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Introdução: Os primeiros mamíferos surgiram a 220 milhões de anos no período
Triássico da era mesozóica evoluindo a partir dos synapsida(Pough et al., 1999).
Expandiram-se rapidamente por quase todos os nichos e habitats do planeta, são
encontrados nos oceanos, nos rios e lagos, no subsolo e nos ares(Orr, 1986). Sua
distribuição vai desde as regiões tropicais as polares, se adaptando muito bem a
diversos climas. Os mamíferos possuem características estruturais que os diferenciam
dos outros vertebrados, como por exemplo: a presença das glândulas mamárias que
fornece alimentos aos filhotes, glândulas sebáceas, sudoríparas e os pêlos, que é uma
das características especifica deste grupo. Os pêlos possuem diferentes
microestruturas, entre elas, cutícula e medula, que são utilizadas para diferenciar as
espécies(Teerink, 1991). A ciência que estuda a morfologia dos pêlos é conhecida
como tricologia, que é uma técnica simples e de baixo custo que pode contribuir para
os estudos de mastofauna. O estudo da microestrutura dos pêlos consiste na
observação do padrão cuticular, medular e da forma do corte transversal(Teerink,
1991, Quadros & Monteiro-Filho, 2006). Os pêlos podem ser divididos em duas
grandes categorias: subpêlos e os pêlos-guarda, sendo que este último é utilizado para
a identificação da espécie. Os pêlos-guarda primários e secundários apresentam, ao
longo de seu comprimento, duas porções principais: a haste e o escudo, que os
diferenciam dos demais(Teerink, 1991). Os pêlos-guarda têm função mecanoreceptora
e os subpêlos que são mais numerosos tem função de termorregulação(Teerink, 1991).
O estudo para identificação da espécie pela análise da microestrutura de pêlos pode ser
realizado a partir da retirada de pêlos de animais anestesiados, em coleções cientificas,
amostras fecais e de espécimes capturados por armadilhas. A tricologia é uma
ferramenta útil também em várias outras disciplinas como ciências forenses, ecologia,
epidemiologia, arqueologia e paleontologia.(Quadros & Monteiro Filho, 2006)
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo principal elaborar uma chave de
identificação do padrão cuticular e medular de pêlos de mamíferos, que servirá como
ferramenta alternativa nos estudos de conservação da mastofauna. Conclusão:
Conclui-se que a relevância deste estudo está atrelada à sua importância para
levantamentos de animais que não são facilmente observados ou capturados,
contribuindo para levantamentos de mamíferos. 
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