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Resumo 

O trabalho usou as técnicas de tricologia e microscopia eletrônica para identificarem características micromorfológicas em 
pelos de ovinos, para auxiliar na identificação de animais localmente adaptados e contribuir no programa de conservação 
de recursos genéticos animais. 
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Abstract 

           The use of trichology as a technique to aid in the conservation of genetic resources - locally adapted sheep 

The work used the techniques of trichology and electron microscopy to identify micromorphological characteristics in sheep 
hairs, to assist in the identification of locally adapted animals and to contribute to the conservation program of animal 
genetic resources. 
Keywords: animal genetic resource, trichology, sheep, microscopy, SEM 

Introdução 

A análise morfológica dos pelos dos animais tem 
sido usada em diversas situações, como em trabalhos 
forenses, ecologia, epidemiologia, arqueologia, 
paleontologia, controle de qualidade de alimentos e na 
descoberta hábitos alimentares de predadores 
(QUADROS & MONTEIRO-FILHO, 2006; FÉLIX, 
2014). Além disso, tem sido usada na investigação na 
adaptação de animais às condições adversas (FARAG, 
2015). 

Essa técnica permite identificar características 
peculiares às espécies a partir da análise dos pelos (padrão 
medular, tamanho, cor), gerando informações chave que 

auxiliam na classificação das espécies (WALLIS, 
1992), contribuindo para programas de conservação de 
raças localmente adaptadas com o propósito de atestar a 
ascendência genética dos animais (FELIX, 2014).  

A técnica foi proposta na Itália no programa de 
conservação de raças nativas com objetivo de assegurar a 
origem genética desses pequenos ruminantes, visto que 
produtos oriundos de raças locais, como queijos, têm um 
maior valor agregado (FELIX, 2014). Uma das 
ferramentas utilizadas no processo de certificação de 
origem é a análise genética dos animais, aceita por 
Programas de Certificação e indicação de procedência 
(TORMEN, 2011). 

O estudo das estruturas do pelo através de 
microscópica ótica e eletrônica permite reduzir a 
subjetividade na análise desse material (MOYO, 2006). A 
utilização de técnicas de computação, juntamente com 
medidas quantitativas dos parâmetros analisados 
contribuem para uma maior precisão e confiabilidade das 
mensurações realizadas, permitem que as informações 
geradas sejam utilizadas como parâmetro para estudos de 
classificação das raças (VALETIN et al., 1994; MOYO et 
al., 2006; STRAVISI, 2007; VERMA et al., 2020). 
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O pelo é uma estrutura filamentosa e queratinizada 
que se projeta da superfície epidérmica da pele (FELIX, 
2014), constituindo-se de haste, escudo e bulbo. A haste é 
o fragmento que se segue ao bulbo do pelo, sendo mais 
delgado podendo expor-se tanto reto como ondulado. O 
escudo é mais dilatado e fica entre a haste e a extremidade 
distal do pelo 

O pelo é constituído por três revestimentos de 
células queratinizadas: a cutícula (camada externa), o 
córtex (camada intermediária) e a medula (camada interna) 
(FELIX, 2014). Exemplo dado por Ahmed et al. (2018).  

Cutícula 

A cutícula constitui-se de sobreposições de escamas 
ao longo do eixo do pelo que pode apresentar diversas 
posições, várias estruturas na margem, diferentes 
distancias entre si e um padrão. Conforme sugestão 
MARINIS et al. (2006).  

 

 
Figura 1 – Cutícula de Morada Nova variedade vermelha 
- Arquivo Pessoal 

 
 

 
Figura 2 – Cutícula de Somalis Brasileiro  - Arquivo 

Pessoal 

 
 

 
Figura 3 – Cutícula de Morada Nova variedade branca - 
Arquivo Pessoal.      

 

Córtex 

O córtex apresenta células aglutinadas dentro de 
uma massa hialina, mas não possuem características que 
possam ajudar na identificação que faça distinção entre 
animais adultos. (DE MARINIS et al., 2006). 
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Figura 4 – Córtex de Morada Nova Variedade vermelha- 
Arquivo Pessoal. 

 
 

 

Figura 5 – Córtex de Morada Nova Variedade vermelha- 
Arquivo Pessoal. 

 

Medula 

A medula é constituída de células soltas com 
espaços ocupados por ar com células fracamente 
compactadas entre as mesmas. A composição pode ser 
(unicelular irregular e multicelular), estrutura (unisseriada, 
multisseriada, preenchida com treliças ou parcialmente). 
(DE MARINIS et al., 2006). 

 

Figura 6 – Medula de Morada Nova Variedade Vermelha 
- Arquivo Pessoal. 
 

A recomendação é usar animais adultos na retirada 
dos pelos, porque nos animais jovens predomina os 
subpelos, os quais são inadequados para usar em 
tricologia. Segundo DAT (1966); DREYER (1966); 
RIGGOTTR & WYATT (1980) a remoção por ser de 
diversas regiões do corpo do animal sem comprometer 
suas identificações. No entanto, os pelos das extremidades 
mostram-se parecidos. Essa situação não faz distinção 
entre espécies (FELIX, 2014). 

O estudo pode servir como mais uma ferramenta 
para conhecimento e uso de recursos genéticos animais 
que pode gerar um melhor sistema de identificação, como 
também servir de dados para programa de melhoramento 
genético e pesquisa e desenvolvimento da agropecuária 
(FELIX, 2014). A tipificação dos pelos possibilita 
esclarecer características de rusticidade e adaptações às 
condições adversas (FELIX, 2014). 

Metodologias 

A caracterização fenotípica através de várias 
técnicas faz parte de programas de conservação in situ de 
raças locais. O uso da tricologia para análise da arquitetura 
dos pelos, seja por microscopia ótica ou eletrônica, 
apresenta-se como uma metodologia de grande valor em 
programas de conservação de raças localmente adaptadas, 
utilizada na Itália, para verificar origem genética de ovinos 
produtores de queijo, bem como no Brasil, na 
caracterização dos pelos das raças bovinas de Pantaneiro e 
Curraleiro no Brasil.  
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Conclusões 

A técnica pode auxiliar na pesquisa e 
desenvolvimento da produção animal no Brasil, 
programas de conservação e processos de certificação de 
origem nos animais de interesse econômico. 
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