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Introdução: O pêlo é uma das características que distinguem os mamíferos dos demais
vertebrados. A tricologia descreve as diferenças morfológicas dos pêlos para cada
espécie. A microestrutura dos pelos é uma ferramenta útil na identificação das
espécies, sendo uma técnica simples e de baixo custo. Os pêlos para análise podem ser
obtidos através de animais anestesiados, coleções científicas e fezes, sendo divididos
em subpêlos e pêlos-guarda. Os pêlos-guarda são os utilizados para a identificação da
espécie. A tricologia vem se mostrando de grande importância para estudo de
levantamentos de animais que não são facilmente observados ou capturados. Objetivo:
O objetivo do presente trabalho foi elaborar uma chave de identificação do padrão
cuticular e medular de pêlos de mamíferos, que compõe o acervo do Centro de
Biodiversidade da Usipa (Cebus). Localizado na cidade de Ipatinga, Minas Gerais.
Metodologia: Os pêlos foram coletados no solo dos recintos. O material foi limpo em
álcool e seco. As lâminas de impressões cuticulares receberam uma camada de esmalte
para unha incolor e permaneceram 20 minutos secando. Os pêlos foram posicionados
sobre essa superfície. A lâmina foi prensada entre dois pedaços de cortiça revestidos
por fita adesiva, com auxílio de prensa. Após essa etapa a lâmina ficou secando por 30
minutos sendo os pêlos retirados. O mesmo processo foi realizado para as lâminas
medulares sendo ao final do processo mantidos os pêlos. Para observar as lâminas
cuticulares e medulares utilizou-se microscópio óptico.  Resultados: Com as análises
dos pêlos definimos e diferenciamos os padrões cuticulares e medulares das espécies
de mamíferos do CEBUS. A técnica tem contribuído de forma relevante para o
levantamento da mastofauna. A difusão da técnica aumentaria o número de espécies
estudadas. Em outros estudos realizados foi observado para a espécie N. nasua que o
padrão cuticular quanto à forma das escamas é classificado como mosaico. Já no
presente estudo, foi observado, que o padrão das escamas é considerado ondeado.
Outros autores relatam a falta de existência de uma padronização para a nomenclatura
cuticular dos pêlos, o que permite possibilidades de diferenciações em relação à
classificação dos pêlos. Seria interessante existir uma nomenclatura única que possa
ser referência para futuros estudos em tricologia evitando possíveis divergências.
Diferentes autores relatam que os baixos custos desta técnica são o grande atrativo
para justificar seu uso em estudos aplicados com a finalidade de monitoramento. Neste
trabalho verificou-se a eficiência da metodologia em diferenciar o padrão cuticular e
medular dos pêlos, fato este comprovado através de artigos científicos que relataram a
identificação de mamíferos em comum com aqueles do presente estudo, por exemplo,
para a espécie L. tigrinus a classificação encontrada corrobora com outros estudos.
Conclusão: O estudo tricológico mostrou-se eficiente, sendo uma técnica simples e de
baixo custo, servindo como ferramenta nos estudos de conservação e identificação de
mamíferos. A necessidade de divulgação ajudaria na padronização e na utilização de
uma única nomenclatura evitando divergências entre trabalhos realizados para
identificação de espécies. 
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