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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. 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: Descrever como
são diferenciadas as espécies de mamíferos através dos pêlos e pegadas.
Conhecer diferentes pesquisas onde foram empregadas técnicas de identificação de
mamíferos através de pegadas e pêlos. Metodologia: Foram pesquisados os principais
artigos científicos abordando o levantamento de mastofauna, que utilizaram dois
métodos de identificação: pegadas e pêlos. Esses artigos foram obtidos através de
pesquisa bibliográfica em sites especializados (Scielo e Periódicos Capes). 
As palavras chaves utilizadas para a pesquisa foram: tricologia, pêlo guarda, pegadas,
mastofauna. Foram selecionados apenas os artigos publicados nos últimos dez anos.
Após leitura detalhada dos artigos, os mesmos foram agrupados em diferentes grupos,
de acordo com a metodologia de identificação de mamíferos e as principais
informações utilizadas na elaboração do estudo. Resultados: O monitoramento da
fauna de mamíferos exige estratégias diversas. Um método eficiente e não invasivo são
as amostragens indiretas através de pegadas no solo, fezes e pêlos (Cullen Jr., 2007).
O rastreamento de pegadas é importante para identificação de diversos mamíferos em
diferentes pesquisas, como demonstrado por Fiedler et al. (2009), ao identificarem dez
espécies, distribuídas em cinco ordens (Didelphimorphia, Xenarthra, Carnivora,
Artiodactyla e Rodentia) em uma RPPN no Rio Grande do Sul. Este método consiste
em rastrear locais nas trilhas e cursos d`agua, onde o animal possa deixar seu rastro
(Cullen Jr., 2007).
Outro método consiste na identificação das espécies através do pêlo. A microestrutura
dos pêlos é uma ferramenta útil na identificação de mamíferos e de baixo custo
(Teerink, 1991, Quadros & Monteiro-Filho, 2006). Vários tipos de coletas de material
para análise já foram descritas, como retirada de pêlos de animais anestesiados
(Vanstreels et al., 2010), de coleções cientificas (Ingberman & Monteiro-Filho, 2006),
amostras fecais (Quadros & Monteiro Filho, 2006) e de espécimes capturados por
armadilhas (Martin et al., 2009). 
Portanto, a tricologia tem a vantagem de utilizar pêlos encontrados no ambiente, sendo
de grande importância para animais que não são facilmente observados (Wayne &
Morin, 2004). Conclusão: Comprova-se que a identificação de mamíferos através de
pegadas e análise de microestrutura dos pêlos são eficazes e de baixo custo de
execução. Essas informações são importantes, pois mostram a viabilidade da segunda
etapa dessa pesquisa onde serão identificados os mamíferos da RPPN Fazenda
Macedônia através dessas duas metodologias.

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011



Palavras-chave: Tricologia. Pêlo-guarda. Pegadas. 

Agências de fomento: FAPEMIG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


