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LISTA DE MAMÍFEROS
Alta Floresta
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O presente trabalho, elaborado e compilado por José Augusto Couto Rosa de Oliveira, visa listar e documentar
as mais diversas espécies de mamíferos encontradas na região de Alta Floresta - MT. Tendo sido elaborada com
material bibliográfico, além de terem sido colocadas espécies cujas observações foram pessoalmente relatadas
pelo autor e/ou por terceiros, esta lista é passível de correções e discussões.
As letras colocadas entre parênteses na frente de cada espécie listada têm os seguintes significados:
(e) - esperada - Espécie não observada, porém com grande probabilidade de ocorrência devido à sua distribuição
geográfica
(r) - Espécie não observada diretamente, porém alta probabilidade, através da distribuição geográfica, de ocorrer
na região; relatada por várias pessoas locais
(o) - Observada - Espécie observada diretamente
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ORDEM MARSUPIALIA
FAMÍLIA DIDELPHIDAE
• Caluromys lanatus: Mucura / Common Wooly Opossum (e)
• Caluromys philander: Mucura Titica / Bare-tailed Woolly Opossum (e)
Pequenos gambás de pelagem lanosa e densa. As duas sp. diferem-se principalmente pela calda coberta pe
pelos até a metade em C. lanatus, enquanto C. philander apresenta calda nua em praticamente toda a sua
extensão.
Alta Floresta encontra-se exatamente na zona de contato das regiões abrangidas pelas duas sp., sendo portanto
constituinte da estreita faixa onde ocorre em mesma região.
• Didelphis marsupialis: Gambá Preto / Common Opossum (o)
• Didelphis albiventris: Gambá Branco / White-eared Opossum (o)
Gambás comuns, facilmente distintos pela grande presença de pêlos brancos e máscara negra em D. Albiventris,
enquanto em D. marsupialis é marrom ou cinza escuro e uniforme.
• Philander opossum: Cuíca de Quatro Olhos /Common Gray Four-eyed Opossum (e)
Gambás de pêlos curtos com máscaras negras em torno dos olhos e manchas brancas sobre e abaixo dos
mesmos. Cauda com pêlo somente na base e dorso cinza escuro.
• Metachirus nudicaudatus: Cuíca, Jupati / Four-eyed Opossum (r)
Espécie semelhante a anterior, porém com dorso marrom com orelhas mais curtas. Cauda marrom ou cinza
uniforme e com curtíssimo anel de pêlo na base.
• Micoureus constantinae: Catita / Pale-bellied Wooly Mouse Opossum (e)
Pequeno marsupial que muito se assemelha, externamente com grandes ratos de árvores. Gênero recentemente
redividido e ainda indefinido quanto à distribuição geográfica de cada sp.
• Marmosa murina: Murine mouse opossum (e)
Animal semelhante ao anterior, porém com pelagem mais fina e não lanosa
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ORDEM EDENTATA
FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE
• Myrmecophaga tridactyla: Tamanduá Bandeira / Giant Anteater (o)
O maior dos tamanduás, facilmente identificável pela longa cauda com grossa e densa pelagem. Animal
relativamente raro na região por dar preferência a campo limpo ou pastagens.
• Tamandua tetradactyla: Tamanduá Mirim / Southern Tamandua, Lesser Anteater (o)
O mais comum tamanduá da região, menor que o anterior e de hábito arborícola (cauda prênsil), coloração bem
distinta, costas negras e membros, cabeça e pescoço em caramelo.
• Cyclopes didactylus: Tamanduaí / Silky (Pygmy) Anteater (r)
O menor dos tamanduás (200g em média), é raro e de difícil visualização devido a seus hábitos arborícolas de
copa e reduzido tamanho. A pelagem é de cor branca ou creme brilhante.
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FAMÍLIA BRADYPODIDAE (MEGALONICHIDAE)
• Bradypus variegatus: Preguiça de Bentinho / Brown-throated Three-toed Sloth (o)
