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rato-do-mato
Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) 

(Black-Footed pygmy rice rat)

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) hoje inclui Oligoryzomys 
eliurus (Wagner, 1845), seguindo a tendência atual de considerar 
essas formas sinônimas.

Nomes comuns: ratinho-silvestre, camundongo-do-mato, rato-
-catingueiro.

Roedor da família Cricetidae. 
Distribuição no Brasil: Mata Atlântica e porção sul do cerrado 

(Brasil central e sudoeste).
Morfologia e características gerais: o adulto pesa até 30 gramas. 

Orelhas compridas, corpo com pelos amarelo-escuros e ventre 
esbran quiçado. São terrestres e bons escaladores.

Hábitat: campos, clareiras, plantações de arroz e matas. 
Dieta: frugívoro, granívoro e insetívoro.
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A noite dos ratinhos silvestres

Nas noites estreladas de lua cheia, nas matas da Escola do Meio 
Ambiente, os ratinhos silvestres saem para dar uma voltinha. Eles 
têm olhos grandes e a cauda é maior que o corpo! Os passeios da 
noite são datas especiais para esses bichinhos, pois são dias de festa, 
quando as famílias se juntam para comemorar a lua cheia, que ilu-
mina as árvores para que eles possam subir, saltar e andar em todas 
as direções. A alegria é tanta, que trazem para o luar todas as semen-
tinhas e frutinhas que guardaram nos buracos dos troncos das árvores 
para compartilhar com a família e com os amigos. São criaturas tão 
pequenas que, se a gente passear pela floresta à noite, nem vai per-
ceber a festança. Mas ninguém precisa ficar triste com isso não, 
porque podemos sonhar e imaginar todos os ratinhos de olhos esbu-
galhados saltitando de um lado pro outro e, assim, saber que as matas 
abrigam muitos animais, que eles gostam de celebrar a vida e o que 
eles mais querem é que a gente possa comemorar cada noite estrelada, 
de lua cheia, com paz e alegria entre todos os seres! 
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