e estreito,
forame infraorbitário dorsal não ultrapassa M1, forame lacrimal (dois de cada lado) expostos lateralmente na
órbita anterior, margens supraorbitais arredondadas, crista sagital ausente.
• Marsúpio e mamas: fêmea sem marsúpio, possuindo 7 mamas (Pavan 2015).
• Distribuição no Brasil: estado do Rio de Janeiro, em partes dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e
São Paulo (Modificado de Pavan 2015).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis saci Pavan Mendes-Oliveira & Voss, 2017

Figura 50. Distribuição geográfica de Monodelphis saci no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (50%) do que o comprimento cabeçacorpo. Coloração dorsal amarronzada, mas escura na região posterior, sem listras distintas, com a cabeça
distintamente mais avermelhada. Coloração ventral amarronzada com pelos de base cinza, mas abruptamente
branco puro no meio do ventre, no peito e abdome. Patas traseiras e dianteiras cobertas dorsalmente com pelos
de cor marrom claro. Orelha de tamanho pequeno cauda marrom escuro no dorso, mas com manchas pálidas
no ventre.
• Medidas: retiradas de Pavan et al. (2017).
Táxon

CC (n=8)

CA (n=8)

MC (n=7)

M. saci

102 (93-117)

52 (41-59)

23 (17-29)

• Hábito e habitat: terrestre, sem dados sobre a alimentação. Habita florestas primárias e perturbadas, floresta
de terra firme com dossel relativamente baixo e numerosos cipós, floresta ripária, sazonalmente inundada com
solo argiloso, epífitas, palmeiras, e vegetação herbácea (Pavan et al. 2017).
• Informações cranianas: forame dorsal infraorbital anterior ao M1, forame lacrimal (dois de cada lado)
anterior a margem orbital, margens supraorbitais arredondadas, crista sagital ausente. P2 ligeiramente menor
que P3.
• Marsúpio e mamas: fêmea sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: em parte dos estados do Acre, Mato Grosso, Pará e Rondônia (Modificado de Pavan
et al. 2017).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis scalops (Thomas, 1888)

Figura 51. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis scalops no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal grisalho contrastando com a região da cabeça e lombar
alaranjadas, com limite pouco definido com a coloração ventral creme-alaranjado. Listras dorsais longitudinais
ausentes em machos velhos, presença de listras castanhas em machos jovens e em fêmeas, iniciando-se na linha
das orelhas. Pelos da região do queixo e garganta semelhantes ao ventre. Terceiro dígito das patas anteriores e
posteriores mais longo. Patas anteriores com garras grandes, ultrapassando as almofadas digitais. Cauda curta
com pelagem retida em sua base.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=2)

CA (n=2)

MC (n=2)

M. scalops

95 (57-134)

57 (44-72)

75 (61-89)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo
2012). Habita áreas de floresta da Mata Atlântica. Já foi encontrado nas florestas de Araucária do sul do Brasil
(Ribeiro & Vieira 2012).
• Informações cranianas: cristas sagitais ausentes ou pouco desenvolvidas.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: estado do Rio de Janeiro, em parte dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais,
Paraná, São Paulo e Santa Catarina (Modificado de Pine & Handley Jr. 2008).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis touan (Shaw, 1800)

Figura 52. Foto e distribuição geográfica de Monodelphis touan no Brasil (Foto: Cleuton Miranda).
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (70%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal grisalho, contrastando com as laterais avermelhadas, e
a coloração ventral creme-acinzentada, com listras dorsais longitudinais ausentes. Pelos da região do queixo e
garganta distintamente avermelhados. Pelagem corporal cobrindo 1/3 ou mais da porção dorsal da cauda em
sua base. Terceiro dígito das patas anteriores e posteriores mais longo. Patas anteriores com garras grandes,
ultrapassando as almofadas digitais. Cauda curta.
• Medidas: retiradas de Pavan et al. (2012)
Táxon

CC (vários)

