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RESUMO

DURAND NEIRA, L. M. Arquitetura e estrutura da pelagem da Alpaca (Vicugna
pacos). 2019. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
As alpacas são criadas principalmente para a produção de fibra, sendo este
um produto muito valorizado na indústria têxtil. Por tal motivo, esta proposta tem por
finalidade avaliar os aspectos morfológicos e quantitativos da pelagem de alpacas das
raças Huacaya e Suri, comparando a estrutura e a arquitetura da pele da região lateral
do membro torácico, da região lateral do tórax e região lateral do membro pélvico (a
escapular, costal e femoral lateral respectivamente). Neste contexto, foram coletadas
biopsias de 8 mm da pelagem de 12 alpacas, oriundas do Fundo Experimental
Pacomarca, localizado na cidade de Puno – Peru. As amostras pesadas foram
submergidas em solução aquosa de formol 10%, e depois encaminhadas para o seu
processamento, onde foram cortadas em fragmentos de 2 mm cada, com a finalidade
de obter amostras aleatórias para as análises Estereologicas. Para as análises
microscópicas, foram utilizadas colorações de Hematoxilina e Eosina, Picrosirius Red
e Tricrômico de Masson. Essa última coloração também foi necessária para a análise
Estereologica. Após a obtenção das imagens, foi adicionada a cada amostra uma
lâmina com o sistema de pontos para a contagem das estruturas a serem avaliadas.
Na sequência, para efetuar a análise de imunohistoquímica, empregaram-se
marcadores para as proteínas de colágeno tipo I, III e IV, como também para o S100.
As estruturas encontradas no aparelho tegumentar em alpacas, foram os constituintes
da pele, sendo a epiderme, a derme, e separando as duas estruturas encontrou-se a
lâmina basal. Na derme observaram-se as glândulas sebáceas e glândulas
sudoríparas, como também os grupos foliculares formados por folículos pilosos
primários e secundários em abundância. De cada um desses folículos emergia um
pelo, chamado de fibra. Um dos fatores empregados nesta avaliação foi a observação
do diâmetro das fibras, o qual foi mensurado nas amostras obtidas da região costal
das alpacas, e realizados mediante a técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Obteve-se as medidas de 12,65 µm até 55,00 µm. Observou-se também fibras que
apresentavam medula e outras ameduladas, diferenciando-se nelas as três camadas
que constituíam o pelo. Juntamente a medula, compunham o córtex e a cutícula, além
das camadas do folículo piloso. Avaliaram-se também as proteínas de matriz

extracelular, oportunidade na qual foram encontradas para o marcador de fibras
colágenas tipo III, apenas fibras colágenas e reticulares presentes na derme. Esse
tipo de colágeno apresentava uma marcação diferente dos outros colágenos incluindo
o marcador da proteína S100. Mediante a análise Estereológica, avaliou-se o volume
da pele, da derme, dos grupos foliculares, das glândulas sebáceas e das glândulas
sudoríparas, entre as três regiões corpóreas de cada grupo de alpacas a um nível de
significância de p<0,05, obtendo-se diferenças para o volume médio da derme e o
volume médio dos grupos foliculares nas alpacas da raça Suri de cores escuras.
Comparou-se também os quatro grupos de alpacas para cada região corpórea, com
um nível de significância de p<0,05, sendo que para os volumes médios da pele e da
derme na região femoral lateral obteve-se o p>0,05.

Palavras-chave: Histologia. Estereologia. Microscopia eletrônica de varredura.
Imunohistoquímica.

ABSTRACT

DURAND NEIRA, L.M. Architecture and structure of Alpaca´s (Vicugna pacos)
fur. 2019. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
Alpacas are mainly raised for fiber production, which is a highly valued product in the
textile industry. Therefore the purpose of this project aims to evaluate morphological
and quantitative aspects of alpaca´s coat in Huacaya and Suri breeds, comparing the
structure and architecture of the skin forelimb lateral region, thoracic lateral region, and
hind limb lateral region, with three sub-regions: scapular, costal and lateral femoral
respectively. For this project, 8 mm biopsies were collected from the coat of 12 alpacas,
from the Pacomarca Experimental Fund, located in the city of Puno - Peru. The
samples were weighed, immersed in 10% aqueous formaldehyde solution and then
processed. After that, they were cut into fragments of 2 mm each, in order to obtain
random samples for Stereological analyzes. Hematoxylin and Eosin, Picrosirius Red
and Masson's Trichrome stains were used for the microscopic analysis. This last
staining was also required for Stereological analysis. After obtaining the images, a slide
with the points system was added to each sample in order to count the structures to
be evaluated. Subsequently, markers for type I, III and IV collagen proteins were used
to perform immunohistochemical analysis, as well as for S100. The structures found in
the integumentary system of alpacas were the components of the skin, such as the
epidermis, the dermis, and separating the two structures, the basal lamina. In the
dermis it was possible to observed the sebaceous glands and sweat glands, as well
as the follicular groups formed by primary follicles and secondary hair follicles in
abundance. From each of these follicles a hair emerged called fiber. One of the factors
used for this evaluation was the observation of the fibers diameter, which was
measured in samples obtained from the costal region of the alpacas, and carried out
by means of scanning electron microscopy technique. Measurements of 12.65 μm up
to 55.00 μm were obtained. It was possible to observed fibers that had marrow and
others that did not have marrow, making it possible to differ them in the three layers
that composed the hair. Together, with the marrow, they composed the cortex and the
cuticle, in addition to the layers of the hair follicle. Extracellular matrix proteins were
also evaluated, in which type III collagen fibers were found, which marked only the
collagen and reticular fibers present in the dermis and presenting a different marking

when compared to the other collagens including S100 protein. The volume of the skin,
dermis, follicular groups, sebaceous glands and sweat glands were evaluated through
Stereological analysis, among the three body regions of each group of alpacas at a
significance level of p <0.05, resulting in differences in the mean volume of the dermis
and the mean volume of follicular groups in dark-colored Suri alpacas. The four groups
of alpacas for each body region were also compared, with a significance level of
p<0.05, and p>0.05 for the mean volumes of skin and dermis in the lateral femoral
region.

Keywords:

Histology.

Immunohistochemistry.

Stereology.
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electron

microscopy.
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1 INTRODUÇÃO

As alpacas (Vicugna pacos) são uma das espécies do grupo dos camelídeos
sul americanos, assim como as lhamas (Lama glama), os guanacos (Lama guanicoe)
e as vicunhas (Vicugna vicugna), que habitam em zonas alto-andinas de países como
o Equador, o Peru, a Bolívia, a Argentina e o Chile.
Principalmente o Peru, possui o 87% da população mundial de alpacas, as
quais são criadas com finalidades produtivas de produzir carne e fibra. Esta última
atividade económica é muito valorizada na indústria têxtil, tanto para esse país quanto
para o exterior, considerando-a como uma fibra de luxo, pela qualidade que ela
representa.
Sendo uma atividade produtiva que gera lucro para o país, no âmbito de
exportações, seja da fibra como matéria prima ou dos tecidos produzidos nas
industrias peruanas, o valor arrecadado representa 2% do PIB nacional, oferecendo
suporte económico a mais de 150 mil famílias das regiões mais altas do país, as quais
encontram-se em situação de pobreza e pobreza extrema.
É por este motivo que este trabalho se desenvolve, visando estandardizar os
parâmetros requeridos pelas Normas Técnicas Peruanas para a produção de fibra de
alpaca, além de oferecer a todos os produtores desta matéria prima, informações
necessárias para que tanto o pequeno produtor, como as grandes criações vinculadas
pertencentes as indústrias têxteis, possam ter acesso à tais dados.
A finalidade de este projeto, é a de produzir dados que sirvam como base para
o desenvolvimento de novos conceitos na indústria têxtil peruana, permitindo pensar
sobre os fatores que interferem no melhoramento genético das alpacas, com o intuito
de obter uma fibra mais fina, porém mais resistente, suprindo as exigências futuras do
mercado têxtil.
Neste contexto, avaliou-se o tegumento de três regiões corpóreas das duas
raças de alpacas, sendo elas a Huacaya e a Suri, para estabelecer comparações entre
elas, com a intenção de definir qual dessas regiões seria a de eleição para a produção
de fibra. Da mesma forma se houver diferenças entre ambas raças com respeito a
qualidade da fibra, qual ou quais raças seriam mais apropriadas para serem utilizadas
por exemplo no melhoramento genético de precisão.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ALPACAS

Os camelídeos sul americanos integram 4 espécies: lhama (Lama glama);
alpaca (Vicugna pacos); guanaco (Lama guanicoe) e vicunha (Vicugna vicugna). As
lhamas e as alpacas são espécies domésticas, enquanto que os guanacos e as
vicunhas, são espécies silvestres. Sua distribuição geográfica ocorre ao longo dos
Andes na América do Sul, abrangendo países como o Equador, o Peru, a Bolívia, a
Argentina e o Chile, a uma altitude entre 3600 e 5000 metros acima do nível do mar.
A criação da alpaca não é mais realizada exclusivamente na América do Sul, também
ocorre nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá desde o final da
década de 1980 (MINAGRI, 2008).

2.2 SITUAÇÃO DAS ALPACAS NO PERU

Atualmente o Peru ocupa o primeiro lugar como produtor de alpacas,
abrigando 87% da população mundial, com 3 milhões e 700 mil exemplares, dos quais
85% pertencem a raça Huacaya e 15% a raça Suri. A criação de alpacas envolve dos
tipos de atividades: a produção de carne, que é valorizada por sua qualidade, já que
possui 24% de proteína bruta e baixos teores de colesterol. Isso representa uma
estratégia para prevenir a anemia principalmente em áreas andinas altas, nas quais a
atividade produtiva resulta anualmente em 28 mil toneladas de carne; a produção de
fibras, uma atividade econômica e produtiva, da qual dependem mais de 150 mil
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que ocupam diversas regiões do
país: Puno com mais de 50% do total de alpacas no país todo, Cusco com 13,9%,
Arequipa com 11,6%, Huancavelica com 5% e Ayacucho com 5%, gerando uma renda
familiar anual entre 70 e 80% (MINAGRI, 2018a).
Entre as alpacas existem duas variedades ou raças: Huacaya e Suri. A raça
Huacaya representa 85% do total das alpacas e caracteriza-se por possuir fibra
abundante que cobre o corpo, pernas e pescoço, os pés e a face estão cobertos pela
fibra curta, enquanto que o resto do corpo, a fibra é mais longa e encaracolada dando
uma aparência esponjosa. O crescimento anual da fibra varia de 9 a 12 cm de
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comprimento. A raça Suri, caracteriza-se por ter a fibra lisa, levemente ondulada, mais
sedosa e com crescimento anual entre 10,4 a 20 cm em extensão (MINAGRI, 2008).
O velo da alpaca é um dos produtos animais mais valiosos do mercado, é
composto de fibras finas e grossas. A fibra fina é encontrada na região dorsal e nas
regiões braquial e femoral. As fibras espessas concentram-se principalmente na
região peitoral e na face. As fibras finas são suaves ao tacto, e tem um poder de alta
higroscopicidade, o que lhe permitem absorver humidade de 10% a 15%. Esta
condição não afeta a sua aparência, mantendo a temperatura do corpo,
independentemente do que acontece no meio ambiente. Por esses motivos a
resistência das fibras é muito importante para os processos têxteis, sendo 3 vezes
mais resistente quando comparado por exemplo à lã de ovelha. Um caráter muito
procurado entre os produtores e a indústria é a ampla gama de cores que o velo das
alpacas apresenta, sendo possível encontrar mais de 23 tons que variam do branco
ao creme, marrom, prata, cinza e preto (MINAGRI, 2008; GUTIÉRREZ HERMOSA,
2011a).
No ano 2017, o pais contava com 3 milhões e 800 mil alpacas. A população
aumentou 50,2%, em departamentos como Puno com 1.459.903 exemplares, Cusco
com 545.454 alpacas, Arequipa com 468.392 exemplares, Huancavelica com 308.586
e Ayacucho com 230.910. Segundo a Pesquisa Nacional Agrícola (ENA), realizada no
Peru em 2014, 2015 e 2016, publicada em julho de 2017 pelo Ministério da Agricultura
e Irrigação (MINAGRI), o Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI) e o
Ministério de Economia e Finanças (MEF), foi relatado que esta espécie diminuiu a
sua população, reduzindo para 889.000 exemplares em 2015, principalmente nos
departamentos da região sul do país (MINAGRI, 2017a, 2017b).
O Peru produz anualmente uma quantidade de fibra que ultrapassa 4,5
toneladas, dos quais 95% são adquiridos e transformados pela indústria têxtil, e o 58%
é exportado. Nos primeiros quatro meses de 2018, a exportação de fibra de alpaca
atingiu 1.305 toneladas por um valor de US$ 21 milhões 518 mil, superior ao mesmo
período do ano 2017, onde foram exportadas 1.292 toneladas, no valor de US$ 18
milhões (MINAGRI, 2018a).
Para o país, o setor têxtil de alpaca representa 1,35% do total das
exportações, em 2001 foram exportados US$ 75 milhões. A contribuição para a
produção do PIB (Produto Interno Bruto) ficou entre 2 e 2,5% entre os anos de 1996
a 2008. Aproximadamente 22 mil pessoas estão dedicadas à indústria manufatureira,
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o que representa 2% da PEA (População Economicamente Ativa). Em 2006, as
exportações foram de 3,19 toneladas de fibra de alpaca em fios no valor de US$ 20
milhões 500.107. Em 2014, o setor têxtil representava 11% do PIB industrial e 2% do
PIB nacional, enquanto 25% das empresas peruanas são dedicadas a esse setor. Em
junho de 2014, as exportações de produtos de fibra de alpaca cresceram 31,3% (US$
72,6 milhões), impulsionadas pelos têxteis, com um aumento de 35,9%, sendo os
principais mercados a China, Itália, Noruega e Estados Unidos, com uma participação
de 65% e vestuário com 14,9%, sendo Estados Unidos, Alemanha, Japão, França e
Reino Unido os países importadores com uma participação de 64% (MINAGRI, 2008;
MINCETUR, 2014).
Dos anos de 2008 até 2017, estima-se que a indústria tenha investido cerca
de US$ 2.200 milhões em capital de giro e que, para cada milhão de dólares
exportados, sejam gerados 300 novos empregos (MINAGRI, 2008).
Quadro 1: Preço da fibra pago pela indústria de junho a agosto de 2009
QUALIDADE

