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RESUMO

Museus de zoologia são importantes principalmente por guardar representantes da fauna. Para melhor se conhecer a riqueza faunística da Mata Atlântica e tornar mais rico o

acervo do Museu de Zoologia Newton Baião de Azevedo-MZNB. O estudo teve duas linhas de estudo como objetivo principal, animais da herpeto e mastofauna (roedores e

marsupiais) em duas importantes áreas da Mata Atlântica de Minas Gerais, e depositar as novas espécies no MZNB. As coletas se deram em um transecto linear aberto no

interior da vegetação. As armadilhas foram empregadas obedecendo a metodologias de estudo para cada grupo proposto. A Mata Atlântica da região da Zona da Mata Mineira

(RPPN Santuário Ecológico Mata dos Jacus e RPPN Refúgio dos Sauás), que foi alvo deste estudo, é formada por vegetações florestais preservadas, de grande parte ainda

primária. Foram registradas 73 espécimes de roedores e 25 espécimes de marsupiais, e uma riqueza de 14 roedores e 7 marsupiais, com um total 98 capturas, com uma riqueza

de 21 espécies. A espécie mais abundante de foi Oligoryzomys sp. (n=22) seguida por Euryoryzomys russatus (n=13) e Philander frenatus (n=11). De forma contrária,

Monodelphis kunsi, Gracilinanus microtarsus, Didelphis aurita, Calomys tener, Oxymicterus dasytrichus e Oxymicterus sp. e Thaptomys nigrita foram menos abundantes com

apenas um registro. Embora proposto no projeto, não houve estudo da herpetofauna pela não concessão da licença. Os dados obtidos revelaram espécies conhecidas para a

Mata Atlântica. Nenhuma espécie encontra-se ameaçada de extinção, ou é considerada rara para sua área de ocorrência. O estudo foi de grande importância para a contribução

do conhecimento da fauna de pequenos mamíferos em uma área de floresta de Mata Atlântica, também pela organização e aumento da riqueza de espécies no acervo do MZNB.
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