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Introdução: Os mamíferos são de grande importância ecológica vivendo espalhados em
vários habitats da terra. É um dos grupos mais bem conhecidos, mesmo assim são
poucos os inventários mastofaunisticos conhecidos. Devido às poucas informações, o
monitoramento da fauna de mamíferos requer diversos tipos de estratégias uma delas é
o uso de amostragens indiretas através das evidências deixadas pelos animais como,
por exemplo, pegadas. O rastreamento de pegadas tem sido importante para a
identificação de diversos mamíferos em diferentes pesquisas. Portanto o conhecimento
de técnicas de identificação de mamíferos através de pegadas é a etapa inicial em
monitoramente de mastofauna. Objetivo: O objetivo da presente pesquisa foi conhecer
como acontece a identificação de mamíferos através das pegadas, aprendendo assim,
as técnicas para a conclusão dessa atividade.  Metodologia: O presente estudo foi
desenvolvido no laboratório de Zoologia de Cordados do Unileste, onde foram
realizadas diversas análises das pegadas de mamíferos que compõe o acervo do
laboratório (cão, quati, jaguatirica). Usado um paquímetro foram medidas: altura,
largura, formato dos dedos e da almofada da pata. Foram realizados desenhos
esquemáticos das patas, elaboração de moldes de gesso e determinação de escalas de
desenhos científicos. A leitura de artigos e livros científicos contribuiu para
identificação das pegadas de acordo com as espécies.    Resultados: Os resultados
obtidos até o presente momento tem sido de grande importância na identificação dos
mamíferos através de suas pegadas, possibilitando a identificação das famílias, classes
e espécies.
As técnicas de desenhos são importantes, pois podemos aprender a diferenciar através
dos mesmos a profundidade de uma pegada. Este aspecto é relevante na determinação
do peso do animal. Outra relevância dos desenhos esquemáticos é a sua contribuição
para a diferenciação das características especificas da pegada de cada animal, como
por exemplo, a determinação do tamanho e distância dos dígitos e a morfologia dos
coxins. Estas características devem ser bem evidenciadas, pois a diferença entre uma
espécie e outra pode ser muito sutil. 
O pesquisador que pretende estudar os mamíferos através de suas pegadas deve ter
atenção também na determinação e diferenciação das pegadas anteriores e posteriores
de um mesmo animal. Muitas vezes as pegadas das patas anteriores são totalmente
diferentes das posteriores. Desta forma os estudos através dos livros e artigos, somado
aos desenhos esquemáticos, contribuem para uma correta identificação destas pegadas.
 Conclusão: De acordo com as informações obtidas até o presente momento é possível
concluir que a identificação de mamíferos através de pegadas é uma ciência que exige
atenção e conhecimento, sendo que, quanto mais experiência obtemos através da
prática, mais dominamos o assunto.
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