Preguiça de três dedos mais comum no interior do Brasil de coloração das costas variando de marrom claro ao
branco sujo e hábito arborícola de copa (se alimenta de folhas) raramente desce ao chão e por isso é também de
difícil visualização.
• Choloepus didactylus: Preguiça Real (de Dois Dedos) / Southern Two-toed Sloth (o)
Semelhante a anterior, porém notadamente maior e com apenas duas grandes garras.
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FAMÍLIA DASYPODIDAE
• Euphractus sexcinctus: Tatu Peba (Peludo) / Yellow Armadillo (e)
Dorso e cabeça cobertos por armadura marrom amarelada ou marrom avermelhada clara. Presença de longos
pêlos esbranquiçados sobre o casco. Orelhas curtas
Região limite para a espécie ao Norte do interior do Brasil por forragear mais em campos e cerrados.
• Cabassous unicinctus: Tatu Bola (de Rabo Mole), Cabassu / Southern Naked-tailed Armadillo (e)
Tatu de pequeno porte com cabeça e dorso cobertos por carapaça óssea. Cauda desprovida de placas.
Apresenta os dois pares de membros bastante poderosos e com grandes garras.
• Priodontes maximus: Tatu Canastra / Giant Armadillo (r)
O maior dos tatus, podendo chegar a 30kg, com grandes unhas nos membros dianteiros.
É, às vezes, confundido com Dasypus Kappleri que é menor e possui grandes orelhas arredondadas.
• Dasypus novemcinctus: Tatu Galinha / Nine-banded Armadillo (o)
Dorso uniformemente cinza escuro, grandes orelhas arredondadas e de pequeno porte com 8 - 10 bandas
móveis na região centro-dorsal. A carapaça não se funde à cabeça.
• Dasypus Kappleri: Tatu 15 Kilos (Galinhão) / Great long-nosed armadillo (r)
Semelhante externamente à D. novemcinctus, porém muito maior. Com 7 - 9 bandas móveis no meio do corpo.
Difere de P. maximus pelas longas orelhas arredondadas e membros muito mais delicados.
Este é, provavelmente, o ponto mais extremo ao SO onde esta sp. é encontrada.
• Dasypus septemcinctus: - Tatuí / Seven-banded Armadillo (e)
Bastante semelhante à D. novemcinctus, mas bem menor (1,5kg). Apresenta de 6 -7 bandas móveis.
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ORDEM CHIROPTERA
A lista de morcegos foi adicionada à este estudo a partir das observações de Ana Carolina Moreira Martins -,
Universidade de Brasília (UNB), em setembro de 2013.
FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE
• Artibeus cinereus: Gervais’s Fruit-eating Bat (o)
• Artibeus lituratus: Morcego-de-listras-brancas-na-cabeça / Great fruit-eating bats (o)
• Artibeus obscurus: Dark fruit- eating bat (o)
• Artibeus planirostris: Flat-faced fruit- eating bat (o)
• Carollia brevicauda: Silky short-tailed bat (o)
• Carollia perspicillata: Seba's short-tailed bat (o)
• Chiroderma trinitatum: Little big-eyed bat (o)
• Choeroniscus minor: Lesser long-tongued bat (o)
• Desmodus rotundus: Morcego-vampiro / Common vampire bat (o)
• Glossophaga soricina: Morcego-beija-flor / Pallas’s long-tongued bat (o)
• Glyphonycteris sylvestris: Tricolored big-eared bat (o)
• Lampronycteris brachyotis: Yellow-throated big-eared bat (o)
• Lonchophylla thomasi: Thomas's nectar bat (o)
• Mesophylla macconnelli: MacConnell's bat (o)
• Phylloderma stenops: Pale-faced bat (o)
• Phyllostomus elongatus: Lesser spear-nosed bat (o)
• Platyrrhinus incarum: (o)
• Rhinophylla fischerae: Fischer's little fruit bat (o)
• Rhinophylla pumilio: Dwarf little fruit bat (o)
• Sturnira tildae: Tilda's yellow-shouldered bat (o)
• Trachops cirrhosus: Fringe-lipped bat (o)
• Uroderma bilobatum: Tent-making bat (o)
• Vampyressa pusilla: Southern little yellow-eared bat (o)
• Vampyrodes caraccioli: Great stripe-faced bat (o)
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FAMÍLIA EMBALONURIDAE
