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ouriço-cachEiro
Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) 

(Orange-spined hairy dwarf porcupine)

Nomes comuns: ouriço, ouriço-caixeiro.
Roedor da família Erethizontidae.
Distribuição no Brasil: Mata Atlântica – estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul.
Morfologia e características gerais: dorso amarelo-escuro. Pelos 

em forma de espinhos de até 40 mm de comprimento, de cor amarela, 
negro na cauda e ponta clara. Pescoço, peito e ventre recobertos de 
pelos. Cauda preênsil e unhas fortes. Pesam em média 1 kg. Longe-
vidade média de doze anos. Hábito noturno, filhotes são encontrados 
nos ocos de árvores.

Hábitat: florestas. Arborícolas, principalmente no topo das ár-
vores.

Dieta: folhas, flores, brotos, sementes e frutas.
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O passeio do ouriço-cacheiro

Certa manhã, quando chegava à Escola do Meio Ambiente, vi um 
bichinho andando pelo pomar. Parei para olhar e, para minha sur-
presa, era um bebê ouriço-cacheiro. Você conhece os ouriços-
-cacheiros? Eles mamam quando são filhotes e são cheios de pelos 
na forma de espinhos, parecem mesmo um porco-espinho! Ele an-
dava devagar, como se estivesse aproveitando os primeiros raios de 
sol para fazer um passeio, depois da chuvarada da noite. 

Andava tranquilo, espreitando as árvores e os sons dos pássaros. 
Afinal de contas, ainda era cedinho, hora certa de procurar os amigos 
e brincar de encontrar frutinhas pelo caminho, para depois levar  
para casa e fazer a sobremesa com seus irmãos. Nas florestas, os ocos 
das árvores velhas servem de casa para os ouriços-cacheiros, onde 
passam o dia todo dormindo. Eles saem para procurar sementes, 
frutos e folhas durante a noite ou no nascer do sol. Acho que tive 
uma baita sorte de chegar cedinho à escola e encontrar o ouricinho 
à procura de comida. Por isso, agora sei que a floresta da EMA abriga 
famílias de ouriços-cacheiros, que eles vivem e passeiam por lá e que 
comem as frutinhas que caem no chão. A floresta é casa de muitos 
bichos. Onde tem vida, tem alegria e o mais importante e mais bonito 
é que a gente pode sonhar e aprender a conviver com todos os seres 
vivos da natureza em paz. 
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