PREÇO US$

PREÇO S/

BRANCO

BL – B

7.00

21.21

FLEECE BRANCO

FS – B

6.00

18.18

HUARIZO BRANCO

HZ – B

5.00

15.15

GROSSA BRANCA

AG – B

4.00

12.12

BABY COLOR

BL – GA

5.00

15.15

FLEECE COLOR

FS – GA

4.00

12.12

HUARIZO COLOR

HZ – GA

3.50

10.61

GROSSA COLOR

AG – GA

2.50

7.58

FLEECE LF

FS – X

5.50

16.67

HUARIZO LF

HZ – X

4.50

13.64

GROSSA LF

AG -X

3.50

10.61

FLEECE SURI

FS - SB

5.00

15.15

HUARIZO SURI

HZ - SB

3.00

9.09

GROSSA SURI AG

AG - SB

2.50

7.58

Fonte: Gutiérrez Hermoza, L. (2011).

O Quadro 1, demostra os preços obtidos entre os meses de junho e agosto
de 2009, por tipo de fibra e cor, em dólares norte-americanos e sua conversão para
soles peruanos. Atualmente, o preço médio é de US $ 14,60 por quilo de fibra de
alpaca, com os principais destinos Itália (39% - US $ 8,3 milhões), China (35% - US $
7,5 milhões) e Coréia do Sul (13% - US $ 2,7 milhões), ao contrário de 10 anos atrás,
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a Itália superou a China como o principal comprador desde o final de 2014
(GUTIÉRREZ HERMOSA, 2011b; MINCETUR, 2014).

Para otimizar a produção da criação de alpacas, o Peru tem uma série de
normas técnicas (NTP), que são a base para a produção de carne e fibra da espécie.
Para este último produto, são utilizados os as seguintes NTP: Definições,
categorização, requisitos e rotulagem para fibra de alpaca no velo (NTP 231.3002014); Definições, grupos de qualidade de classificação, e requisitos de rotulagem
para fibra de alpaca classificada (NTP 231.301-2004-2014) dados mostrados no
Quadro 2; Procedimento de categorização e amostragem para fibra de alpaca no velo
(NTP 231.302-2004); Determinação do diâmetro médio (finura) pelo método do ar "air
flow" para fibra de alpaca classificada (NTP 231303-2004); Determinação do
comprimento da mecha para fibra de alpaca classificada (NTP 231.304-2004); Método
de ensaio para determinar o teor de humidade da fibra de alpaca classificada (NTP
231.305-2004) e Tecnologia Pecuária Boas Práticas de Tosquia e Cuidado do Velo
de Fibra de Alpaca (NTP 231.370-2010) (GUTIÉRREZ HERMOSA, 2011a).
Quadro 2: Classificação da fibra de Alpaca

CLASIFICAÇÃO

Espessura
(micras)

Comprimento
(mm)

Umidade
% Max.

Sólidos
Minerais %
Max.

Gordura %
Max.

ALPACA ROYAL

Até 21.5

65

8

6

4

ALPACA BABY

21.5 - 23.0

65

8

6

4

ALPACA FLEECE

23.1 - 26.5

70

8

6

4

ALPACA MEDIUM
FLEECE

26.6 - 29.0

70

8

6

4

ALPACA HUARIZO

29.1 - 31.5

70

8

6

4

ALPACA GROSSA

Mais de 31.6

70

8

6

4

ALPACA CURTA

--

20 a 50

8

6

4

Fonte: NTP 231.301–2004; Gutiérrez Hermosa, L. (2011a).

No caso das exportações, de acordo com o Relatório Técnico No. 031-2017MINAGRI-DVDIAR-DGGA / LGH de 20 de Dezembro de 2017, o Peru é o maior
produtor de alpacas e a exportação de camelídeos domésticos têm impactos
econômicos sobre os criadores destes. O relatório também menciona que a
exportação para fins comerciais implica apenas a propriedade biológica, mas não de
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seus recursos genéticos e seus produtos derivados, uma vez que estes são bens ou
patrimônio do Estado peruano, conforme estabelecido nos artigos 5 e 6 da Decisão
391 - regime Comum sob o Acesso aos Recursos Genéticos, aprovado pela
Comunidade Andina - CAN, em vigor a partir de 17 de julho de 1996, de acordo com
o artigo 27 da Lei N ° 26839, Lei de Conservação e Uso Sustentável da Diversidade
Biológica. Para 2017 e 2018, a Diretoria Geral de Pecuária propôs a cota de
exportação de 600 alpacas como o limite máximo por ano, somente da raça Huacaya
com 100 espécimes manchados que fazem parte dos 600 espécimes de cor branca,
no que diz respeito à qualidade da fibra, 150 animais possuindo um diâmetro superior
a 22 micras (tuis) e 450 animais com um diâmetro de fibra superior a 24 micras no
caso de adultos (MINAGRI, 2017c, 2018b).
A demanda mundial por fibra de alpaca é coberta em 80% pelo Peru, 15%
pela Bolívia e os restantes 5% por outros países. Os principais importadores de fibra
são a China, os Estados Unidos, a Itália e o Japão. Os principais produtos exportados
são fios e tecidos, sendo o 80%, e só apenas 20% em tecidos acabados. Os derivados
da fibra de alpaca representam 1,35% do total das exportações do Peru, a sua
contribuição para o produto interno bruto na área de manufatura foi entre 2 e 2,5%
nos anos de 1996 a 2008 (MINAGRI, 2008).
Entre os meses de Janeiro a Novembro de 2017, as exportações de fibra de
alpaca atingiram US$ 68,3 milhões, o que representou um aumento de 110% no
mesmo período de 2016. Produtores associados ao Calpex (Consórcio Alpaquero
Peru Export) exportaram 82 toneladas de fibra de alpaca para a Europa. Dentre os
principais países importadores, a China, em 2016 investiu US$ 15,1 milhões,
aumentando a demanda para US$ 48 milhões em 2017 (+ 217%); a Itália, atingiu US$
15 milhões em 2017, Sobre US$ 10,5 milhões obtidos em 2016 (+ 43%) (MINAGRI,
2018a).
O problema da produção de fibra de alpaca é a sua criação. Devido ao fato
desses animais habitarem em áreas muito altas, as mudanças climáticas que as
regiões possuem determinam diferentes níveis de qualidade de fibra oferecida pelos
produtores. A falta de recursos, aliada aos sistemas de comercialização deficientes,
dificultam os negócios do referido produto. A nível nacional, é a indústria de Arequipa
a principal compradora de fibra de alpaca. Assim, 17% da fibra é comprada por seus
agentes comerciais diretamente dos produtores; 70% é comprada em Centros de
Coleta, onde os produtores chegam para realizar a venda de sua produção. O restante
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da produção dessa fibra é destinada ao consumo interno dos produtores (MINAGRI,
2008; CARPIO VALENCIA, 2017).
No que diz respeito ao mercado internacional, existe atualmente uma
negociação direta entre compradores e produtores, permitindo-lhes obter um lucro
adicional de 15%, comparado com o preço obtido em exportações anteriores
(MINAGRI, 2018a).
É por isso que organismos nacionais, tais como o Ministério da Agricultura e
Irrigação (MINAGRI), Consorcio Alpaquero Peru Export (Calpex) e Sierra y
Exportadora Selva (SSE), estão desenvolvendo de um plano abrangente para a
implementação de vários projetos, que visam o desenvolvimento de produção e
melhoramento da alpaca. Exemplos desta atividade ocorrem nos Centros de Coleta
da Fibra e sistemas de marketing da fibra classificada. Isso gera um valor
acrescentado à matéria-prima, implementando programas de formação e tecnologia,
a fim de obter fibras naturais puras de cores diferentes, recuperando o valor genético
da alpaca Suri. A produção e exportação de fibra de alpaca beneficia a mais de 2 mil
pequenos e médios produtores nas áreas de criação de alpacas do Peru (MINAGRI,
2018a).

2.3 APARELHO TEGUMENTAR

2.3.1 Pele

A pele recobre a superfície do corpo, fazendo de barreira de proteção para o
organismo contra os atritos do meio externo, protegendo-o de agentes patógenos,
térmicos e feridas. Também, evita a perda de agua (dessecação) e eletrólitos,
contribuindo a regulação da temperatura corporal, mediante a vasodilatação. (BANKS,
1991; SAMUELSON, 2007; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
Como todos os mamíferos, a pele dos camelídeos sul americanos,
especialmente neste caso, das alpacas consta de duas camadas: a epiderme e a
derme. A epiderme é a camada mais superficial conformada por um epitélio
estratificado pavimentoso queratinizado, o qual segundo Vélez et al., (2009), possui
uma espessura de 60μm. Consta de cinco estratos diferentes. O estrato basal é
formado por células cúbicas a prismáticas, que possui uma camada de queratinócitos
cúbicos ou cilíndricos e também melanócitos. Este é o estrato que ancora a derme à
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epiderme através da lâmina basal, na qual suas células são fixadas pelos
hemidesmossomos. Estes estão unidos pelos filamentos de ancoragem que se
encravam dentro da lâmina densa, composta primariamente de colágeno tipo IV.
Dentro desta área encontram-se glicoproteínas, que contribuem para a adesão das
células basais à lâmina basal, que é conectada às fibras reticulares vizinhas
compostas de colágeno tipo III, pelas fibras de ancoragem (colágeno tipo VII). O
estrato espinhoso encontra-se estruturado em duas camadas de células que mudam
de poliédricas para pavimentosas. O estrato granuloso é muito fino, e é formado por
células achatadas prismáticas ou pavimentosas. Estas possuem grânulos de
queratoialina e constitui a camada mais externa de células vivas. Contêm pequenos
grânulos basofílicos compostos principalmente de proteínas ricas em cisteína, entre
as quais os pacotes de queratina se estendem transversalmente. Há também grânulos
lipídicos, que transformam esta camada em uma barreira para evitar a perda de água.
O estrato lúcido é formado por células pavimentosas, e que segundo Atlee et al.
(1997); Bustinza (2001); Torres de Jasau et al. (2007); Fleis e Scott (2010), as alpacas
não apresentam. O estrato córneo, que também é delgado, formado por células
queratinizadas, sem núcleo ou queratinócitos mortos, que desprendem-se por ser a
camada mais superficial. Os grânulos de queratohialina constituem um marcador de
diferenciação epidérmica e seu peso molecular aumenta à medida que as células
amadurecem. Por este motivo, podemos identificar facilmente a sua presença através
de coloração imunohistoquímica em pele bem diferenciada (GETTY, 1986; BANKS,
1991; ATLEE et al., 1997; SAMUELSON, 2007; TORRES DE JASAUI et al., 2007;
FLEIS; SCOTT, 2010; LACOLLA et al., 2010; MERUANE; ROJAS, 2012;
JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
A derme ou cório, é a porção conjuntiva, composta basicamente por fibras
colágenas e elásticas, sendo responsável pela resistência e elasticidade, é onde
encontram-se os vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, folículos pilosos, glândulas
sebáceas e sudoríparas. Os capilares sanguíneos, nos camelídeos sul americanos,
exibem maior quantidade que nos ovinos e nos porcos, segundo Bustinza (2001), as
alpacas da raça Huacaya apresentam menor quantidade de capilares sanguíneos,
quando comparadas as alpacas da raça Suri, sendo as últimas, muito similares a
animais de climas mais quentes. Isso pode influenciar no fato de que o velo desta
raça, seja mais aberto, porém não muito resistente aos climas frios das zonas altas.
Segundo Vélez et al. (2009), a espessura máxima na região costal é de 2,34 mm.
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Essa está dividida em derme papilar, composta por tecido conjuntivo frouxo, fibrócitos,
células de defesa, capilares e nervos, constituindo a camada mais superficial. A derme
reticular formada por tecido conjuntivo denso, é a camada mais espessa e profunda
(GETTY, 1986; BANKS, 1991; BUSTINZA, 2001; VÉLEZ et al., 2009; LACOLLA et al.,
2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Nas alpacas, Fleis e Scott (2010),
descreveram que os feixes de colágeno eram menores na derme papilar, quando
comparados aqueles da derme reticular. O colágeno tipo I, o principal componente da
derme, é também é encontrado nos tendões, ossos e cartilagem. A agregação de suas
moléculas compõe as fibras colágenas (BRIANEZI et al., 2015).
A hipoderme é a camada subcutânea, onde a pele repousa. Trata-se de um
tecido conjuntivo frouxo entremeado com tecido adiposo, que reforça a capacidade de
resistência a temperaturas baixas e serve de suporte e união. (GETTY, 1986; BANKS,
1991; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).

