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Introdução: A microestrutura dos pelos-guarda tem sido uma ferramenta importante na
identificação das espécies de mamíferos. Os padrões cuticulares e medulares, assim
como a forma dos cortes transversais dos pelos-guarda são caracteres importantes na
diagnose de famílias, gêneros e espécies. O Brasil abriga a maior diversidade de
mamíferos do mundo. Em consequência da grande variabilidade ambiental de Minas
Gerais, sua fauna possui grande diversidade com 243 espécies de mamíferos descritas,
70% destas abrigam-se na Mata Atlântica e um terço são exclusivos deste bioma.
Objetivo: O objetivo do projeto é descrever e identificar os padrões morfológicos da
microestrutura cuticular e medular dos pelos-guarda de mamíferos de pequeno porte,
não-voadores, capturados na porção Sul do Parque Estadual do Rio Doce.
Metodologia: O estudo foi desenvolvido no período de março a agosto de 2018. Os
pelos foram coletados no dorso do animal e lavados em água corrente e secos em
papel.  Aplicou-se esmalte incolor sobre uma lamina e em seguida os pelos foram
colocados na lâmina e prensados entre duas placas de madeira por um minuto para
caracterizar a cutícula. Para caracterizar a medula, os pelos foram imersos em água
oxigenada, volume 30, por 80 minutos. Em seguida os pelos foram lavados em água e
colocados sobre uma lâmina e lamínula.  As lâminas foram observadas no microscópio
óptico 40X.  Resultados: Foram capturados 18 indivíduos da espécie Metachirus
nudicaudatus e foram realizadas 12 lâminas dos pelos coletados. Sendo seis lâminas de
medula e seis de cutícula. O padrão cuticular das lâminas analisadas apresentou-se
padrão foliáceo, onde a forma das escamas lembrava as escamas de uma serpente. O
padrão medular encontrado foi litráceo, com as células em disposição diagonal, ao
maior eixo do pelo e devido o contato com as células vizinhas formaram-se algumas
estruturas semelhantes a letras do alfabeto Romano.   Conclusão: A tricológia é uma
ferramenta de baixo custo e fácil execução para a identificação de mamíferos. Os
padrões tricológicos descritos para a espécie Metachirus nudicaudatus corroboram com
os encontrados por Quadros & Monteiro-Filho (2010), no seu trabalho de identificação
de mamíferos por meio de pelo-guarda em fragmento de Mata Atlântica.
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