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cuíca
Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) 

(Agile gracile opossum)

Nomes comuns: cuíca, catita, guaiquica.
Marsupial da família Didelphidae.
Distribuição no Brasil: do estado do Piauí até o Rio Grande do 

Sul.
Morfologia e características gerais: coloração dorsal variando de 

marrom-avermelhado a marrom-acinzentado com um anel de pelos 
escuros ao redor dos olhos. O corpo mede de 70 a 109 mm e a cauda 
de 95 a 162 mm.

Hábitat: vive nas proximidades dos cursos d’água, é noturna, 
arborícola e constrói ninhos em árvores. Tem hábitos solitários.

Dieta: insetívora, carnívora e frugívora.
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cuíca

Um dia desses recebi uma notícia que me deixou muito feliz! 
Soube que nasceu a Cuíca, uma bezerrinha toda branca com man-
chinhas marrons, no sítio da minha amiguinha Fernanda. E que foi 
ela quem escolheu esse nome! Soube também que ela está adorando 
acompanhar os primeiros passos da Cuíca. 

Cuíca também é o nome de um animalzinho com pelagem 
marrom. Os pelos em volta dos olhos formam anéis que parecem 
óculos. A cuíca gosta de comer banana e mamão, além de alguns 
insetos e até mesmo rãs e lagartos! Essa cuíca de que estou falando 
também é um mamífero, pois mama quando é filhote, assim como a 
Cuíca bezerrinha. Ela pertence à mesma família dos gambás, só que 
não tem um cheirinho ruim como eles. Os cientistas descobriram a 
cuíca há muito tempo, em 1854, e deram um nome bem difícil a ela: 
Gracilinanus agilis, mas que a gente simplificou para cuíca mesmo.  
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Gosto muito de filhotinhos. Voltando à bezerrinha Cuíca, ela 
ainda está mamando e, aos pouquinhos vai começar a comer capim, 
só que, pra isso, a mãe dela vai ter que dar uma grande ajuda. Já a 
cuíca silvestre gosta de passear à noite nas florestas e fazer ninhos 
no topo das árvores, bem diferente da bezerrinha Cuíca, que passa 
o dia mamando e depois dorme bem quentinha ao lado da mãe. 
Minha amiguinha, Fernanda, vai cuidar bem da bezerrinha Cuíca 
dela e nós vamos cuidar bem das matas para preservar as cuícas do 
Brasil! Viva a Cuíca! Vivam as cuícas!

escola-do-meio-ambiente.indd   31 17/08/2016   13:27:53