2.3.2 Glândulas cutâneas

As glândulas da pele são classificadas em 2 tipos: glândulas sebáceas e
glândulas sudoríparas. Essas destinam-se à eliminação de resíduos metabólicos
(GETTY, 1986; BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
As glândulas sebáceas, são glândulas alveolares ramificadas simples, secretam o
sebo, que é um material oleoso (secreção holocrina). As células da glândula, tem
núcleo esférico e um citoplasma eosinófilo. Encontram-se associadas aos folículos
pilosos, despejando o seu conteúdo neles. Lubrificam e ajudam a manter a
flexibilidade, a maciez e o brilho dos pelos e da superfície da pele, impedindo o seu
ressecamento e quebra. O sebo contém ácidos graxos que oferecem uma ação
antimicrobiana. Geralmente desembocam na porção terminal dos folículos pilosos.
(GETTY, 1986; BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; VÉLEZ et al., 2009; FLEIS;
SCOTT, 2010; LACOLLA et al., 2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
As alpacas possuem menor quantidade de glândulas sebáceas quando
comparado com os ovinos. É por isso que a fibra da alpaca tem menos porcentagem
de oleosidade, sendo mais fácil o processo de lavado pela indústria, Bustinza (2001);
Fleis e Scott (2010) encontraram as glândulas sebáceas presentes em todos os locais
do corpo, exceto no espaço interdigital. Acharam também os autores, que na maioria
das áreas, apenas uma ou duas pequenas glândulas sebáceas estavam associadas
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a cada folículo piloso, e que os ductos sebáceos eram curtos e largos, compostos por
duas camadas de epitélio escamoso estratificado não-queratinizado (ATLEE et al.,
1997; FLEIS; SCOTT, 2010).
As glândulas sudoríparas, são adenômeros tubulosos simples enovelados, na
sua porção glandular, o ducto é espiralado ou reto e consiste de duas camadas de
células epiteliais achatadas ou cuboides (FLEIS; SCOTT, 2010). Produzem uma
secreção clara e aquosa que contem sais e uma pequena quantidade de proteínas,
produto conhecido como suor. O ducto secretor esvazia-se na superfície da epiderme
ou na porção mais distal de um folículo piloso, formando parte dos mecanismos de
termorregulação (GETTY, 1986; BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; VÉLEZ et al.,
2009; LACOLLA et al., 2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
Em lhamas, as glândulas sudoríparas funcionam como um importante
mecanismo de termorregulação. Aparentemente é um dos maiores mecanismos de
resfriamento em camelídeos, o que se diferencia de cabras e ovelhas, onde o suor é
mínimo (ATLEE et al., 1997).

2.3.3 Pelos

Os pelos, são estruturas filamentosas, formadas por células epiteliais
queratinizadas, que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme que
invade a derme, chamada de folículo piloso. Este constitui o melhor isolamento
térmico da pele e confere sua resistência à agua e encontra-se orientado
obliquamente (GETTY, 1986; BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; FLEIS; SCOTT,
2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
Na base do folículo piloso, encontra-se o bulbo do pelo, formado pela raiz do
pelo e pela papila dérmica, a qual possui um pequeno plexo de vasos sanguíneos, e
é responsável pela nutrição e pelo crescimento do pelo. A matriz do pelo é a porção
mais interna da raiz, e é constituída por células responsáveis pelo crescimento do
pelo. Essas são uma forma especializada da camada basal da epiderme e formam a
medula do pelo, estrutura composta por células grandes vacuolizadas cúbicas e
fracamente queratinizadas. Ao redor delas, as células mais queratinizadas formam o
córtex do pelo e uma só linha de células mais periféricas e fortemente queratinizadas
achatadas que se imbricam umas nas outras, formando a cutícula do pelo. Esta é uma
camada muito resistente. Na raiz do pelo também residem os melanócitos, os quais
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contém grãos de melanina, que tendem a diminuir conforme a fibra cresce para o
exterior, sendo os responsáveis pela coloração na pelagem do animal (GETTY, 1986;
BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
As paredes invaginadas laterais do folículo piloso formam a bainha da raiz, a
qual por sua vez é dividida em duas porções: interna e externa. A bainha interna da
raiz é constituída por três componentes: a cutícula da bainha interna da raiz, formando
o revestimento externo do pelo. São células parecidas com escamas, superpondo-se
umas com outras; a camada epitelial granular, formada por uma ou dos camadas de
células achatadas que contêm grânulos de tricoialina; a camada epitelial plana,
camada externa de células cuboides, que está em contato com a porção mais interna
da bainha externa da raiz. A bainha externa, é uma camada de células a qual,
conforme o pelo estende-se até o superfície. As camadas aumentam e, na sua
margem externa, possui a membrana vítrea. Finalmente, o saco piloso, é formado por
tecido conectivo frouxo (GETTY, 1986; BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; FLEIS;
SCOTT, 2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). O folículo piloso tem sido foco de
muitos estudos nos últimos anos, pois contém células tronco pluripotentes em pelo
menos duas áreas do epitélio. Essas células são uma reserva que permite regenerar
a epiderme adjacente em caso de dano tecidual, mas não participam de sua
homeostase normal (MERUANE; ROJAS, 2012).
Tanto os folículos pilosos, quanto os pelos, podem se classificar em dois tipos
básicos: simples e compostos. Os folículos simples, possuem apenas um eixo de pelo
emergente. No caso das alpacas segundo (Fleis e Scott (2010), apenas existem
folículos pilosos simples de maior tamanho no nariz, lábio e metacarpo. Estes porém
não foram vistos no espaço interdigital. Os folículos compostos, muito pelo contrário,
estão agrupados em conjunto e compartilham uma mesma abertura, assim como as
glândulas auxiliares. Geralmente, vários folículos se abrem em um mesmo ponto de
epiderme, onde aparece um pelo maior e espesso, primário ou liso de revestimento,
cercado por vários menores, os secundários ou pelos finos de cobertura. Os pelos
formam a cobertura da pele dos mamíferos e funcionam como uma barreira protetora,
retendo uma camada de ar sobre a pele e mantendo a temperatura corporal (GETTY,
1986; BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; FLEIS; SCOTT, 2010; JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2013).
No caso das alpacas, os folículos secundários, produzem os pelos ou fibras
de maior importância comercial, cujo valor depende da densidade, o que se expressa
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na quantidade de fibras no velo e no diâmetro das mesmas, os quais quanto menor é
mais cotizado na indústria (GALBRAITH, 2010). Os folículos pilosos nas alpacas
amadurecem numa idade curta de aproximadamente até 6 ou 10 meses. Encontramse nesses animais grupos foliculares compostos por um folículo primário rodeado por
3 a 20 folículos secundários nas alpacas Suri, e, nas alpacas Huacaya podem-se ser
encontrados folículos primários rodeados por 3 a 26 folículos secundários, podendo
ainda ser encontrado folículos primários isolados (RODRÍGUEZ; CHAMBILLA;
BUSTINZA, 1985; BANKS, 1991; ATLEE et al., 1997; BUSTINZA, 2001; ANTONINI;
GONZALES; VALBONESI, 2004; VÉLEZ et al., 2009; BADAJOZ et al., 2009;
ANTONINI, 2010; LACOLLA et al., 2010; FERGUSON; MCGREGOR; BEHRENDT,
2012; MOORE; MALONEY; BLACHE, 2015).
Segundo Badajoz et al. (2009) e Molina et al. (2016), os grupos foliculares
estão formados por um, dois ou três folículos primários, além de um número variável
de folículos secundários (em uma faixa de 0 a 33). Nas alpacas Huacaya são vistos
grupos foliculares com três folículos primários, em maior quantidade do que nas
alpacas Suri.

2.4 FIBRA DA ALPACA

A fibra de alpaca, é uma das fibras mais produzidas em América do sul, sendo
muito leves, suaves e delicadas, porém é muito resistente detentora de ótimas
propriedades isolantes, motivo pelo qual é considerada uma fibra de luxo. Por isso é
tão utilizada na indústria têxtil com sucesso. Tem sido considerada objeto de estudo
para o melhoramento da sua produção (WANG; WANG; LIU, 2003; PEÑA;
GUTIÉRREZ; UNANUA, 2013; MUCHA; JANECZEK, 2018).
Um dos parâmetros de maior importância na produção da fibra da alpaca,
envolvendo a classificação do mercado, é o diâmetro da mesma, pois ele determina o
preço de comercialização, o qual é complementado com o peso do velo (PEÑA;
GUTIÉRREZ; UNANUA, 2013).
Em relação ao diâmetro da fibra, estudos realizados utilizando alpacas
peruanas, referem às médias de diâmetro de fibra variando de 21 a 24 μm (ANTONINI;
GONZALES; VALBONESI, 2004; MONTES et al., 2008; CERVANTES et al., 2009;
GUTIÉRREZ et al., 2009; ORIA et al., 2009; QUISPE et al., 2009; PEÑA; GUTIÉRREZ;
UNANUA, 2013; VÉLEZ et al., 2016).
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Lupton; McColll; Stobart (2006) analisaram 585 amostras de velo alpacas
Americanas de diferentes sexos e idades, encontraram diâmetro de fibra de 26,7 µm
para as alpacas fêmeas e 27,1 µm para machos. Em relação à idade, encontrou
valores de 24,3 µm, 26,5 µm e 30,1 µm para alpacas de um, dois e três ou mais anos
de idade, respectivamente. Além disso McGregor (2006) encontrou em 10% das
alpacas criadas na Austrália, animais da raça Huacaya um diâmetro médio de 24 µm.
Entretanto em 50% delas foi encontrado o diâmetro de 29,9 µm. Por sua vez, Ponzoni
et al. (1999) ao analisar um programa de melhoramento para alpacas, apresenta
médias do diâmetro da fibra igual a 25,7 µm. Esses valores variaram entre 23,4 a 27,3
µm, medida semelhante à encontrada por Wang; Wang; Liu (2003) e Peña; Gutiérrez;
Unanua (2013).
As fibras desses animais, compostas por queratina, caracterizam-se pela
higroscopicidade, que é a capacidade de absorver a umidade (FRANK, 2008). Assim,
diversos autores mencionaram que a densidade de folículos primários está
relacionada aos velos de menor qualidade, já que as fibras que se originam dos
referidos folículos resultam em um diâmetro maior (BUSTINZA, 2001; VÉLEZ et al.,
2016). Há portanto uma correlação negativa entre a densidade folicular e a delicadeza
das fibras. Quanto maior a densidade folicular, menor o diâmetro da fibra (TORRES
DE JASAUI et al., 2007; MOORE; BLACHE; MALONEY, 2011; VÉLEZ et al., 2016).
A fibra interiormente no seu interior pode ser fortemente medulada, sendo a
mesma contínua, fragmentada, interrompida ou simplesmente ausente (GERKEN,
2010; PINARES et al., 2018). Em fibras espessas o diâmetro da medula, pode
apresentar uma oscilação entre 0.25% e 0.30% de diâmetro. Nas fibras mais finas,
presentes na vicunha, o tamanho da medula corresponde a um quinto do diâmetro da
fibra. Esta é uma característica especifica que contribui para as propriedades isolantes
das fibras (GERKEN, 2010)
Fraser e Short (1965) mencionaram que em ovinos, os folículos primários
formam as fibras mais espessas e os secundários, menos espessas; a relação destes,
a espessura do velo, e a proporção entre folículos secundários e primários
determinam a qualidade da fibra. A mais fina possui um número maior de folículos
secundários (VÉLEZ et al., 2016).
Atlee et al. (1997) e Vélez et al. (2016) descreveram que a principal
característica histológica das fibras finas é representada por um maior número de
folículos secundários. Foi amplamente demonstrado assim que animais com maior
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delicadeza das fibras apresentam maior número de folículos secundários (ANTONINI,
2010; VÉLEZ et al., 2016).
A microestrutura da fibra da alpaca é irregular. As células da cutícula do pelo
que apresentam formato de escamas, são ásperas, e mostram espaços vazios entre
elas. Além disso, elas são visivelmente fragmentadas sendo possível visualizar a
separação das mesmas. Porém não apresentam fissuras perpendiculares visíveis
(MUCHA; JANECZEK, 2018).
A secção transversal permite observar as partes internas do pelo. Deste modo
a estrutura porosa da medula demonstra diferentes tamanhos de poros, e o córtex se
sobrepõe à medula. Além disso, o diâmetro médio da fibra (total de 80 medidas) varia
entre 30-40 µm, sendo a média de 32,27 ± 4,06 µm. De acordo com os dados
fornecidos Montes et al. (2008), as fibras de melhor qualidade possuíam diâmetro
menor ou igual a 23 µm (MUCHA; JANECZEK, 2018).
O velo da alpaca, possui várias funções, dentre elas evita a perda de água da
pele, protege a pele contra o atrito que o clima possa causar, permite a camuflagem
do pelo pela cor, e favorece a termorregulação como parte de um mecanismo
homeostático, relacionado com o metabolismo energético. Estes mantem o organismo
dentro de uma faixa de temperatura ótima, é por isso que as fibras permitem as
alpacas tenham adaptação as condições do meio ambiente (GRIGG; BEARD;
AUGEE, 2004; GERKEN, 2010).
O velo varia segundo as regiões corpóreas, sendo o mais fino, longo e denso,
nas subregiões dorsal, costal, sacral, braquial e femoral. Sabe-se que 80% do velo é
formado por fibras delicadas, sendo que 20% do velo mais espesso encontra-se na
cabeça e nas regiões carpais e tarsais. Os pelos secundários, proveem isolamento,
emquanto os pelos primários evitam as injurias mecânicas. Esses pelos são
removidos anualmente no processamento dos tecidos da indústria têxtil (ATLEE et al.,
1997; PEÑA; GUTIÉRREZ; UNANUA, 2013).
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL


