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RESUMO

Estudos cromossômicos são importantes ferramentas para analisar a diversidade biológica e indispensável na identificação de vários táxons e na elucidação dos processos

evolutivos. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a diversidade cariotípica de importantes espécies de roedores e marsupiais da Mata Atlântica da Zona da Mata Mineira.

Para a coleta de pequenos mamíferos (< 1 kg de peso corporal) foram usados métodos tradicionais de captura em armadilhas de arame tipo “gancho”, para espécies maiores e

dobráveis de alumínio tipo “sherman”, para as espécies de menor porte. Um total de 80 armadilhas (40 tipo tomahawk e 40 tipo sherman) foram dispostas ao longo de transectos,

em pontos espaçados 20 m entre si. Para a preparação citogenética o material foi centrifugado por 10 minutos a 1000 RPM, posteriormente foi ressuspendido, deixado em

repouso a 37º por 30 minutos. Após esse tempo foi adicionado 5-6 gotas de fixador Carnoy e deixado em repouso por 10 minutos. Em seguida o material foi centrifugado a uma

rotação de 800 a 1000 RPM, por 10 minutos e por no mínimo 3 vezes. Posteriormente foram preparadas as lâminas com material citogenético através do gotejamento de 1 ou 2

gotas. Em seguida as lâminas foram flambadas em metanol 70% e deixadas para secar ao ar. Após estarem secas, foram coradas com Giemsa a 2% por 10 minutos. As lâminas

após preparadas estão sendo observadas em microscópico óptico e as melhores metáfases fotografadas. Os cariótipos não foram ainda montados. Após a montagem das

metáfases, serão feitas analises através de comparação com o que se conhece na literatura para os táxons em questão. O bom conhecimento de nossa fauna gera uma maior

justificativa pela sua preservação. Considerando táxons de difícil resolução taxonômica (como muitos roedores), o uso da citogenética como ferramenta é crucial.
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