CA

MC

M. touan

137-159

-

-

• Hábito e habitat: habita áreas da Floresta Amazônica.
• Informações cranianas: cristas sagitais ausentes ou pouco desenvolvidas.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Amapá e Pará (Modificado de Pavan et al. 2012).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis unistriata (Wagner, 1842)

Figura 53. Distribuição geográfica de Monodelphis unistriata no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor do que o comprimento cabeça-corpo.
Pelagem curta e densa e aveludada. Coloração dorsal marrom avermelhado de pelos de base cinza, sem limites
definidos com a coloração ventral, coloração lateral entre o amarelo-avermelhado e o marrom mais escuro,
linha meio dorsal castanho-avermelhada começa no nível dos ombros e continua até a base da cauda, coloração
ventral vermelho-amarelada. Coloração da cauda e dos membros marrom-acinzentado escuro, dorsalmente e
ventralmente.
• Medidas: retiradas de Pine et al. (2013).
Táxon

CC (n=1)

CA (n=1)

MC (n)

M. unistriata

141,1

62,4

-

• Hábito e habitat: espécie essencialmente terrícola (Vieira & Camargo 2012). Rara, habitando regiões de Mata
Atlântica.
• Informações cranianas: a parte anterior do lacrimal atinge o nível de P3, forames incisivos curtos alcançando
apenas o nível da fossa paracanina, cíngulo labial em P2 presente, posição dos foramens infra orbitais a nível
de P3 (Pine et al. 2013).
• Marsúpio e mamas: sem informação.
• Distribuição no Brasil: conhecida somente por uma localidade no município de Itararé estado de São Paulo,
Brasil; e outra nos arredores de Misiones na Argentina (Pine et al. 2013).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Monodelphis Burnett, 1830
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Monodelphis americana, Monodelphis arlindoi, Monodelphis brevicaudata, Monodelphis dimidiata, Monodelphis
domestica, Monodelphis emiliae, Monodelphis glirina, Monodelphis handleyi, Monodelphis iheringi, Monodelphis kunsi, Monodelphis
pinocchio, Monodelphis saci, Monodelphis scalops, Monodelphis touan, Monodelphis unistriata e Monodelphis vossi

Monodelphis vossi Pavan, 2019

Figura 54. Distribuição geográfica de Monodelphis vossi no Brasil.
• Descrição: tamanho pequeno, com o comprimento da cauda menor (50%) do que o comprimento cabeçacorpo. Pelagem fina, curta e macia. Coloração dorsal cinza-esbranquiçado, lateralmente marcada por pelagem
alaranjada da cabeça a parte posterior dos quadris, sem listras distintas ou descontinuidades na pigmentação.
Pelos da parte superior da cabeça cinza-esbranquiçado, nunca alaranjadas na região supraocular. Pelo lateral
cinza escuro com base laranja distalmente. Pelagem ventral de cor creme-acinzentado com avermelhado a
laranja-claro, claramente diferenciado das partes alaranjadas, linha pouco evidente entre coloração ventral e
lateral. Glândula gular ausente ou presente. Vibrissas mistaciais e supraorbitais na maioria das vezes escuras,
se estendendo por trás dos olhos podendo atingir as orelhas. Orelha de tamanho pequeno. Cauda curta com
pelagem castanho dorsalmente e mais pálido ventralmente.
• Medidas: retiradas de Pavan (2019).
Táxon

CC (n=3)

CA (n=3)

MC (n=3)

M. vossi

139,3 (129-162)

80 (72-94)

-

• Hábito e habitat: noturno e solitário, habita das savanas de terras baixas da Amazônia (Pavan 2019).
• Informações cranianas: fissura esfenorbital pequena e não expõe o basisfenóide (Pavan 2019).
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio (Pavan 2019).
• Distribuição no Brasil: é conhecido de duas localidades de savana no nordeste de Roraima (Pavan 2019).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Philander Brisson, 1762
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Philander andersoni, Philander canus, Philander mcilhennyi, Philander opossum, Philander pebas e Philander
quica