• Cormura brevirostris: Morcego Asa de Saco Castanho / Chestnut sac-winged bat (o)
• Diclidurus albus: Northern ghost bat (o)
• Peropteryx kappleri: Greater dog-like bat (r)
• Peropteryx macrotis: Lesser dog-like bat (r)
• Rhynchonycteris naso: Brazilian long-nosed bat (o)
Corpo marrom acinzentado, duas linhas brancas onduladas no dorso. Apresenta pequenos tufos de pelos
brancos no ante-braço (asa). Folha nasal alongada.
• Saccopteryx bilineata: Greater sac-winged bat (r)
Dorso mais escuro do que o anterior, mas também apresentando as duas linhas onduladas, um pouco mais
discretas. Membrana da cauda mais longa do que as pernas.
• Saccopteryx leptura: Lesser sac-winged bat (r)
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FAMÍLIA MOLOSSIDAE
• Neoplatymops mattogrossensis: Mato Grosso dog-faced bat (r)
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FAMÍLIA THYROPTERIDAE
• Thyroptera tricolor: Spix's disk-winged bat (o)
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ORDEM PRIMATAS
FAMÍLIA ATELIDAE
• Alouatta seniculus: Bugio Vermelho / Red Howler Monkey (o)
Macaco de médio a grande porte de pelagem avermelhada com a região do papo bem desenvolvida. Se alimenta
basicamente de folhas e frutas e raramente desce das árvores. Tem cauda prênsil e é encontrado na margem sul
do Rio Teles Pires.
Os bugios são conhecidos pelo barulho que fazem nos horários crepusculares.
• Alouatta belzebul: Guariba, Bugio / Red-handed Howler Monkey (o)
Um pouco menor do que o A. seniculus e de coloração escura, preto no corpo e com as extremidades
avermehadas. É bastante comum nos arredores do Cristalino Lodge.
Fato interessante é que estamos em um dos poucos lugares onde foi constatada a simpatria entre 2 sp de
Alouatta.
• Ateles marginatus:- Macaco Aranha de cara branca / White-whiskered Spider Monkey (o)
Sua principal característica é a longa cauda prênsil utilizada constantemente como 5º membro. De dorso negro e
ventre mais claro (cinza-branco) é bastante comum na região do Cristalio Lodge. Sua principal característica é o
rosto com pelagem branca nos indivíduos adultos da sp.
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FAMÍLIA AOTIDAE
• Aotus azarae: Macaco da Noite, Gogó de Sola / Azara's night monkey (o)
Macaco de pequeno porte apresentando dorso de pelagem cinzenta ou marrom e bastante densa, ventre
variando do bege ao laranja. Com rosto redondo e olhos grandes são os únicos macacos noturnos do Novo
Mundo. Cauda não prênsil e com densa pelagem.
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FAMÍLIA CALLITRICHIDAE
• Mico argentatus: Sauim, Sagui Branco / Silvery Marmoset (o)
Animal de pequeno porte, de dorso branco prateado, face rosada ou branca e olhos negros. Extremidades do
corpo mais escuras variando em diferentes tonalidades de marrom. Cauda de coloração extremamente variável.
Ventre pode ser amarelado.
Sp pertencente a um grande grupo extremamente variável tornando difícil e confusa a identificação,
especialmente por não possuirmos dados precisos sobre sua distribuição geográfica.
• Mico emiliae: Sagui, Sauim / Emilia's marmoset (e)
Sagüi um pouco menor que o anterior, de coloração mais escura, olhos castanho claros e, como os anteriores,
sem tufos nas orelhas. Cauda Preta.
De acordo com a distribuição geográfica desta espécie, é provável que exista na margem sul do rio Teles Pires,
onde foram reportadas observações de uma sp menor e mais escura de sagui.
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FAMÍLIA CEBIDAE
• Sapajus apella: Macaco Prego / Brown Capuchin Monkey (o)
Dorso marrom (variável) com membros, cauda e cabeça negros normalmente.
Muito bem adaptados à presença humana.