Avaliar os aspectos morfológicos e quantitativos da pelagem de alpacas
Huacaya e Suri, nas regiões lateral do membro torácico (escapular), lateral do
tórax (costal) e lateral do membro pélvico (femoral lateral).

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analisar as características macro e microscópicas do pelo das alpacas.



Descrever a ultraestrutura do pelo por meio de microscopia eletrônica de
varredura.



Quantificar mediante análises estereológicas, as diferenças encontradas nas
estruturas presentes na pele de alpacas das raças Huacaya e Suri,
considerando as regiões citadas no objetivo geral deste trabalho.

30

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 OBTENÇÃO DOS ANIMAIS

Para a realização do presente trabalho, foi realizada a coleta das amostras de
pele e pelo de alpaca no Fundo Experimental Pacomarca, em Llalli, Melgar, Puno Peru, propriedade da Empresa Inca Tops S.A., situado a 4600 metros acima do nível
do mar.
Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
(CEUA/FMVZ) sob o n° 4781170317.

4.2 DIVISÃO DO GRUPO EXPERIMENTAL

Foram utilizadas 12 alpacas com idades compreendidas entre os 5 e 19
meses, de ambos sexos, 6 delas da raça Huacaya e as outras 6 alpacas da raça Suri,
as quais foram divididas em dois grupos, assim como descrito no Quadro 3.
Quadro 3: Divisão do grupo experimental das alpacas
Huacaya
Clara

Suri
Escura

Idade
(dias)

Sexo

A1

173

Macho

A2

179

A3

207

Clara

Idade
(dias)

Sexo

A4

144

Fêmea

Macho

A5

183

Fêmea

A6

198

Escura

Idade
(dias)

Sexo

Idade
(dias)

Sexo

A7

172

Fêmea

A10

538

Macho

Macho

A8

496

Macho

A11

548

Fêmea

Macho

A9

533

Fêmea

A12

564

Macho

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Grupo experimental segundo as raças das alpacas (Huacaya e Suri) e segundo as
tonalidades da fibra das alpacas (clara e escura). Sendo quatro grupos com três animais cada.

4.3 COLETA DAS AMOSTRAS

Para a obtenção das amostras primeiramente, realizou-se a imobilização de
cada alpaca. Depois foi feito o procedimento de tricotomia da fibra em três regiões do
corpo dos animais: região lateral do membro torácico (escapular), região lateral do
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tórax (costal) e região lateral do membro pélvico (femoral lateral). Figuras 1 e 2A, das
quais o material foi coletado.
Figura 1 - Regiões escolhidas para a coleta das amostras na pelagem da Alpaca

1
3
2

Fonte: Durand Neira, L.M. (2019).
Legenda: Alpaca da raça Huacaya 1. Região lateral do membro torácico (escapular), 2.
Região lateral do tórax (costal), 3. Região lateral do membro pélvico (femoral lateral).

A pele foi limpa com cloreto de sódio a 0.9% Figura 2B. Depois foi aplicado
como anestésico local, lidocaína 2% Figura 2C. Após 10 minutos realizou-se a biopsia
da pele com um punch de 8 mm (Figuras 2D e 2E). Coletada a amostra, a pele foi
suturada com fio de ácido poliglicólico, e a alpaca foi liberada. Cada amostra foi
pesada (Figura 2F), e colocada no tubo de centrifugação (Falcon®) de 15 mL
contendo como fixador, solução aquosa de formol a 10%.

32

Figura 2. Procedimento para amostragem da pele da Alpaca
A

B

C

D

E

F

Fonte: Durand Neira, L.M. (2019).
Legenda: Em A, observamos a tricotomia das três regiões analisadas. Em B, a assepsia
da pele para realizar a infiltração de lidocaína 2% como método de anestesia local em C.
Em D, a biopsia, feita na região costal com um punch de 8 mm. Em E, amostra coletada
com auxílio de uma pinça e em F, o peso da mesma.

As amostras da pele de alpaca foram cortadas a cada 2 mm, como observase na Figura 3, com o intuito de obter fragmentos aleatórios para descrição
macroscópica, microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura, análise de
imunohistoquímica e no estudo de estereologia.
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Figura 3: Biopsias da pele de Alpaca feitas com punch de 8 mm

A

C

2mm

2mm
D

B

2mm

2mm

Fonte: Durand Neira, L.M. (2019).
Em A, observa-se a amostra de pele da Alpaca Suri escura e, em B a amostra de
Alpaca Huacaya clara, ambas sobre uma folha com linhas de 2 mm de espaçamento,
que permitiram cortar as amostras em fragmentos padronizados como se distinguem
em C e D.

4.4 ANÁLISE MACRO E MICROSCÓPICA

Após a coleta, as amostras foram descritas mediante análise macroscópica
para a caracterização das estruturas presentes da pele. Na sequência, foi realizada
a análise microscópica onde observou-se a estrutura constituinte da mesma, sendo
elas: epiderme, derme, grupos foliculares, folículos pilosos, glândulas sebáceas,
glândulas sudoríparas e a fibra ou pelo.
As biopsias foram desidratadas em séries crescentes de álcoois em
concentrações de 70%, 80%, 90% e 100%, seguida de diafanização em xilol. Após
este procedimento os fragmentos foram embebidos em parafina (Histosec) assim com
o descrito por Tolosa et al. (2003). Os blocos longitudinais e transversais à pele foram
cortados em micrótomo automático (Leica, RM2165, Germany) obtendo-se cortes de
5 µm. Estes foram aderidos em lâminas histológicas. Após serem desparafinizados,
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os cortes foram corados em Hematoxilina e Eosina (H.E.), Tricrômico de Masson e
Picrosirius Red. Na sequência todas as lâminas foram analisadas no Microscópio de
Luz com Fluorescência (FLM) - Nikon Eclipse 80i do Centro Avançado em Diagnóstico
por Imagem (CADI). Adicionalmente as imagens adquiridas das lâminas coradas com
Picrosirius Red foram observadas sob luz polarizada foram obtidas do Microscópio
Olympus BX60 com câmera AxioCam HRc.

4.5 ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Os fragmentos destinados para esta análise foram lavados com agua
destilada, três vezes, e, logo, outras três lavagens adicionais foram feitas na cuba
ultrassônica com agua destilada por cinco minutos cada, fazendo as trocas de agua
nas três lavagens. Depois, os fragmentos foram desidratados em concentrações
crescentes de álcoois de 70% por 48 horas, 80% duas vezes por 5 minutos cada, 90%
duas vezes por cinco minutos cada, e, finalmente, álcool de 100% três vezes por cinco
minutos cada.
Na sequência as amostras foram desidratas em ponto crítico Leica EM
CPD300, e dispostas em um disco de alumínio (stub), para serem metalizadas em
ouro no aparelho metalizador Emitech K550. Por fim, as amostras foram analisadas
no microscópio eletrônico de varredura (SEM) LEO 435VP do Centro Avançado em
Diagnóstico por Imagem (CADI).

4.6 ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA

Foram realizadas reações de imunohistoquímica nos fragmentos da pele de
alpaca. Os tecidos foram aderidos em lâminas silanizadas, desparafinizados mediante
utilização de xilol, e hidratados em series decrescentes de álcoois (100% a 70%) e
finalizando o procedimento em agua corrente.
Foi utilizado o kit de EnVision™ Flex, High pH, (Link), código K8000. As
lâminas foram submergidas na solução de Flex Target Retrieval Solution, diluído em
50x com agua destilada, previamente aquecida a 95 ºC em banho maria por 20
minutos, seguido de temperatura de resfriamento por 20 minutos.
As laminas foram lavadas duas vezes por cinco minutos com Flex Wash Buffer
(diluído em 20x em agua destilada). Os cortes foram circundados mediante caneta
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hidrofóbica e foi realizado o bloqueio da peroxidase (Peroxidase-Blocking Reagent)
por 30 minutos em temperatura ambiente. Foi feita a lavagem com Flex Wash Buffer,
duas vezes de cinco minutos cada. Na sequência foi adicionado anticorpo primário
(Colágeno I 1:50; Colágeno III 1:50; Colágeno IV 1:100; S100 1:100) em cada corte e
PBS para controle negativo e deixado em câmera úmida overnight a 4ºC.
Após este procedimento foi feita a lavagem com Flex Wash Buffer por cinco
minutos. Foi adicionado o anticorpo secundário (Flex HRP) e deixado em câmera
úmida escura a temperatura ambiente por 30 minutos. Posteriormente foram feitas
duas lavagens de cinco minutos cada com TBS + BSA 2%.
Para o procedimento de revelação, utilizou-se uma gota de Flex DAB +
Cromógeno, diluindo em 1 ml de Flex Substrate Buffer por cinco minutos, e para
realizar o bloqueio da reação os cortes foram postos em agua destilada. As lâminas
foram contra coradas com Hematoxilina por 40 segundos, desidratadas em álcoois
crescentes de 70% a 100%, limpas em xilol e montadas em resina, para posteriores
análises em Microscópio de Luz com Fluorescência (FLM) - Nikon Eclipse 80i do
Centro Avançado em Diagnóstico por Imagem (CADI).