Philander andersoni (Osgood, 1913)

Figura 55. Distribuição geográfica de Philander andersoni no Brasil.
• Descrição: tamanho grande, com a cauda pouco maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem
curta, espessa e macia em todo o corpo. Coloração dorsal cinza escuro sem limite definido com a coloração
ventral mais clara, variando de cinza-prateado a creme, creme-amarelada ou esbranquiçada. Orelhas de tamanho
mediano, arredondadas e nuas. Todas as espécies apresentam duas manchas claras sobre os olhos. Cauda
preênsil, fracamente bicolor, negra na porção basal e despigmentada na porção distal. A pelagem corporal cobre
de 20% a 25% da região basal da cauda. Patas traseiras são completamente negras ou têm metatarsos pretos e
dígitos abruptamente esbranquiçados.
• Medidas: retiradas de Flores et al. (2008).
Táxon

CT (n=2)

CA (n=2)

MC (n=2)

P. andersoni

581-587

302-305

390-420

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro onívoro. Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque,
ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita a Floresta Amazônica.
• Informações cranianas: região posterior do nasal longa e com extremidade posterior fortemente afilada.
• Marsúpio e mamas: fêmeas com marsúpio, possuindo 7 mamas (Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: em parte dos estados do Amazonas e Roraima (Modificado de Patton & da Silva
2008).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Philander Brisson, 1762
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Philander andersoni, Philander canus, Philander mcilhennyi, Philander opossum, Philander pebas e Philander
quica

Philander canus (Osgood, 1913)

Figura 56. Distribuição geográfica de Philander canus no Brasil (Foto: Elaina Cristina Oliveira Doca).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda pouco maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem curta,
coloração dorsal uniformemente acinzentada, sem faixa mediana definida, com limite pouco definido com
a coloração ventral creme-esbranquiçada. Pele entre as orelhas geralmente cinza-grisalho; ponto pré-auricular
pálido. Pelagem dorsal das patas traseiras normalmente pálidas, mas, às vezes, indistintamente mais escuras
sobre metatarsos laterais (nunca distintamente marcadas de preto). Cauda preênsil, parte distal da cauda
usualmente <½ branca, mas raramente <¼.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CT (n=2)

CA (n=2)

MC (n=2)

P. canus

281-285

289-305

370-400

• Hábito e habitat: noturno, solitário, terrestre e insetívoro-onívoro. Habita áreas da Amazônia, Pantanal, e
mata de galeria do Cerrado (Voss et al. 2018).
• Informações cranianas: ossos nasais curtos, nunca se estendendo posteriormente para ou entre os processos
pós-orbitais. Cíngulo labial do P3 completo, esmalte lingual de protocone liso, pré e pós cíngulo nos molares
superiores ausente, P3 com cíngulo labial completo que se estende ao longo de toda a base do dente.
• Marsúpio e mamas: com marsúpio. Fórmula mamária desconhecida, mas, dentro do gênero, geralmente, as
fêmeas possuem 5 ou 7 mamas (Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: em parte dos estados do Mato Grosso, Mato do Grosso do Sul, Goiás, Tocantins,
sudoeste do Pará, Acre, Amazonas e Rondônia (Modificado de Voss et al. 2018).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Philander Brisson, 1762
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Philander andersoni, Philander canus, Philander mcilhennyi, Philander opossum, Philander pebas e Philander
quica

Philander mcilhennyi Gardner & Patton, 1972

Figura 57. Foto e distribuição geográfica de Philander mcilhennyi no Brasil (Foto: James Patton).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda pouco maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem
curta, espessa e macia em todo o corpo. Coloração dorsal enegrecida, com faixa mediana mal definida, sem
limite definido com a coloração ventral cinza-enegrecida. Possui machas supraoculares de pelos esbranquiçados
grandes e bem definidas. Possuem pelos amarelos atrás das orelhas em pouca quantidade. Cauda preênsil,
coberta de pelos semelhantes a coloração dorsal na parte basal (ca.25%), nua no restante, escura na porção basal
e despigmentada na metade distal. Patas traseiras são completamente negras ou têm metatarsos pretos e dígitos
abruptamente esbranquiçados.
• Medidas: retiradas de Patton et al. (2000).
Táxon

