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Introdução: A Floresta Atlântica, composta por diversos ecossistemas florestais que
formam remanescentes ocupados por uma rica e variada fauna e flora, está entre os 25
hotspots do mundo. Os pequenos mamíferos não voadores formam o grupo ecológico
mais diversificado de mamíferos das florestas Neotropicais.  As comunidades de
pequenos mamíferos não-voadores exercem uma grande função ecológica na dinâmica
das florestas Neotropicais, são bons indicadores de alterações locais do habitat e da
paisagem, auxiliam na dispersão de sementes e estão inseridos na cadeia alimentar
fazendo parte do controle faunístico. Objetivo: Evidenciar quais são as espécies de
pequenos mamíferos não voadores que encontram-se na porção sul do Parque Estadual
do Rio Doce, localizado na cidade de Marliéria – MG. Metodologia: O estudo foi
desenvolvido de março a setembro de 2018 com a utilização do método transecto
linear com o auxílio de 40 armadilhas Tomahawk (30x15x15cm). As Tomahawk
foram distribuídas nos transectos, distantes 50 metros uma das outras. Os animais
foram fotografados, pesados e obtidas as mensurações físicas e coleta de pelo-guarda
do dorso. Em seguida, os indivíduos foram marcados com picote nas orelhas, segundo
Auricchio & Salomão (2002). Na tricologia foi utilizado os métodos descritos por
Quadros & Monteiro-Filho 2006, onde foram produzidas lâminas para caracterizar os
padrões cuticulares e medulares dos pelos com microscópio óptico, com aumento de
40x. Resultados: Com esforço amostral de 600 armadilhas/dia foram capturados 34
indivíduos, com seis recapturas. Os indivíduos capturados pertenciam à duas famílias,
sendo elas a família Didelphidae representados pelas espécies Metachirus
nudicaudatus, Marmosa paraguayana e Didelphis aurita e na família Cricetidae seus
representantes foram Nectomys squamipes, Cerradomys, Oxymycterus, 
Olygoryzomys e Oecomys. Foi realizada a analise tricológica de 3 indivíduos onde
foram observados a cutícula e a medula de pelos-guarda dos mesmos pertencentes às
espécies Metachirus nudicaudatus, Nectomys squamipes e Cerradomys. Conclusão: As
capturas de pequenos mamíferos não voadores na Unidade de Conservação refletem a
grandeza do fragmento da Mata Atlântica, reafirmando a importância de conhecer as
espécies para conservá-las. A tricológia foi uma ferramenta de baixo custo e fácil
execução para caracterizar os padrões cuticulares e medulares das espécies capturadas.
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