!

FAMÍLIA PITHECIIDAE
• Callicebus moloch: Zogue-zogue, Japussá / Duky Titi Monkey (o)
Dorso marrom escuro ou avermelhado ou finamente rajado de cinza. Cauda não prênsil com pelagem muito
densa (cinza marrom ou preta) e ponta clara. Porção ventral e queixo vermelho ou ruivo, de pequeno/médio
porte. Identificação específica difícil. Como em Aotus, utilizamos a distribuição geográfica proposta por Emmons.

!
4

Distribuição: o-observada | r-relatada | e-provável

!

Cristalino Lodge

FAMÍLIA PITHECIIDAE - CONT.
• Chiropotes albinasus: Coxiu de Nariz Vermelho / White-nosed Bearded Saki Monkey (o)
Macaco médio bastante comum nos arredores do Cristalino. De pelagem preta e densa apresenta o nariz como
única parte de diferente coloração (variando do branco rosado ao vermelho). A cauda é espessa e não prênsil.
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ORDEM CARNIVORA
FAMÍLIA CANIDAE
• Atelocynus microtis: Cachorro do Mato / Short-eared Dog (o)
Animal pouco abundante na região, de dorso cinza escuro, pelagem curta, densa e oleosa. Orelhas curtas e
arredondadas porém salientes sobre a cabeça de cor marrom claro contrastando com a cabeça negra. Cauda
preta longa e espessura (principal meio de identificação rápida, outra forma é a coloração uniforme), membros
também pretos.
• Cerdocyon thous: Lobinho, Graxaim, Raposinha / Crab-eating Fox (o)
Ligeiramente menor que A microtis e com orelhas maiores e coloração cinza claro com uma faixa mais escura ao
longo do dorso. Cauda curta em relação ao tamanho do corpo.
• Speothos venaticus: Cachorro (do Mato) Vinagre / Bush Dog (o)
Pescoço e ombros marrom ou castanho claro. Orelhas curtas. Região posterior mais escura. Pode ser
confundido com A microtis e E. barbara. Animal bastante raro.
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FAMÍLIA PROCIONIDAE
• Procyon cancrivorus: Mão Pelada / Crab-eating Racoon (r)
Facilmente identificável pela cauda anelada, espessa e relativamente curta e pela coloração cinza. Focinho curto
e máscara preta nos olhos.
Confundível com N.nasua que possui cauda e focinho mais longos e coloração mais para o marrom.
• Nasua nasua: Quati / South American Coati (r)
Animal bastante comum em praticamente todo o território brasileiro e extremamente bem adaptado à presença
humana. Sua coloração é muito variável, indo do preto ao mel porem inconfundível devido à longa cauda anelada
e o focinho também longo, além de estarem normalmente em grandes bandos.
• Potos flavus: Jupará, Carcaju / Kinkajou (o)
Animal arborícola noturno (grandes olhos frontais) de coloração avermelha e longa cauda prênsil. A cabeça é
arredondada com focinho curto e fino e ligeiramente mais escura que o corpo. Região ventral notadamente
contrastante com o dorso (amarelo-alaranjado).
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FAMÍLIA MUSTELIDAE
• Galictis vittata: Furão / Greater grison (r)
Animal solitário e bastante agressivo. De dorso branco ou cinza claro e ventre mais partes baixas preto. A cauda
é curta e volumosa, da mesma cor do dorso. Corpo alongado.
• Eira barbara: Irara / Tayra (o)
De coloração variável, mas com pelagem densa variando do marrom ao preto, podendo ou não apresentar
cabeça e peito mais claros (tendendo para o mel). Cauda longa e peluda.
Animais predominantemente noturnos, podendo ser ativos também durante o dia. São onívoros, mas bons
predadores, podendo se tornar agressivos em certas ocasiões.
• Lontra longicaudis: Lontra / Neotropical Otter (o)
Dorso inteiramente marrom uniforme, corpo alongado e flexível e pelagem curta e densa. Região abaixo do
queixo, peito e barriga branco puro ou amarelado. As orelhas são muito pequenas. Cauda longa e robusta
(principalmente na base) com pelos curtos.

