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Introdução: Os mamíferos são de grande importância ecológica vivendo espalhados em
vários habitats da terra. Apesar de serem o grupo de organismos mais bem conhecido,
poucas regiões de floresta úmida neotropical foram adequadamente inventariadas, e
listas locais de espécies são geralmente incompletas (VOSS & EMMONS, 1996). O
monitoramento de mamíferos exige estratégias diversas devido aos hábitos
diferenciados e ao tamanho corpóreo de cada espécie. Um método eficiente e não
invasivo para identificar a fauna é o uso de amostragens indiretas através de evidências
deixadas pelos animais, como por exemplo: pegadas preservadas no solo, tocas, fezes e
pêlos. Objetivo: Estudar as microestruturas do pêlo-guarda e as características
cutículares e medulares de uma amostra de pêlos.  
 Metodologia: Foi analisada uma amostra de pêlos proveniente de Governador
Valadares.
Essa amostra inicialmente foi lavada em água corrente, secos com papel e limpos com
álcool 70% comercial.
Foram selecionados alguns para a impressão cuticular, que consiste em passar uma
fina camada de esmalte para unhas sobre a lâmina que deve secar durante 30 minutos.
Em seguida o pêlo é colocado sobre o esmalte e prensado com uma morça. Após esse
período a lâmina é retirada da prensa e o pêlo é extraído da lâmina com a parte distal
do dedo. Por fim os mesmos foram identificados através de microscópio. Resultados:
Foi realizado a análise do pêlo de uma espécie de mamífero. 
Quanto à dimensão das escamas: Larga – As escamas apresentam largura maior que o
comprimento
Quanto à orientação das escamas: Transversal – As escamas estão dispostas
transversalmente em relação ao eixo longitudinal do pêlo.
Quanto à ornamentação das bordas da escama: Ornamentada – As bordas podem
apresentar pequenas saliências e reentrâncias ondeadas, crenadas ou denteadas, a
intervalos regulares ou não e com tamanhos variados.
Quanto à continuidade da borda da escama: Continua – A linha da borda da escama é
continua, sem interrupções.
 Conclusão: Conclui-se com esse trabalho que o estudo da tricologia microscópica é de
baixo custo e de fácil analise e aprendizado. A técnica aplicada foi útil na identificação
cuticular. 
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