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RESUMO

Apesar de fragmentada a Mata Atlântica conserva um alto grau de riqueza e endemismo, a classificando como um dos vinte e cinco hotspots de biodiversidade. Seus domínios

acomodam várias espécies raras, que assim se classificam devido à baixa densidade populacional por unidade de área. O Estado de Minas Gerais abriga mais da metade das

espécies de mamíferos que ocorrem em todo o domínio do bioma, incluindo uma vasta quantidade de roedores e marsupiais. Este projeto tem como objetivo estudar pequenos

mamíferos terrestres em uma importante área da Mata Atlântica de Minas Gerais, diagnosticar espécies raras e inferir histórico biogeográfico com base em análises morfológicas,

citogenéticas e moleculares. Nas coletas, são utilizadas armadilhas de arame tradicionais de captura, como tamahawk, sherman e pitfall. Estão sendo realizadas análises

morfológicas qualitativas com base em caracteres externos e cranianos. As análises citogenéticas são baseadas em cromossomos metafásicos de células da medula óssea

preparadas in vitro através do cultivo de células da medula óssea em meio de cultura. Para todos os espécimes capturados estão sendo coletados tecidos (fígado) e conservado

em álcool 100% para posterior análises moleculares com base no marcador mitocondrial citocromo b. Em resposta aos questionamentos sobre a existência de espécies raras no

local, em áreas remanescentes da Floresta, espécies de pequenos mamíferos, como Abrawayaomys ruschi, Blarinomys braviceps e Phyllomys lundi, foram registradas. A

existência de espécies raras, pode ter se dado devido à localização do grande refúgio florestal do sudeste do Brasil. Esta região, durante a era pleistocênica, era marcada por

períodos de glaciação de alta e baixa umidade, com temperaturas variando de quentes a frias. Apesar da intensa e constante devastação da Mata Atlântica do Sudeste Mineiro, a

área de estudo é um complexo de fragmentos bem conservados.

Projeto 1