!
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FAMÍLIA MUSTELIDAE - CONT.
• Pteronura brasiliensis: Ariranha / Giant Otter (o)
Bastante semelhante a L. longicaudis exceto por ser bem maior e apresentar manchas brancas e marrom na
região antero-ventral. Diferentemente da anterior, a cauda de P. brasiliensis é fortemente achatada dorsoventralmente.
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FAMÍLIA FELIDAE
Leopardus pardalis: Jaguatirica / Ocelot (o)
Gato de porte médio (6-12 Kg), dorso pardo amarelado com pintas e linhas longitudinais pretas. Pescoço com
densas listras pretas e pelo revesso. Cauda notavelmente menor do que a extensão do corpo com pintas e
bandas pretas.
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Leopardus wiedii: Gato Maracajá / Margay (o)
Animal bastante semelhante a L. pardalis, porém menor (3 – 9 Kg) e com cauda mais longa em relação ao corpo.
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Puma yagouaroundi: Jaguarundi, Gato Morisco / Jaguarundi (o)
Gato de coloração uniforme, pardo-cinzento, varianto até preto ou avermelhado. Cabeça pequena assim como as
orelhas arredondadas. Corpo de formato esguio com longa e também esguia cauda.
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Puma concolor: Onça parda, Suçuarana / Puma (o)
Gato de grande porte (40 – 100 Kg) de coloração parda, podendo apresentar o dorso mais escuro ou uniforme.
Cauda longa e com a extremidade preta. Esta sp foi fotografada em camera trap nas proximidades do Cristalino
Lodge.
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Panthera onca: Onça (Pintada ou Preta) / Jaguar (o)
O maior felino das Américas (90 – 150 Kg). Dorso amarelado com pintas e rosetas em todas as costas e
membros. Cabeça muito grande com dentes longos e pontiagudos e orelhas pequenas e arredondadas.
Apresenta variações quanto à coloração e tamanho das pintas e ainda diferenças do tamanho e comprimento de
corpo e membros onde cada uma destas variações morfológicas pode provavelmente constituir ssp.
Obs.: A Onça preta é desta mesma espécie, porém sendo geneticamente recessiva, chamada de melanismo.
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ORDEM PERISSODACTYLA
FAMÍLIA TAPIRIDAE
Tapirus terrestris: Anta / South American tapir (o)
Corpo de coloração uniforme variando do marrom escuro ao preto (adultos). É o maior mamífero terrestre da
América do Sul. Animal do grupo taxonômico do cavalo (membros com número de dedos ímpares), possui uma
grande cabeça com um focinho longo e móvel em forma de tromba.
É essencialmente herbívoro (frutas e folhas) e está sempre próximo à água.
Filhotes são de cor marrom com listras brancas horizontais.