4.7 ANÁLISE ESTEREOLÓGICA

Os fragmentos foram cortados no micrótomo Leica, RM2165, Germany, em
cortes seriados longitudinais à pele com espessura de 5µm e um espaçamento de 20
cortes, desde a epiderme, até a derme, incluso atingindo a hipoderme. As lâminas
foram coradas com Tricrômico de Masson e observadas ao Microscópio de Luz com
Fluorescência (FLM) - Nikon Eclipse 80i do Centro Avançado em Diagnóstico por
Imagem (CADI).
Para analisar a derme e os grupos foliculares, as imagens foram amostradas
aleatoriamente e capturadas na objetiva de 4x (Figura 4A). E para analisar as
glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, utilizou-se a objetiva de 10x (Figura
4B).
O intuito da análise quantitativa, baseada na Estereologia foi de estimar o
volume da pele e das estruturas nelas contidas, como o volume da derme, grupos
foliculares, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, para isso, as imagens
obtidas mediante microscópio, foram avaliadas pelo sistema de pontos, sendo
contadas apenas estruturas que tocaram a intersecção de dois pontos (Figura 4).
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Pontos que tocaram todo o fragmento da pele foram contados, bem como os pontos
que tocaram a derme, grupos foliculares, glândulas sebáceas e glândulas
sudoríparas. Sendo (∑P) para a somatória de pontos da pele, (∑D) somatória de
pontos da derme, (∑GF) somatória de pontos dos grupos foliculares, (∑GSe)
somatória de pontos das glândulas sebáceas, e (∑GSu) somatória de pontos das
glândulas sudoríparas.
Figura 4: Cortes longitudinais da pele de Alpaca corados com Tricrômico de Masson,
para análise de Estereologia
A

B

Fonte: Durand Neira, L.M. (2019).
Legenda: Em A, quantificação da derme e dos grupos foliculares (4X). Em B,
quantificação das glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas (10X).

Para a estimativa do volume da pele (𝑉𝑃 ), considerando o volume de
referência (Vref), foi empregado o método de Cavalieri, com a fórmula seguinte:
𝑉𝑃 = ∑𝑝𝑃 × 𝑎(𝑝) × 𝑡 × 𝑘.
Onde: 𝑽𝑷 é o volume da pele; ∑𝒑𝑷, somatória do total de pontos das lâminas
por cada fragmento de pele; 𝒂(𝒑), área entre os pontos em mm2; 𝒕, espessura do
corte; 𝒌, os cortes de intervalo entre as amostras avaliadas.
Sendo que, 𝒂(𝒑) × 𝒕 × 𝒌, é uma constante e só muda a somatória de pontos
para cada estrutura avaliada conforme a obtenção do volume de cada uma delas.
Para a estimativa dos volumes da derme 𝑉𝑣𝐷, grupos foliculares 𝑉𝑣𝐺𝐹,
glândulas sebáceas 𝑉𝑣𝐺𝑆𝑒 e glândulas sudoríparas 𝑉𝑣𝐺𝑆𝑢 foi aplicada a fração de
volume, aplicando-se a seguinte fórmula:
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 𝑉𝑣𝐷 = ∑𝑝𝐷 / ∑𝑝𝑃
 𝑉𝑣𝐺𝐹 = ∑𝑝𝐺𝐹 / ∑𝑝𝑃
 𝑉𝑣𝐺𝑆𝑒 = ∑𝑝𝐺𝑆𝑒 / ∑𝑝𝑃
 𝑉𝑣𝐺𝑆𝑢 = ∑𝑝𝐺𝑆𝑢 / ∑𝑝𝑃

Para estimativa do volume total de cada uma das estruturas da pele foi
multiplicado o valor de 𝑉𝑣 por o Vref.
As análises estatísticas foram realizadas para cada variável, obtendo a média
de cada uma delas e o Coeficiente de Variação (C.V.), usando a análise de variância
ANOVA, sendo que a hipótese era rejeitada ao nível de p<0.05, e quando as
diferenças eram estatisticamente significativas, realizou-se o pós teste de Tukey, para
identificar as diferenças entre os grupos.
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5 RESULTADOS

5.1 ANÁLISE MACROSCÓPICA

Foram coletados fragmentos da pelagem das alpacas, em três regiões
distintas, sendo estas: região lateral do membro torácico (escapular), região lateral do
tórax (costal), região laterl do membro pélvico (femoral lateral) (Figura 5A). Em todos
os fragmentos coletados observamos que não houve diferenças na estrutura
morfológica entre eles. Macroscopicamente, as camadas da epiderme não puderam
ser visualizadas. Somente foi possível notar a derme contendo os grupos foliculares
e as fibras inseridas na mesma. Também foi possível observar a hipoderme (Figura
5B-5D).
Figura 5 - Análise macroscópica da pelagem da Alpaca
A

B

+

*

C
1

3

*

2

+

D

*
+

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Em A, representação da Alpaca Huacaya demostrando as três regiões amostradas. Em
B, região escapular, em C, região costal, em D, região femoral lateral. Nota-se a derme (*) contendo
os grupos foliculares e as fibras dentro deles e a hipoderme (+).
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5.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA

A finalidade da análise microscópica foi descrever a pelagem da alpaca, e as
estruturas que ela continha, especificamente epiderme, derme, grupos foliculares,
folículos pilosos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e o pelo (fibra).
Observou-se em cortes transversais a pele de alpaca composta por epiderme
e derme, sendo também possível visualizar a hipoderme ou tecido subcutâneo como
demostrado nas Figuras 6A e 6B. A epiderme e a derme estavam separadas pela
camada basal ou germinativa da epiderme (Figuras 6C e 6D).
A derme situava-se entre a epiderme e a hipoderme, e era constituída pelas
glândulas sebáceas como se observou na Figura 6E. A glândula sebácea era formada
por células arredondadas, e de núcleos acidófilos, as quais se dispunham próximas
de um folículo piloso. A derme também apresentava-se constituída pelos grupos
foliculares, estruturados por um conjunto de folículos pilosos agrupados numa espécie
de ninhos (Figuras 6E-6G). Ainda na derme também foi visível glândula sudorípara,
sendo esta uma glândula tubulosa localizada dentro de um grupo folicular (Figura 6G).
Os folículos pilosos continham mais de um eixo de pelo ou fibra no seu interior,
os quais foram chamados de folículos compostos, sendo estes observados na Figura
6H, onde foi possível verificar a presença de quatro fibras desprovidas de medula num
folículo piloso único. Verificou-se a presença de um folículo primário, o qual era
constituído por três estruturas: internamente a medula, a seguir o córtex e a cutícula
envolvendo o córtex do pelo. Na sequência observou-se as três camadas do folículo
piloso, sendo estas: a bainha interna, constituída por uma cutícula, uma camada
epitelial granular (constituída por células achatadas), e uma camada epitelial pálida
(camada externa de células cuboides), seguida da bainha externa. A última camada
era a membrana vítrea (Figura 6I).
Na derme reticular, observou-se os bulbos pilosos rodeados por tecido
conjuntivo denso, os quais não emergiam uniformemente (Figuras 6J e 6K). O bulbo
piloso apresentou no seu interior a papila do pelo ou papila dérmica. As células da
porção central da matriz formavam a medula do pelo, e, rodeando a papila dérmica,
foram identificados melanócitos situados dentro do córtex do pelo (Figura 6L).
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Figura 6 - Cortes histológicos da pele de Alpaca corados com Hematoxilina e Eosina

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Em A e B, cortes transversais à pele, visualizando a derme (d) e a hipoderme (h). Em C e
em D, a epiderme (e) e a derme (d), a seta indica a junção entre a epiderme e a derme. Em E, grupos
foliculares (gf), e glândula sebácea (gse). Em F, corte longitudinal à pele com grupos foliculares (gf).
Em G, grupo folicular (gf) com a glândula sudorípara (gsu) no seu interior. Em H, folículo piloso (fp)
contendo no seu interior 4 fibras (f). Em I, folículo piloso contendo uma fibra (f) com medula (*). Em J,
K e L, bulbo piloso (b).

Nos cortes longitudinais observou-se que a derme apresentava fibras
colágenas em relação à epiderme a qual não apresentava esta constituição. Havia
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presença de colágeno foi verificado e destacado na coloração azul da derme (Figura
7A-7C).
Figura 7 - Cortes histológicos da pele de Alpaca corados com Tricrômico de Masson

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: As estruturas coradas em azul, representam as fibras colágenas. Em A e B, cortes
transversais à pele, indicando epiderme (e), derme (d) e junção da epiderme com a derme (seta),
ainda em C folículo piloso (fp). Em D, derme (d) e grupos foliculares (gf). Em E, grupos foliculares
(gf) com glândulas sebáceas (setas) e dentro do círculo a glândula sudorípara, da mesma forma em
F. Em G e H, bulbo piloso (b). Cortes longitudinais à pele, grupos foliculares (gf), folículo piloso com
medula (*), em I-L.

Os folículos pilosos estavam agrupados em grupos foliculares situados na
derme, e rodeados de fibras colágenas como visualizado na Figura 7D-7F. Os
folículos pilosos, encontrados na derme profunda, apresentavam maior quantidade de
colágeno corado em azul. Também foram realizados cortes longitudinais à pele, sendo
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também observado que na derme os grupos foliculares apresentavam maior
quantidade de colágeno ao seu redor (Figuras 7I-7L).
Figura 8 - Cortes histológicos da pele de Alpaca corados com Picrosirius Red

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Cortes transversais à pele (A-F). Em A, derme (d), grupos foliculares (gf), e hipoderme (h).
Em B, a seta indicando a separação entre a epiderme (e) e a derme (d). Em C, grupos foliculares (gf)
e hipoderme (h). Em D, grupos foliculares (gf), as fibras colágenas se observam em vermelho para
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derme (d) e hipoderme (h). E, folículos pilosos (fp), a derme (d) com fibras colágenas em vermelho e
a seta indicando a divisão com a epiderme (e). Em F, grupos foliculares, rodeados de fibras colágena
em vermelho e laranja, hipoderme (h). Cortes longitudinais à pele (G-L). Em G, grupo folicular (gf),
contendo glândulas sebáceas indicadas pelas setas. Em H, grupos foliculares (gf) com glândulas
sudoríparas (gsu), ainda em I, glândulas sudoríparas dentro do círculo. Em J, grupo folicular (gf)
rodeado de fibras colágenas, nas setas glândulas sebáceas, as quais não foram observadas na luz
polarizada. Em K, fibras colágenas da derme em vermelho e laranja rodeando os grupos foliculares
(gf) e as glândulas sudoríparas (gsu), também, em L, grupos foliculares (gf) e glândulas sebáceas no
interior do círculo.

Na coloração de Picrosirius Red realizada nos cortes histológicos transversais
da pele, observou-se a derme e a hipoderme apresentaram fibras colágenas (Figuras
8A-8C). Estas foram confirmadas pela técnica de polarização, evidenciando
novamente as fibras colágenas dispersas pelo tecido dérmico (Figuras 8D e 8E). Esta
técnica permitiu diferenciar os tipos de fibras colágenas, sendo encontradas fibras
com colorações vermelhas e laranjas compatíveis com fibras colágenas de tipo I,
entremeadas com fibras de cor verde, indicando fibras reticulares ou fibras colágenas
de tipo III (Figura 8F).
Tanto na coloração de Picrosirius Red quanto na luz polarizada, os grupos
foliculares estavam delimitados por fibras colágenas. Contudo, nos folículos pilosos
apenas observa-se fibras colágenas em sua camada externa. A maioria das fibras
colágenas apresentavam coloração que variavam do vermelho ao laranja, sendo
portanto consideradas fibras colágenas do tipo I (Figuras 8G-8L).

5.3 ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Mediante análise de microscopia eletrônica de varredura em cortes
transversais à pele, foi possível visualizar as duas camadas constituintes da pele: a
epiderme e a derme. Além disso, verificou-se a presença da hipoderme associada ao
tecido adiposo (Figuras 9A). Na derme foi possível observar os bulbos pilosos, os
grupos foliculares rodeados de tecido conjuntivo (Figuras 8B e 8C).
Na junção entre a epiderme e a derme, foi possível observar um grupamento
de células dispostas irregularmente na epiderme, chamado de camada basal. Ainda
na epiderme encontrou-se o estrato córneo, sendo este, a última camada da mesma
(Figuras 8D e 8E). Na derme papilar se observou um grupo de seis fibras emergindo
de um mesmo folículo piloso (Figura 9F), adjacente aos folículos pilosos se
encontravam as glândulas sebáceas (Figura 9G).
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Figura 9 - Microscopia Eletrônica de Varredura

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Cortes transversais à pele, em A, se visualiza o pelo (p), a derme (d) e a hipoderme
(h) igual que em B, que adicionalmente observam-se os grupos foliculares (gf). Em C, a maior
aumento, os grupos foliculares (gf). Em D se observa o pelo com a cutícula constituída por
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escamas (seta), também em E, a epiderme (e) e a derme (d), separadas pela camada basal da
epiderme (seta). Em F, as fibras de um grupo folicular (gf) emergindo do folículo piloso na derme
papilar. Em G, observam-se as fibras dos grupos foliculares (gf) e as glândulas sebáceas (gse)
indicadas pelas setas. Cortes longitudinais à pele, em H, podem se visualizar os grupos
foliculares na derme (gf), em I, maior aumento dos grupos foliculares (gf). Em J, glândula
sudorípara (gsu) indicada pela seta, entre dois grupos foliculares (gf). Em K, grupo folicular (gf)
composto por quatro folículos pilosos, acompanhado da glândula sebácea (gse). Em L, observase o grupo folicular (gf) do lado o folículo primário (fp). Em M, folículo primário (fp) contendo o
pelo primário medulado (p) com cutícula visível no formato de escamas (seta). Em N, o folículo
primário (fp) com o pelo primário medulado (p). Em O, as camadas do folículo piloso e o pelo (p).