CT (n=6)

CA (n=6)

MC (n=1)

P. mcilhennyi

578-685

295-77

145

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro-onívoro. Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque,
ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita a Floresta Amazônica.
• Informações cranianas: nasais distintamente entalhados. Margem labial do M3 profundamente recuada.
• Marsúpio e mamas: marsúpio presente, abrindo anteriormente; número de mamas varia de 5 a 7 (Voss &
Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: em parte dos estados do Acre e Amazonas (Modificado de Patton & Silva 2008).
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Guia Marsupiais do Brasil

• Gênero Philander Brisson, 1762
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Philander andersoni, Philander canus, Philander mcilhennyi, Philander opossum, Philander pebas e Philander
quica

Philander opossum (Linnaeus, 1758)

Figura 58. Foto e distribuição geográfica de Philander opossum no Brasil (Foto: Cibele Bonvicino).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda pouco maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem curta,
espessa e macia em todo o corpo. Coloração dorsal acinzentada, sem faixa mediana definida, com limite
pouco definido com a coloração ventral creme-esbranquiçada. Possui machas supraoculares de coloração creme
arredondadas, grandes e bem definidas. Possuem pelos amarelos abundantes atrás das orelhas. Cauda preênsil,
coberta com a pelos semelhantes a pelagem corporal na parte basal (menos 20%), com a porção nua, escura na
metade proximal e despigmentada na porção distal.
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=5)

CA (n=5)

MC (n=5)

P. opossum

252 (210-285)

282 (250-305)

343 (220-450)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e insetívoro - onívoro. Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque,
ocorrendo, eventualmente, no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012).
• Informações cranianas: região posterior do nasal longa e com a extremidade posterior fortemente afilada,
forame rotundo posterior a margem posterior da fissura esfenorbital, ossos nasais longos a se estendendo
posteriormente para ou entre os processos pós-orbitais.
• Marsúpio e mamas: com marsúpio, possuindo 7 mamas (Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: parte dos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima (Modificado de Patton &
da Silva 2008).
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Guia de identificação com base em caracteres morfológicos externos e cranianos

• Gênero Philander Brisson, 1762
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Philander andersoni, Philander canus, Philander mcilhennyi, Philander opossum, Philander pebas e Philander
quica

Philander pebas Voss, Díaz-Nieto & Jansa 2018

Figura 59. Distribuição geográfica de Philander pebas no Brasil.
• Descrição: tamanho grande, com a cauda pouco maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem dorsal
muito curta, espessa e macia em todo o corpo. Coloração dorsal uniformemente acinzentada, podendo ser
mais clara nas laterais, mas nunca com faixa mediana definida, coloração ventral creme-esbranquiçada de base
acinzentada. Possuem pelos grisalhos-acinzentados atrás das orelhas, às vezes, muito escuros, mas nunca claros,
mancha pré-auricular pálida ausente ou indistinta. Cauda preênsil, parte escamosa da cauda geralmente <1/4
branca distalmente.
• Medidas: sem informações.
Táxon

CC

CA

MC

P. pebas

-

-

-

• Hábito e habitat: sem informações.
• Informações cranianas: cíngulo labial de P3 completo, esmalte lingual de protocone crenulado quando
jovem, pré e pós cíngulo nos molares superiores presente.
• Marsúpio e mamas: com marsúpio. Fórmula mamária desconhecida, mas, no gênero, geralmente, as fêmeas
possuem 5 ou 7 mamas (Voss & Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: em parte dos estados do Acre, Amazônia e pequena parte do Pará (Modificado de
Voss et al. 2018).
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• Gênero Philander Brisson, 1762
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Philander andersoni, Philander canus, Philander mcilhennyi, Philander opossum, Philander pebas e Philander
quica

