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1. Resumo 

A constituição do vêlo de ovinos pode influenciar sua capacidade de 

termorregulação, sendo esta muito importante em climas tropicais. Desta forma 

avaliou-se porcentagem de pelo e de lã e a espessura da capa externa de fêmeas 

ovinas de 7 grupos genéticos, a saber: Santa Inês (S), Dorper (D), Texel (T), Ile de 

France (I) e cruzadas ½ D + ½ S, ½ T + ½ S e ½ I + ½ S. As coletas das amostras 

foram realizadas nas estações de verão e de inverno em um total de 67 animais 

criados no centro experimental da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada na região 

Sudeste do Brasil (22º01’S e 47º53’W). Para análise dessas amostras foi adaptada a 

metodologia descrita por Silva (2000) para pelos. Os dados do verão foram 

analisados usando o procedimento GLM do SAS. Observou-se que grupo genético 

foi significativo para todas as características estudadas (P<0,001), sendo que em 

relação à porcentagem de pelo, os grupos Santa Inês e  ½ D + ½ S apresentaram os 

maiores valores e  para as fibras de lã, as raças Ile de France e Texel apresentaram 

as maiores médias bem como para a espessura da capa.  
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2. Introdução 

O pelame representa a fronteira entre o ambiente e o corpo dos animais e influencia 

diretamente as trocas térmicas. A capa externa é considerada uma característica em 

relação a sua adaptação ao meio em que vive, podendo interferir na resposta do 

animal ao ambiente (Bianchini, 2006). Pelames que apresentam maior espessura 

tem uma grande dificuldade para eliminação de calor via evaporação cutânea, sendo 

que a proteção contra a radiação ultravioleta está relacionada ao número de pelos 

por unidade de área (Holmes, 1981). Se a porcentagem de pelo for pequena, melhor 

a penetração de vento na capa externa, removendo assim o ar aprisionado entre os 

pelos, facilitando a transferência térmica (Gerbremedhin et al, 1997). Assim, o 

objetivo neste trabalho foi avaliar a porcentagem de pelos e de lã e a espessura da 

capa externa de fêmeas ovinas de 7 grupos genéticos nas estações de verão e 

inverno. 

 

 

 



3. Materiais e Métodos    

A coleta das amostras foi realizada na estação de verão e inverno em um total de 67 

ovelhas criadas no centro experimental da Embrapa Pecuária Sudeste, localizada na 

região Sudeste do Brasil (22º01’S e 47º53’W). Uma amostra do velo foi coletada na 

região superior do costado de cada animal, sendo: 10 Santa Inês, 7 Île de France, 

10 Texel e 10 Dorper, e seus cruzados 10 ½ Dorper + ½ Santa Inês, 10 ½ Texel + ½ 

Santa Inês e 10 ½ Île de France + ½ Santa Inês. Além da coleta de pelos, foi medida 

a espessura do velo através do método descrito por Silva (2000). As amostras de 

verão coletadas foram analisadas no laboratório de histologia das Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU) para a determinação da percentagem de lã e pêlo em 

cada amostra. Para análise dessas amostras foi adaptada a metodologia descrita 

por Silva (2000) para pelos. Na contagem foi utilizada uma pinça para auxiliar na 

separação de cada fibra, sendo contabilizado tanto pelo quanto lã. As variáveis 

foram submetidas à análise de variância, considerando grupo genético (GG) como 

efeito fixo. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade.  

3. Desenvolvimento 

Até o momento no trabalho foi realizada as análises das amostras coletadas na 

estação de verão, totalizando 67 animais de sete grupos genéticos. A coleta foi feita 

em dezembro de 2014. Com as amostras coletadas analizou-se a quantidade de 

fibra presente na amostra, tipo (lã ou pelo). A coleta das amostras de inverno foi feita 

em Julho de 2015. As amostras estão sendo analisadas no laboratório de histologia 

das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) seguindo o mesmo processo das 

amostras de verão.   

 

 

 

4. Resultados preliminares 

Tabela 1- Percentagem de pelo (PP) e de lã (PL) e espessura da capa 
de ovinos Santa Inês (SI), Île de France (IF), Texel (T), Dorper 
(D),½ Dorper + ½ Santa Inês (ODS), ½ Texel + ½ Santa Inês 
(OTS) e le de France + ½ Santa Inês (OIS). 

 



 

 PP PL EC 

SI 0,65±0,06 0,35±0,03 1,42±0,52 

IF   0,0±0,00     1±0,08 5,94±0,63 

T   0,0±0,00     1±0,06 8,26±0,52 

D 0,17±0,06 0,83±0,06 3,91±0,52 

ODS 0,54±0,06 0,45±0,06 1,43±0,52 

OTS 0,19±0,06 0,80±0,06 3,94±0,52 

OIS 0,36±0,06 0,64±0,06 3,96±0,52 

 

Observou-se que grupo genético foi significativo para todas as características 

estudadas (P<0,001), sendo que em relação à porcentagem de pelo, os grupos 

Santa Inês e ½ D + ½ S apresentaram os maiores valores e para as fibras de lã, as 

raças île de France e Texel apresentaram as maiores médias, bem como para a 

espessura da capa.  
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