Na sequência nos cortes longitudinais à pele, observou-se o conjunto de
grupos foliculares rodeados por tecido conjuntivo (Figuras 9H e 9I). Foram também
observadas glândulas sudoríparas no tecido conjuntivo, situadas exernamente aos
grupos foliculares (Figura 9J), e glândulas sebáceas lateralmente aos folículos pilosos
(Figura 9K).
Foram também avaliadas as medidas dos grupos foliculares, os folículos
pilosos primários as fibras desses folículos. Adicionalmente, foram mensuradas fibras
secundárias, com a finalidade de obter o diâmetro das fibras tanto primárias quanto
secundárias da região torácica das alpacas claras e escuras das raças Huacaya e
Suri. Os valores obtidos variaram entre 12,65 e 55,00 µm (Figura 10).
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Figura 10 - Mensuração dos grupos foliculares, folículos primários e pelos primários e secundários
por Microscopia Eletrônica de Varredura

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Cortes lonfitudinais à pele da região costal. Alpaca Huacaya clara, em A,
mensuração do grupo folicular, em B, mensuração do folículo primário, em C, mensuração do
pelo primário e secundário. Em D Alpaca Huacaya escura, mensuração do grupo folicular, em
E, mensuração do folículo primário, em F, mensuração do pelo primário. Em G Alpaca Suri
clara, mensuração do grupo folicular, em H, mensuração do folículo primário, em I,
mensuração do pelo primário e secundário. Em J Alpaca Suri escura, mensuração do grupo
folicular, em K, mensuração do folículo primário, em L, mensuração do pelo primário e
secundário. Notar os grupos foliculares (gf).
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5.4 ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA

Mediante a análise imunohistoquímica realizada nos cortes longitudinais da
pele da alpaca, observou-se como esultado a marcação de estruturas pertencentes a
derme e grupos foliculares.
Observou-se nos cortes da pele das alpacas da raça Huacaya de fibras claras,
que tanto para a região lateral do membro torácico (escapular), quanto a região lateral
do torax (costal) e a região lateral do membro pélvico (femoral lateral) ao utilizar o
anticorpo Colágeno tipo I, as estruturas marcadas foram a epiderme, algumas fibras
colágenas da derme, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e glândulas
sudoríparas. Entretanto para o Colágeno tipo III, nas três regiões do corpo, a
marcação só foi observada nas fibras colágenas da derme.
Para o Colágeno IV, foi evidenciada a marcação na epiderme, algumas fibras
colágenas da derme, folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas,
nas três regiões do corpo. E por fim, para o anticorpo S100, obteve-se uma marcação
mais intensa dos folículos pilosos, além de marcar também estruturas como a
epiderme, fibras da derme, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, paras as
regiões escapular, costal e torácica (Figura 11).
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Figura 11 - Análise imunohistoquímica da pele da Alpaca de raça Huacaya com fibra clara

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Cortes longitudinais à pele. A-C, Colágeno I. D-F, Colágeno III. G-I, Colágeno IV. JL, S100. M-O, Controle. Nas imagens se observam os grupos foliculares (gf).
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Para os cortes da pele das alpacas da raça Huacaya de fibras escuras,
observou-se, que as estruturas marcadas para Colágeno tipo I, foram a epiderme,
algumas fibras colágenas da derme, os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e
glândulas sudoríparas, para as citadas regiões.
Já o Colágeno tipo III, só foram observados marcações nas fibras colágenas
da derme, para as três regiões do corpo das alpacas.
O Colágeno tipo IV, obteve marcação para as 3 regiões corpóreas, nas
seguintes estruturas: a epiderme, algumas fibras colágenas da derme, nos folículos
pilosos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e algumas fibras da epiderme.
Nas três regiões do corpo das alpacas, utilizando o anticorpo S100, obtevese que a marcação da epiderme, folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas
sudoríparas, como também algumas fibras da epiderme (Figura 12).
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Figura 12 - Análise imunohistoquímica da pele da Alpaca de raça Huacaya com fibra escura

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Cortes longitudinais à pele. A-C, Colágeno I. D-F, Colágeno III. G-I, Colágeno IV.
J-L, S100. M-O, Controle. Nas imagens se observam os grupos foliculares (gf).
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Nas alpacas da raça Suri com fibras claras, observou-se nos cortes
analisados para Colágeno tipo I, que as estruturas marcadas foram a epiderme, os
folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, como também
um leve marcação das fibras colágenas da derme, nas 3 regiões corpóreas.
No entanto, para os cortes, nos quais utilizou-se o Colágeno III, nas regiões
citadas a marcação foi observada nas fibras colágenas da derme.
Ao aplicar o Colágeno IV, observou-se marcação na epiderme, algumas fibras
colágena das derme, folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas,
para as três regiões do corpo das alpacas. E para o anticorpo S100, observou-se que
as marcações foram na epiderme, fibras da derme, grupos foliculares, glândulas
sebáceas e glândulas sudoríparas, nas três regiões analisadas do corpo da alpaca
(Figura 13).
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Figura 13 - Análise imunohistoquímica da pele da Alpaca de raça Suri com fibra clara

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: A-C, Colágeno I. D-F, Colágeno III. G-I, Colágeno IV. J-L, S100. M-O, Controle. Nas
imagens se observam os grupos foliculares (gf).
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Nos cortes destinados à análise da pele das alpacas da raça Suri de fibras
escuras, nos quais foi aplicado o anticorpo de Colágeno tipo I, observou-se que para
as 3 regiões corpóreas, este marcou a derme, fibras colágenas de derme, folículos
pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas.
Para o Colágeno tipo III, observou-se marcações somente nas fibras
colágenas da derme para as três regiões do corpo das alpacas.
O Colágeno tipo IV, mostrou marcação da epiderme, de algumas fibras
colágenas da derme, dos folículos pilosos, das glândulas sebáceas e das glândulas
sudoríparas, nas três regiões analisadas.
No caso do anticorpo S100, as três regiões corpóreas, foram marcados, mais
especificamente a epiderme, fibras da derme, folículos pilosos, glândulas sebáceas e
glândulas sudoríparas (Figura 14).
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Figura 14 - Análise imunohistoquímica da pele da Alpaca de raça Suri com fibra escura

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: A-C, Colágeno I. D-F, Colágeno III. G-I, Colágeno IV. J-L, S100. M-O, Controle. Nas
imagens se observam os grupos foliculares (gf).
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5.5 ANÁLISE ESTEREOLÓGICA

Foram feitas comparações entre as medias dos volumes da pele, dos grupos
foliculares, da derme, das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas das três
regiões corpóreas para cada grupo experimental, sendo eles: Huacaya clara, Huacaya
escura, Suri clara e Suri escura. Não houve diferença dos volumes entre as três
regiões para os grupos das alpacas Huacaya tanto claras quanto escuras, nem para
as alpacas Suri claras.
Encontrou-se no grupo das alpacas da raça Suri de fibras escuras, ao
comparar os valores médios do volume da pele entre as regiões estudadas diferença
entre elas. Comparou-se também os valores médios do volume dos grupos foliculares,
para as mesmas regiões, obtendo-se também diferença entre elas. Realizando as
mesmas comparações com os valores médios da derme, das glândulas sebáceas e
das glândulas sudoríparas, não foram encontradas diferenças (Quadro 4).
Realizaram-se também comparações dos valores médios dos volumes da
pele, dos grupos foliculares, da derme, das glândulas sebáceas e das glândulas
sudoríparas entre os quatro grupos experimentais (Huacaya clara, Huacaya escura,
Suri clara e Suri escura) por cada região corpórea amostrada (região escapular, região
costal e região femoral lateral).
As comparações para cada valor médio de volume, entre os quatro grupos
experimentais para as regiões escapular e costal, não demostraram diferenças.
Obteve-se diferença entre os valores médios dos volumes da pele dos quatro grupos
experimentais para a região femoral lateral. Além disso, houve diferença entre as
médias dos volumes da derme entre os quatro grupos experimentais da região femoral
lateral. No caso dos volumes do grupo folicular, glândulas sebáceas e glândulas
sudoríparas, entre os quatro grupos avaliados, não foram observadas diferenças entre
os valores médios (Quadro 5).
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SURI ESCURA

SURI CLARA

HUACAYA ESCURA

HUACAYA CLARA

Quadro 4 - Valores médios de volume e C.V. entre as três regiões de cada grupo experimental

Região

Volume da
pele

Volume dos
grupos
foliculares

Volume da
derme

Volume das
glândulas
sebáceas

Volume das
glândulas
sudoríparas

Escapular

4,073x109
mm3 (0,109)

2,347x109 mm3
(0,079)

1,146x109
mm3 (0,070)

3,735x107
mm3 (0,702)

1,463x108
mm3 (0,114)

Costal

3,803x109
mm3 (0.14)

1,859x109
mm3 (0,137)

1,307x109
mm3 (0,232)

3,295x107
mm3 (0,726)

1,265x108
mm3 (0,300)

Femoral
Lateral

5,007x109
mm3 (0,135)

2,391x109
mm3 (0,182)

1,581x109
mm3 (0,172)

3,891x107
mm3 (0,873)

1,858x108
mm3 (0,248)

Escapular

3,182x109
mm3 (0,352)

1,702x109
mm3 (0,451)

9,939x108
mm3 (0,448)

2,365x107
mm3 (0,707)

1,239x108
mm3 (0,633)

Costal

4,463x109
mm3 (0.238)

2,309x109
mm3 (0,156)

1,313x109
mm3 (0,392)

4,813x107
mm3 (0,327)

1,569x108
mm3 (0,174)

Femoral
Lateral

3,933x109
mm3 (0,153)

2,571x109
mm3 (0,142)

9,369x108
mm3 (0,396)

5,073x107
mm3 (0,461)

1,957x108
mm3 (0,361)

Escapular

4,598x109
mm3 (0,222)

2,472x109
mm3 (0,231)

1,555x109
mm3 (0,303)

3.651x107
mm3 (0,112)

1,833x108
mm3 (0,423)

Costal

4,395x109
mm3 (0,246)

2,123x109
mm3 (0,157)

1,688x109
mm3 (0,436)

3,811x107
mm3 (0,273)

2,302x108
mm3 (1,003)

Femoral
Lateral

5,304x109
mm3 (0,276)

3,134x109
mm3 (0,296)

1,833x109
mm3 (0,242)

2,799x107
mm3 (0,770)

1,957x108
mm3 (0,154)

Escapular

5,069x109
mm3 (0.198)*

2,277x109
mm3 (0,217)**

2,215x109
mm3 (0,396)

2,352x107
mm3 (1,411)

1,823x108
mm3 (0,154)

Costal

4,984x109
mm3 (0,098)*

1,878x109
mm3 (0,131)**

2,429x109
mm3 (0,106)

3,706x107
mm3 (0,275)

1,524x108
mm3 (0,138)

Femoral
Lateral

6,728x109
mm3 (0,085)*

3,058x109
mm3 (0,145)**

2,837x109
mm3 (0,222)

5,346x107
mm3 (0,383)

2,379x108
mm3 (0,212)

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Valores médios e Coeficiente de Variação (C.V.) dos volumes da pele, grupos foliculares,
derme, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, para cada região (escapular, costal e femoral
lateral) por cada um dos grupos experimentais (Huacaya clara, Huacaya escura, Suri clara, Suri
escura). * Médias do volume da pele para as regiões escapular, costal e femoral lateral das alpacas
da raça Suri de fibras escuras, com p<0,05. ** Médias do volume dos grupos foliculares para as
regiões escapular, costal e femoral lateral das alpacas da raça Suri de fibras escuras, com p<0,05.
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REGIÃO FEMORAL LATERAL