Philander quica (Temminck, 1824)

Figura 60. Foto e distribuição geográfica de Philander quica no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho grande, com a cauda pouco maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem curta,
espessa e macia em todo o corpo. Coloração dorsal cinza, sem faixa mediana e com limite pouco definido com a
coloração ventral creme–esbranquiçada. Possui machas supraoculares de pelos creme-alaranjados arredondadas,
pequenas, e pouco definidas. Não possuem pelos amarelos atrás das orelhas, como P. opossum. Cauda preênsil,
coberta com pelos na parte basal (20% a 25%), com o restante da cauda nua e preta, despigmentada da porção
distal (1/2 a 1/3).
• Medidas: presente estudo.
Táxon

CC (n=5)

CA (n=5)

MC (n=5)

P. quica

266 (225-332)

299 (274-341)

430 (260-750)

• Hábito e habitat: noturno, solitário e onívoro, incluindo frutos, invertebrados e pequenos vertebrados em
sua dieta (Raíces & Bergallo 2012). Utiliza, principalmente, o solo e o sub-bosque, ocorrendo, eventualmente,
no sub-dossel ou dossel (Vieira & Camargo 2012). Habita a Mata Atlântica. Já foi encontrado nas florestas
de Araucária do sul do Brasil (Ribeiro & Vieira 2012). É uma espécie com ampla distribuição, ocorrendo em
vegetação conservada e alterada, sendo comum e abundante (Bonvicino et al. 2002).
• Informações cranianas: região posterior do nasal longa e com a extremidade posterior fortemente afilada,
forame rotundo alinhado à margem posterior da fissura esfenorbital e cíngulo labial de P3 incompleto, esmalte
lingual de protocone liso, pré e pós-cíngulo dos molares superiores ausente, cíngulo labial de P3 é incompleto,
estendendo-se apenas ao longo da parte posterior do dente.
• Marsúpio e mamas: marsúpio presente, abrindo anteriormente. Número de mamas varia de 5 a 7 (Voss &
Jansa 2009).
• Distribuição no Brasil: estados do Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, em parte dos
estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo (Modificado de Patton & Silva 2008, as Philander
frenatus).
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• Gênero Thylamys Gray, 1843
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Thylamys karimii, Thylamys macrurus e Thylamys velutinus

Thylamys karimii (Petter, 1968)

Figura 61. Foto e distribuição geográfica de Thylamys karimii no Brasil (Foto: Michel Faria).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda igual ou maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem
macia. Coloração dorsal castanho-acinzentada, pouco conspícua, com limite bem definido com a coloração
ventral totalmente branca. Anel estreito de pelos escuros pouco evidentes ao redor dos olhos. Patas anteriores
e posteriores com dedos curtos, com garras longas ultrapassando as almofadas digitais. Superfície palmar e
plantar coberta por grânulos pequenos, dermatóglifos ausentes com almofadas fundidas. Cauda entumecida
devido ao deposito de gordura, porção preênsil pouco desenvolvida e fracamente bicolor.
• Medidas: retiradas de Carmignotto & Monfort (2006).
Táxon

CC (n=33)

CA (n=33)

MC (n=33)

T. karimii

104 (78-129)

80 (69-106)

28 (16-43)

• Hábito e habitat: noturno e terrestre. Habita áreas de formação vegetais abertas dos biomas Cerrado (campo
limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado sensu stricto) e Caatinga (Carmignotto & Monfort 2006, Bonvicino
et al. 2012).
• Informações cranianas: largura do nasal após a sutura maxilar-frontal estreita e conspícua, crista supra
orbital arredondada e pouco desenvolvida, forame posterolateral ultrapassa o M4.
• Marsúpio e mamas: fêmeas sem marsúpio, nove mamas dispostas em círculo na região abdominal
(Carmignotto & Monfort 2006).
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal, em parte dos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Tocantins (Modificado de Carmignotto & Monfort 2006).
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• Gênero Thylamys Gray, 1843
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Thylamys karimii, Thylamys macrurus e Thylamys velutinus

