
2ª

medida em que os pesquisadores ampliam seus esforços de coleta, em áreas tidas 

a atenção até mesmo para áreas com grande densidade de pesquisadores, visto 
que alguns registros novos vieram do Sul e Sudeste brasileiros.

Em um intervalo de quatro anos entre a primeira edição e a atual tivemos um 
acréscimo de 42 novas espécies de mamíferos, distribuídos em cinco Ordens. São 
elas:  (15),  (16),  (1),  (2) e  (8). 

por dois primatas - Chiropotes sagulatus  Elliot, 1910; 
sete morcegos - Carollia castanea H. Allen, 1890, Carollia subrufa 
Artibeus glaucus Dermanura glauca Platyrrhinus 
helleri (Peters, 1866), Pteronotus davyi Gray, 1838, Eptesicus fuscus (Beauvois, 1796) 
e Histiotus  macrotus (Poeppig, 1835); um carnívoro - Arctocephalus tropicalis (J. E. 
Gray, 1872); um cetáceo - Caperea marginata (Gray, 1846) e um roedor - Ctenomys 
brasiliensis Blainville, 1826. Este último teve sua localidade tipo e distribuição 

espécies desde a primeira edição de Mamíferos do Brasil, passando de 658 para 
688 espécies de mamíferos no território brasileiro.

Devemos destacar aqui que nas espécies incorporadas à lista brasileira, 

revalidadas ou descritas entre 2006 e 2010. Estas espécies estão distribuídas em 
quatro ordens, sendo duas em  - Cacajao ayresi Boubli, Silva, Amado, 

Cacajao hosomi
 - Carollia benkeithi

2006, Platyrrhinus fusciventris Velazco 



Eptesicus taddeii 
2006, uma em  - Pecari maximus Van Roosmalen, Frenz, Van Hooft, 

 - Abrawayaomys chebezi
Calomys cerqueirai Cerradomys 

langguthi Cerradomys vivoi Percequillo, 
Juliomys ossitenuis

e Phyllomys sulinus

a categoria de família ( ,  e ) além da 
Oryzomys Baird, 1858 para o Brasil. As espécies anteriormente 

pertencentes à Oryzomys Cerradomys 
Hylaeamys

2006 e Sooretamys
(Euryoryzomys Gyldenstolpia

Dermanura 
Artibeus

Dermanura 
anderseni (Osgood, 1916), Dermanura bogotensis (Andersen, 1906); Dermanura cinerea 
Gervais, 1856; Dermanura gnoma

Vampyressa
Vampyriscus Vampyriscus 

bidens (Dobson, 1878) e Vampyriscus brocki 
Molossops Peters, 1865 passando para  Neoplatymops Peterson, 1965,  com a espécie 

de Natalus stramineus Gray, 1838 para Natalus espiritosantensis  1951). 
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