REGIÃO COSTAL

REGIÃO ESCAPULAR

Quadro 5 - Comparação entre cada região dos quatro grupos de Alpacas

Alpaca

Volume da
pele

Volume dos
grupos
foliculares

Volume da
derme

Volume das
glândulas
sebáceas

Volume das
glândulas
sudoríparas

Huacaya
Clara

4,073x109
mm3 (0,109)

2,347x109
mm3 (0,079)

1,146x109
mm3 (0,070)

3,735x107
mm3 (0,702)

1,463x108
mm3 (0,114)

Huacaya
Escura

3,182x109
mm3 (0,352)

1,702x109
mm3 (0,451)

9,939x108
mm3 (0,448)

2,365x107
mm3 (0,707)

1,239x108
mm3 (0,633)

Suri Clara

4,598x109
mm3 (0,222)

2,472x109
mm3 (0,231)

1,555x109
mm3 (0,303)

3.651x107
mm3 (0,112)

1,833x108
mm3 (0,423)

Suri
Escura

5,069x109
mm3 (0.198)

2,277x109
mm3 (0,217)

2,215x109
mm3 (0,396)

2,352x107
mm3 (1,411)

1,823x108
mm3 (0,154)

Huacaya
Clara

3,803x109
mm3 (0.14)

1,859x109
mm3 (0,137)

1,307x109
mm3 (0,232)

3,295x107
mm3 (0,726)

1,265x108
mm3 (0,300)

Huacaya
Escura

4,463x109
mm3 (0.238)

2,309x109
mm3 (0,156)

1,313x109
mm3 (0,392)

4,813x107
mm3 (0,327)

1,569x108
mm3 (0,174)

Suri Clara

4,395x109
mm3 (0,246)

2,123x109
mm3 (0,157)

1,688x109
mm3 (0,436)

3,811x107
mm3 (0,273)

2,302x108
mm3 (1,003)

Suri
Escura

4,984x109
mm3 (0,098)

1,878x109
mm3 (0,131)

2,429x109
mm3 (0,106)

3,706x107
mm3 (0,275)

1,524x108
mm3 (0,138)

Huacaya
Clara

5,007x109
mm3 (0,135)*

2,391x109
mm3 (0,182)

1,581x109
mm3
(0,172)**

3,891x107
mm3 (0,873)

1,858x108
mm3 (0,248)

Huacaya
Escura

3,933x109
mm3 (0,153)*

2,571x109
mm3 (0,142)

9,369x108
mm3
(0,396)**

5,073x107
mm3 (0,461)

1,957x108
mm3 (0,361)

Suri Clara

5,304x109
mm3 (0,276)*

3,134x109
mm3 (0,296)

1,833x109
mm3
(0,242)**

2,799x107
mm3 (0,770)

1,957x108
mm3 (0,154)

Suri
Escura

6,728x109
mm3 (0,085)*

3,058x109
mm3 (0,145)

2,837x109
mm3
(0,222)**

5,346x107
mm3 (0,383)

2,379x108
mm3 (0,212)

Fonte: Durand Neira, L. M. (2019).
Legenda: Valores médios e Coeficiente de Variação (C.V.) dos volumes da pele, grupos foliculares,
derme, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, para cada grupo experimental (Huacaya clara,
Huacaya escura, Suri clara, Suri escura) por cada região (escapular, costal e femoral lateral).
* Médias do volume da pele para as alpacas Huacaya claras e escuras, e alpacas Suri claras e
escuras, para a região femoral lateral com p<0,05. ** Médias do volume da derme para as alpacas
Huacaya claras e escuras, e alpacas Suri claras e escuras para a região femoral lateral com p<0,05.
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6 DISCUSSÃO