Thylamys macrurus (Olfers, 1818)

Figura 62. Foto e distribuição geográfica de Thylamys macrurus no Brasil (Foto: A.P. Carmignotto em Voss et al. 2009).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda igual, ou maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem
macia. Coloração dorsal acinzentada, com limite bem definido com a coloração ventral totalmente branca.
Anel estreito de pelos escuros pouco evidentes ao redor dos olhos. Patas anteriores e posteriores com dedos
longos, com garras curtas que não ultrapassam as almofadas digitais. Superfície palmar e plantar coberta por
grânulos grandes, dermatóglifos grandes com almofadas separadas. Cauda entumecida, devido ao depósito de
gordura, porção preênsil desenvolvida e extremidade esbranquiçada.
• Medidas: retiradas de Carmignotto & Monfort (2006).
Táxon

CC (n=6)

CA (n=6)

MC (n=6)

T. macrurus

112 (101-126)

144 (136-153)

39 (30-55)

• Hábito e habitat: crepuscular e escansorial (Cáceres et al. 2007). Habita áreas de cerrado sensu stricto, cerradão,
floresta estacional decidual e semidecidual no bioma Cerrado e Pantanal, tendo sido capturadas em armadilhas
no solo (Carmignotto & Monfort 2006, Cáceres et al. 2012).
• Informações cranianas: largura do nasal após a sutura maxilar-frontal sem estreitamento, crista supra orbital
desenvolvida e, geralmente, com processo pós orbitais, forame posterolateral não ultrapassa M4.
• Marsúpio e mamas: sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: em parte do estado do Mato Grosso do Sul (Modificado de Carmignotto & Monfort
2006).
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• Gênero Thylamys Gray, 1843
Família Didelphidae, Subfamília Didelphinae Gray, 1821
Espécies no Brasil: Thylamys karimii, Thylamys macrurus e Thylamys velutinus

Thylamys velutinus (Wagner, 1842)

Figura 63. Foto e distribuição geográfica de Thylamys velutinus no Brasil (Foto: Paola S. da Mata).
• Descrição: tamanho pequeno, com a cauda igual, ou maior do que o comprimento cabeça-corpo. Pelagem
fina, longa e macia. Coloração dorsal castanho-avermelhada, com limite pouco definido com a coloração
ventral acinzentada, com pelos de base cinza, exceto na região da garganta onde são creme-esbranquiçados.
Anel estreito de pelos escuros pouco evidentes ao redor dos olhos. Patas anteriores e posteriores com dedos
curtos, com garras longas ultrapassando as almofadas digitais. Superfície palmar e plantar coberta por grânulos
e dermatóglifos pequenos com almofadas fundidas. Cauda entumecida devido ao depósito de gordura, porção
preênsil pouco desenvolvida e fracamente bicolor.
• Medidas: retiradas de Carmignotto & Monfort (2006).
Táxon

CC (n=7)

CA (n=7)

MC (n=3)

T. velutinus

79-110

65-91

13-35,9

• Hábito e habitat: noturno e insetívoro-onívoro, alimentando-se, principalmente, de artrópodes. Espécie
essencialmente terrícola (Vieira & Camargo 2012). Habita formações vegetais abertas do bioma Cerrado
como cerrado sensu stricto (Vieira & Palma 1996), campo sujo (Carmignotto & Monfort 2006), e campo úmido
(Bonvicino et al. 2005).
• Informações cranianas: largura do nasal após a sutura maxilar-frontal sem estreitamento ou com
estreitamento pouco conspícuo, crista supra orbital ausente, forame posterolateral raramente ultrapassa M4.
• Marsúpio e mamas: sem marsúpio.
• Distribuição no Brasil: Distrito Federal, em parte dos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo
(Bonvicino & Bezerra 2003, Carmignotto & Monfort 2006).
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