!
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ORDEM ARTIODACTYLA
FAMÍLIA TAYASSUIDAE
• Pecari tajacu: Cateto, Caititu / Collared Peccary (o)
De coloração escura (preto ou marrom) e com uma banda mais clara em torno do pescoço saindo à altura dos
ombros. Cascos fendados (2 dedos). Crista de pelos longos Antero dorsal.
Pode ser confundido com o T. pecari porém é menor e anda em menores bandos.
•
Tayassu pecari: Queixada / White-lipped Peccary (o)
Muito semelhante ao anterior, porém maior e sem o colar. Tem a mandíbula e queixo brancos ou amarelados e
longos caninos.
Normalmente andam em grandes bandos (30 – 70 indivíduos) e batem os queixos para afiarem seus longos
caninos.
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FAMÍLIA CERVIDAE
• Mazama americana: Veado Mateiro / Red Brocket Deer (o)
Cervídeo de pequeno porte com chifres de pontas únicas, coloração avermelhada em todo o dorso e mais pálido
no ventre. Somente os machos têm chifres. Região posterior mais alta que a anterior.
• Mazama gouazoubira: Cambuta, Veado Catingueiro / Gray brocket Deer (o)
Bastante semelhante ao anterior, porém de coloração cinza ou marrom com o dorso mais escuro e um pouco
menor. Mais raro na região, talvez porque prefira ambientes abertos.
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ORDEM RODENTIA
FAMÍLIA SCIURIDAE
• Sciurus spadiceus: Caxinguelê, Esquilinho / Southern Amazonian Red Squirrel (e)
• Sciurus aestuans: Caxinguelê, Esquilinho / Brazilian squirrel (o)
Pequenos esquilos que vivem na mata mais fechada, em meio a cipós. Têm caudas longas e peludas, cabeças
grandes em relação ao corpo.
De difícil identificação, pois se movimentam rapidamente por entre as árvores, galhos e cipós.
Devido à distribuição geográfica podemos afirmar que S.aestuans é mais abundante na região.
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FAMÍLIA MURIDAE
• Phipidomys sp (e)
• Oligoryzomys sp (e)
• Holochilus sciureus: Amazonian marsh rat (e)
• Oecomys sp (e)
• Rattus norvegicus: Brown rat (e)
• Nectomys sp (e)
Esta família inclui a grande maioria dos ratos que conhecemos. São necessários mais estudos para o
levantamento das sp presentes na região.
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FAMÍLIA ERETHIZONTIDAE
• Coendou prehensilis: Ouriço Caixeiro, Porco Espinho / Brazilian Porcupine (o)
Animal singular, com pelos em forma de espinhos sendo que estes são sua única forma de defesa. Espinhos
tricolores, branco ou amarelado nas extremidades e escuros no centro. A coloração é geralmente marrom escura
ou negra. Focinho de cor rosada. Tem cauda prênsil.

!
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FAMÍLIA HYDROCHAERIDAE
• Hydrochaeris hydrochaeris: Capivara / Capybara (o)
O maior roedor do mundo (até 60 Kg) de cor marrom uniforme com pelos grossos. Cabeça com focinho quadrado
e pequenas orelhas. Os olhos são situados alto na cabeça.
Vivem em grandes grupos (5 – 40 indivíduos) sempre próximos à água havendo sempre um macho dominante
que possui uma glândula odorífera sobre o focinho.
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FAMÍLIA AGOUTIDAE
• Agouti paca: Paca / Lowland paca (o)
Roedor desprovido de cauda de coloração marrom com listras brancas longitudinais.
Animal noturno largamente caçado devido à sua saborosíssima carne.
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FAMÍLIA DASYPROCTIDAE
• Dasyprocta agouti: Cotia de Lombo Vermelho / Red-rumped Agouti (o)
Roedor de porte médio (menor que o anterior) bastante comum em grande parte do Brasil. Pequena cotia de
dorso posterior avermelhado que prefere locais de mata primária ou pouco perturbados.
• Dasyprocta azarae: Cotia Cinzenta / Azara´s Agouti (o)
Pouco maior que a anterior e de coloração cinza. Dá preferência a ambientes mais abertos ou perturbados;
bastante acostumada à presença humana.
Animal bastante comum nos arredores do Floresta Amazônica Hotel.
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FAMÍLIA ECHIMYIDAE
• Proechimys sp (e)
• Dactylomys dactylinus: Amazon bamboo rat (e)
• Makalata didelphoides: Brazilian spiny tree-rat (e)
Os ratos de espinho Proechimys sp são, provavelmente, os mamíferos mais numerosos da floresta, de pelagem
de aparência espinhenta e que perdem parte da cauda quando atacados, fato que explica a existência de caudas
curtas ou simplesmente ausente, de porte mediano.
P.dactylinus não seria encontrado aqui de acordo com a distribuição geográfica, porém já foram gravadas suas
vocalizações durante a noite. Mais estudos se fazem necessários para o levantamento das sp presentes na
região.
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ORDEM LAGOMORPHA
FAMÍLIA LEPORIDAE
• Sylvilagus brasiliensis: Lebre, Tapiti / Tapiti, Brazilian Rabbit (o)
Pequeno coelho de pelagem cinzenta. É o único coelho nativo brasileiro.

!
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