A alpaca é um animal de extrema importância para o Peru, pois da criação desta
espécie, pode-se resultar na produção de carne quanto de fibra. A fibra da alpaca é
utilizada na indústria têxtil como um tecido de luxo, agregando valor à fonte de renda
e de lucro para o país, além de ajudar a população em situação de pobreza e extrema
pobreza, a qual que consegue se manter com as vendas destes produtos (WANG;
WANG; LIU, 2003; MINAGRI, 2008, 2018a; PEÑA; GUTIÉRREZ; UNANUA, 2013;
MINCETUR, 2014; CARPIO VALENCIA, 2017; MUCHA; JANECZEK, 2018).
Neste contexto esta proposta visa estudar as estruturas que estão envolvidas
no desenvolvimento da fibra da alpaca, para melhor auxiliar na linha de produção
deste material, com o intuito de melhorar a qualidade da fibra visando a padronização
da mesma em todas suas linhas de produção (VILLARROEL, 1963; WANG; WANG;
LIU, 2003; PEÑA; GUTIÉRREZ; UNANUA, 2013; MUCHA; JANECZEK, 2018).
Assim, na análise macroscópica de fragmentos de pele e de fibra de alpacas,
foram observadas duas camadas da pele: a epiderme e a derme. No interior das
mesmas encontravam-se os grupos foliculares contendo os pelos, constituindo uma
estrutura similar à encontrada nos mamíferos. A pele é um órgão muito importante
pois constitui uma barreira de proteção, e atua como defesa do corpo ao meio externo,
para proteger o organismo. Forma também parte do sistema de termoregulação dos
animais (GETTY, 1986; BANKS, 1991; ATLEE et al., 1997; SAMUELSON, 2007;
VÉLEZ et al., 2009; LACOLLA et al., 2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). O
conjunto de pelos que emergem pela epiderme, forma o velo, o qual unido com à
epiderme faz com que o organismo evite a perda de água, do atrito, atuando também
como mecanismo homeostático (GRIGG; BEARD; AUGEE, 2004; GERKEN, 2010),
protegendo os animais em climas extremamente frios, de onde os camelídeos sul
americanos são oriundos.
Na sequência, foram analisados os componentes microscópicos do
tegumento, onde observou-se as camadas da pele, sendo a epiderme a mais
superficial, e a derme a mais profunda. Ambas camadas, dispunham-se separadas
pela lâmina basal da epiderme (GETTY, 1986; BANKS, 1991; ATLEE et al., 1997;
BUSTINZA, 2001; SAMUELSON, 2007; TORRES DE JASAUI et al., 2007; FLEIS;
SCOTT, 2010; LACOLLA et al., 2010; MERUANE; ROJAS, 2012; JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2013). Diferente aos outros autores, não foi possível visualizar todas as
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camadas da epiderme. Observou-se apenas as células do estrato basal, sendo que
elas eram células cúbicas. Observou-se também a seu turno o estrato córneo
constituído por células queratinizadas mortas, as quais encontravam-se como uma
camada descolada do restante dos outros estratos da epiderme. Concordando com
os autores mencionados, a epiderme da alpaca constitui uma camada muito fina nas
três regiões corpóreas analisadas, sendo elas a região escapular, costal e femoral
lateral, mais precisamente partes das regiões laterais do membro torácico, do tórax e
do membro pélvico.
Ainda à análise microscópica, também foram analisadas a derme, a qual
possuía duas porções, a derme papilar, mais próxima da epiderme e a derme reticular,
mas profunda, próxima da hipoderme. A diferença existente entre ambas porções, era
pouco evidente, coincidindo com os achados de outros autores como (BANKS, 1991;
ATLEE et al., 1997; BUSTINZA, 2001; SAMUELSON, 2007; TORRES DE JASAUI et
al., 2007; FLEIS; SCOTT, 2010; LACOLLA et al., 2010; MERUANE; ROJAS, 2012;
JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
Na derme, encontrou-se o tecido glandular composto pelas glândulas
sebáceas e glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas eram visualizadas como
glândulas tubulares responsáveis pela regulação térmica e eliminação de sustâncias
tóxicas. Por isso, produz o suor, composto em sua maioria por agua, sais minerais,
algumas proteínas e sustâncias gordurosas, como mencionado também por (BANKS,
1991; ATLEE et al., 1997; SAMUELSON, 2007; TORRES DE JASAUI et al., 2007;
VÉLEZ et al., 2009, 2016; FLEIS; SCOTT, 2010; LACOLLA et al., 2010; JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2013).
As glândulas sebáceas, são estruturas de importante função para os animais,
pois elas secretam uma estrutura mucosa, composta de lipídeos que tem como função
lubrificar o pelo, tornando-o resistente e não quebradiço. Além de formar uma capa
lipídica protetora da pele, protege a mesma contra ressecamento e oferece sua
impermeabilidade como citado por (BANKS, 1991; ATLEE et al., 1997; SAMUELSON,
2007; TORRES DE JASAUI et al., 2007; VÉLEZ et al., 2009, 2016; FLEIS; SCOTT,
2010; LACOLLA et al., 2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). No presente estudo
foram avaliadas as regiões costal, escapular e femoral lateral, as quais encontravamse associadas aos folículos pilosos. Estas eram compostas por células arredondadas
com núcleos esféricos. Em outros estudos onde foram analisadas outras regiões
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(FLEIS; SCOTT, 2010), os autores não encontraram estas glândulas, no espaço
interdigital.
Para as alpacas esta glândula é de extrema importância, pois confere maciez,
textura e resistência às suas fibras (GETTY, 1986; BANKS, 1991; SAMUELSON,
2007; TORRES DE JASAUI et al., 2007; VÉLEZ et al., 2009, 2016; LACOLLA et al.,
2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013), fato que faz total diferença para a análise da
qualidade da fibra, determinando os fatores necessários e requeridos pelas indústrias
têxtis como afirmado por (WANG; WANG; LIU, 2003; PEÑA; GUTIÉRREZ; UNANUA,
2013; MUCHA; JANECZEK, 2018).
Na derme reticular, encontraram-se os bulbos pilosos rodeados por tecido
conjuntivo denso, com uma disposição oblíqua. Observou-se que estes não emergiam
uniformemente. No seu interior apresentavam a papila do pelo ou papila dérmica,
juntamente com as células derivadas da porção central da matriz, as quais formavam
a medula do pelo. Rodeando a papila dérmica, eram encontrados os melanócitos
situados dentro do córtex do pelo. Observou-se também a cutícula do pelo e as duas
bainhas da raiz. Estas eram constituídas pela bainha interna da raiz, a qual sua vez
apresentava a cutícula da bainha interna, a camada epitelial granular e a camada
epitelial plana. A bainha externa da raiz apresentava a membrana vítrea, e, por último,
o saco piloso era formado por tecido conjuntivo frouxo como descrito também por
(BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; TORRES DE JASAUI et al., 2007; VÉLEZ et al.,
2009; ANTONINI, 2010; FLEIS; SCOTT, 2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).
Dentro desse contexto foi possível separar os grupos foliculares constituídos
por folículos pilosos, os quais poderiam ser primários ou secundários, sendo eles os
responsáveis pela formação dos pelos primários e secundários, respetivamente. No
presente estudo encontrou-se folículos pilosos tanto dentro, quanto fora dos grupos
foliculares. Outros autores como (ANTONINI; GONZALES; VALBONESI, 2004;
BADAJOZ et al., 2009; ANTONINI, 2010; MOLINA et al., 2016), acharam de um até
três folículos primários dentro de um grupo folicular, juntamente com uma quantidade
de 20 até 33 folículos secundários.
O colágeno é uma proteína de matriz, a qual confere maior rigidez e
consistência à pele, fazendo com que as estruturas da derme tais como os folículos
pilosos, glândulas, nervos, vasos sanguíneos e músculos eretores do pelo,
permaneçam estáveis dentro do tecido dérmico, servindo de base para a sustentação
e nutrição do pelo como descrito por (ATLEE et al., 1997; SAMUELSON, 2007;
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LACOLLA et al., 2010; MERUANE; ROJAS, 2012). Mediante as colorações de
Tricrômico de Masson, observou-se na derme as fibras colágenas coradas em azul,
compatíveis com fibras colágenas do tipo I. Estas contornavam os grupos foliculares
oferecendo-lhes sustentação como também as demais estruturas na derme. No caso,
das lâminas coradas com Picrosirius Red, e observadas com luz polarizada,
visualizou-se a derme, a qual apresentava fibras de cor vermelha, sendo a polarização
nesta cor para as fibras colágenas do tipo I. Na derme mais profunda observou-se a
presença de fibras polarizadas em vermelho, laranja e verde, sendo estas últimas
fibras colágenas do tipo III, ou fibras reticulares, as quais são pequenas e
proporcionam uma estrutura de suporte ao conjunto.
Mediante a análise pela microscopia eletrônica de varredura, foi possível
avaliar os componentes presentes no tegumento, bem como as microestruturas das
quais seriam necessárias melhores resoluções para identifica-las. Foi possível
observar as duas camadas da pele separadas pela camada basal. Na camada
epidérmica, conseguimos visualizar o estrato córneo. Esta camada é a última camada
superficial da epiderme responsável pela barreira de proteção descrita por (GETTY,
1986; BANKS, 1991; ATLEE et al., 1997; SAMUELSON, 2007; VÉLEZ et al., 2009;
LACOLLA et al., 2010; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Além de retardar a
evaporação de agua presente no tecido, mantendo assim as demais camadas com
umidade suficiente para evitar o ressecamento das mesmas, favorecem a maciez e
textura ao tecido (SAMUELSON, 2007; FLEIS; SCOTT, 2010; JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2013).
Na sequência evidenciamos a derme, com as glândulas e folículos pilosos.
Dentro dos folículos pilosos encontramos os pelos. Mediante a microscopia eletrônica
de varredura, foi possível visualizar que existem folículos com apenas um pelo ou um
conjunto de fibras emergindo do mesmo grupo folicular, como também descrito por
(BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; FLEIS; SCOTT, 2010; JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2013).
Já se sabe que para os camelídeos segundo (ATLEE et al., 1997; ANTONINI;
GONZALES; VALBONESI, 2004; BADAJOZ et al., 2009; VÉLEZ et al., 2009, 2016;
ANTONINI, 2010; LACOLLA et al., 2010; MOORE; BLACHE; MALONEY, 2011;
FERGUSON; MCGREGOR; BEHRENDT, 2012), os grupos foliculares apresentam
mais de um folículo primário e vários folículos secundários. Conforme os pelos
emergem vão se juntando para compartilhar um mesmo folículo. Este fato pode ser
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explicado pois os folículos secundários, são os pelos de revestimento ou cobertura
(GETTY, 1986; BANKS, 1991; SAMUELSON, 2007; FLEIS; SCOTT, 2010;
JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013), os quais ajudam a manter a regulação térmica
(GRIGG; BEARD; AUGEE, 2004; GERKEN, 2010). Portanto não precisam ser muito
espessos, apenas possuir maior número para fazer o revestimento total do corpo do
animal.
Também mediante microscopia eletrônica de varredura, foi observado o
diâmetro do pelo da região costal. Esta é a região padronizada como representativa
do tegumento das alpacas por (MARTINEZ; INIGUEZ; RODRÍGUEZ, 1997;
ANTONINI; GONZALES; VALBONESI, 2004; VÉLEZ et al., 2009; ANTONINI, 2010).
Nas alpacas claras e escuras das raças Huacaya e Suri, o diâmetro variou de 12,65
µm a 55,00 µm. Galbraith (2010), mensurou fibras de diversas espécies, encontrando
diâmetros variáveis, para vicunhas: <15 µm; para guanacos: de 15 µm até 18 µm; para
alpacas: de 18 µm até 30 µm; para lhamas: >20 µm; para cashmere (cabras de velo
duplo): de 12 µm até 18 µm; para mohair (cabras de velo simples): de 22 µm até 30
µm; para ovelhas Merino: de 17 µm; para ovelhas Scottish Blackface: >30 µm; para
coelhos Angora: de 10 µm até 13 µm. Segundo as Normas Técnicas Peruanas, para
as alpacas, a fibra fina mais valorizada para a indústria têxtil, devido a que fornece
uma fibra mais macia e confortável para a produção dos tecidos, é de 21,50 µm,
considerando a fibra média de 26,60 µm até 29,00 µm, e a fibra mais grossa a qual
não é empregada para a indústria têxtil é de 31,60 µm, por não serem fibras
confortáveis para produzir roupas. É por esse motivo principalmente que, com o intuito
de padronizar a produção de fibra com diâmetros inferiores a 26 µm, a estrutura do
tegumento e da fibra poderão sustentar no futuro o desenvolvimento de pesquisas
visando o melhoramento genético das alpacas. Para tanto, desde os camponeses
detentores de criações pequenas de alpacas quanto as grandes empresas com
criações mais sofisticadas, poderiam ter acesso a uma produção de maior qualidade
para oferecer à indústria têxtil.
Foi analisada a presença de diferentes proteínas de matriz das três regiões
corpóreas do tegumento das alpacas claras e escuras das raças Huacaya e Suri.
Primeiramente foram feitas as descrições referentes aos diversos tipos de colágeno
(I, III e IV), onde observou-se a marcação para colágeno tipo I e colágeno tipo IV, em
todo o tecido epidérmico e dérmico, juntamente com suas estruturas glandulares, e
folículos pilosos. No caso do colágeno III só foi observada a marcação para fibras
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colágenas da derme. O colágeno tipo I, é o tipo mais comum, e se encontra no tecido
conjuntivo frouxo e no tecido conjuntivo denso, onde é predominante sobre os outros
tipos de colágeno. No entanto, o colágeno tipo III, está presente no músculo liso e
abunda no tecido conjuntivo frouxo. Constitui também as fibras reticulares. Já o
colágeno tipo IV, é observado na lâmina basal por possuir a função de aderência.
Todos esses tipos de colágeno, são de extrema importância para manter a
consistência e a ancoragem do tegumento.
Também foi analisada a proteína S100, de importância para o tegumento,
porque está presente nos melanócitos que são células derivadas da crista neural,
além de estar presente também nas células de Langerhans e nos queratinócitos.
Neste estudo, todas as estruturas da pele como epiderme, derme, glândulas sebáceas
e sudoríparas demostraram marcação positiva para esta proteína. De maneira
semelhante ocorreu marcação nos folículos pilosos, porém mais acentuada que nas
outras estruturas do tegumento. Podemos assim inferir que para as três regiões
corpóreas das alpacas claras e escuras das raças Huacaya e Suri, a presença de
melanócitos é similar, sendo que este marcador pode expressar quaisquer das suas
formas pigmentares como as eumelaninas (cores escuros como marrom ou preto) ou
as feomelaninas (cores avermelhadas ou amarelas), como relatado por (GALBRAITH,
2010).
Por fim foram realizadas análises mediante a técnica de Estereologia, onde
foram avaliadas as três diferentes regiões corpóreas das duas raças de alpacas:
Huacaya e Suri. Assim entre tais regiões amostradas por um dos quatro grupos
(Huacaya clara, Huacaya escura, Suri clara e Suri escura), encontrou-se que no grupo
das Huacaya clara, Huacaya escura e Suri clara, as médias dos volumes da pele, dos
grupos foliculares, da derme, das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas,
não apresentavam diferença de valores médios de volume entre si.
Ao comparar o volume da pele das alpacas Suri escuras, levando em conta
as regiões, encontrou-se diferença estatística significativa p<0,05, ao realizar o pós
teste de Tukey, com o intervalo de confiança de 95%. Fazendo comparações
pareadas, encontrou-se que tanto a região femoral lateral, quanto a região escapular,
e a região costal, não possuem diferenças comparando as médias entre essas três
variáveis. Em conclusão, não há diferença significativa entre as três regiões do corpo
para o volume de referência nas alpacas escuras da raça Suri.
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Ainda nas alpacas Suri escuras, ao comparar o parâmetro do volume dos
grupos foliculares entre as três regiões do corpo (região costal, região escapular e
região femoral lateral), encontrou-se diferença de p<0,05. Ao realizar o pós teste de
Tukey, e comparar a região femoral lateral com a região escapular da alpaca Suri
escura, verificou-se não existir diferença entre ambas regiões. De igual maneira não
existe diferença entre as regiões escapular e a costal, no entanto existe diferença
entre as regiões femoral lateral e a costal, sendo que a região lateral femoral possui
maior volume de grupos foliculares com 3,057x109 mm3 quando comparada à região
costal com 1.877x109 mm3. Isso permite inferir que a quantidade de produção de fibra
na região femoral lateral é maior do que a região escapular, e muito maior do que na
região costal.
Comparou-se também os quatro grupos experimentais de alpacas, por cada
região corpórea amostrada. Encontrou-se que o valor médio do volume da pele dos
quatro grupos de alpacas sendo elas Huacaya clara, Huacaya escura, Suri clara e
Suri escura, para a região femoral lateral obteve um p<0.05. Já no pós teste de Tukey,
encontrou-se que não há diferenças entre os dois tons da mesma raça que é a Suri,
como também não há diferença entre os dos tons da raça Huacaya. Ainda,
comparando ente raças e tons diferentes, não foram encontradas diferenças
estatísticas nem entre a Huacaya clara com a Suri escura, assim como entre a
Huacaya escura com a Suri clara. Porém, levando-se em conta a mesma tonalidade
e diferentes raças, observou-se que entre as alpacas claras Huacaya e Suri, não havia
diferenças nos valores médios do volume da pele para a região femoral lateral. Este
não é o caso das alpacas escuras, já que elas apresentam diferenças entre as duas
raças Huacaya e Suri, sendo que a média da Suri escura é de 6,728x10 9 mm3 e a da
Huacaya escura é de 3,932x109 mm3 para o volume da pele na região femoral lateral.
Para as médias do volume da derme em relação à região femoral lateral, as
comparações feitas entre as mesmas raças de diferentes tonalidades (Suri escura e
clara y entre a Huacaya clara e escura), não resultaram em diferenças. Ainda,
comparando entre os mesmos tons de diferentes raças, no caso das alpacas de tons
claros, não houve diferença entre as alpacas Suri e as Huacaya. Porém, no caso das
alpacas de tons escuras, houve diferença entre as Suri e as Huacaya com respeito ao
volume de derme na região femoral lateral, tendo para a Huacaya escura uma média
de 9,368x109 mm3 e para a alpaca Suri escura a média de 1,832x109 mm3.
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Ao comparar as diferentes tonalidades, entre as duas raças, observou-se que
entre a Suri clara e a Huacaya escura não houve diferença no volume da derme para
a região femoral lateral, sendo que a primeira obteve uma média de 2.837x10 9 mm3 e
o outro grupo uma média de 1,580x109 mm3.
Pelos dados obtidos, pode-se inferir, que o volume da derme na região femoral
lateral da alpaca Suri escura é maior do que a alpaca Huacaya tanto clara quanto
escura, podendo conter maior quantidade de grupos foliculares, glândulas sebáceas,
glândulas sudoríparas entre outras estruturas da derme. O volume delas pode ser
maior, o que resulta na maior produção de fibra de alpaca. É provável que a região
femoral lateral das alpacas da raça Suri e de cores escuras produza maior volume de
fibra, do que as outras alpacas.
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7 CONCLUSÕES

Conclui-se que para os quatro grupos experimentais: Huacaya clara, Huacaya
escura, Suri clara e Suri escura, juntamente com as 3 regiões comparadas sendo
estas, escapular, costal e femoral lateral, apresentaram a mesma estrutura
morfológica. Na análise histológica, todos eles possuíam as duas camadas da pele, a
epiderme e a derme, contendo tanto as estruturas glandulares, quanto as glândulas
sebáceas que acompanhavam aos folículos pilosos tanto primários quanto
secundários. Estes por na sua vez apresentavam os pelos ou fibras com a estrutura
própria deles, demostrando as mesmas camadas. Apresentavam também as
glândulas sudoríparas, as quais podiam estar situadas tanto dentro dos grupos
foliculares quanto fora deles. À microscopia eletrônica de varredura, foram observadas
as mesmas estruturas encontradas na microscopia de luz, porém, mediante esta
análise foi possível obter as mensurações do diâmetros das fibras da região costal
dos quatro grupos de alpacas, obtendo-se valores similares aos já descritos por outros
autores.
As fibras colágenas e reticulares presentes no tegumento, coincidiam com
as relatadas no tegumento dos outros mamíferos, já que a finalidade destas fibras é
oferecer um tecido de sustentação para as estruturas e ultraestruturas contidas no
aparelho tegumentar.
Segundo a ampla variedade de cores, e de acordo com as análises
imunohistoquímicas para o anticorpo de S100, o qual marca presença de melanócitos,
e não tendo achado diferença entre as três regiões e nem entre os quatro grupos,
conclui-se que este parâmetro somente é influenciado pela carga genética.
De acordo com a análise Estereológica, não existe diferença de volumes das
glândulas sebáceas nem das glândulas sudoríparas entre regiões para cada grupo
amostrado, nem entre os grupos amostrados, concluindo-se que essas estruturas não
possuem diferença morfológica nem quantitativa, pelo que a diferença entre as fibras
das duas raças pode ser pela secreção que essas glândulas produzem, já que este
parâmetro não foi avaliado neste estudo, sendo que a textura de cada fibra, a maciez
e o brilho, que se diferenciam segundo a raça, pode ser influenciada pela secreção
das glândulas sebáceas e sudoríparas.
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Por tais motivos, a diferença entre as duas raças não é um fator estrutural,
nem de morfologia, pudendo ser um fator genético e incluso ambiental o qual modifica
os dois tipos diferentes de velo que ambas apresentam.
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