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Foram utilizadas peles de ovinos resultante do cruzamento de machos das ra~as Suffolk e Dorper com femeas Santa Ines, e

ovinos puros Santa Ines.lmediatamente apos 0 abate e a esfola foram colhidas amostras, com um vazador, na regiao dorsal das

peles. A fixa~ao foi feita com Bouin par 8 horas. Dec~!rido 0 tempo de fixa~ao as amostras foram enxaguadas em agua corrente

e mantidas em alcool 70% ate 0 momenta do processamento histologico. Os fragmentos de pele foram inclufdos em parafina,

microtomizados com 5 micrometros de espessura, d.esparafinizados em xileno, hidratados em serie alcoolica decrescente,

corados utilizando a tecnica de Tricromica de Masson e Verhoeff. A prepara~ao para a montagem em lamina consistiu em

desidrata~ao em serie alcoolica crescente, diafaniza~ao em xileno e fixa~ao da lamfnula com entellan. A analise, em

microscopia otica, dos cortes corados segundo a tecnica Tricromica de Masson evidenciou a epiderme, a camada cornea, 0

folfculo piloso e as glandulas sebaceas na cor vermelha, os pelos, em amarelo, e as fibras colagenas, azul-esverdeado. Ja nos

cortes corados segundo a tecnica de Verhoeff foi observado que as fibras elasticas e os nucleos apresentam cor negra, as fibras

colagenas, vermelho, e as outras estruturas (pelo), amarela. As fotomicrografias foram realizadas no laboratorio de fisiologia

animal da Universidade Federal de Sac Carlos.
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As amostras de pele de jacare-a~u (Melanosuchus Niger) foram obtidas de cinco animais capturados na natureza, na Reserva de

Desenvolvimento Sustentado de Mamiraua, Estado do Amazonas, durantes os trabalhos de campo de um projeto mais amplo

de conserva~ao e manejo de jacares, conduzido pel a Secreta ria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado do

Amazonas, pelo Centro de Conserva~ao e Manejo de Repteis e Anfibios (Ranjlbama) e Instituto Mamiraua. Imediatamente

apos 0 abate, os fragmentos de pele foram coletados da regiao dorsal e fixados em Bouin par 8 horas. Decorrido 0 tempo de

fixa~ao as amostras foram enxaguadas em agua corrente e mantidas em alcool 70% ate 0 momenta do processamento

histologico. as fragmentos de pele foram tratados com solu~ao descalcificante antes do processo de inclusao. as fragmentos

de pele foram inclufdos em parafina, microtomizados com 5 micrometros de espessura, desparafinizados em xileno, hidratados

em serie alcoolica decrescente, corados utilizando a tecnica de Picrossirius e Verhoeff. A prepara~ao para a montagem em

lamina consistiu em desidrata~ao em serie alcoolica crescente, diafaniza~ao em xileno e fixa~ao da lamfnula com entellan. A

analise, em microscopia otica, dos cortes corados segundo a tecnica Picrossirius evidenciou a epiderme e as fibras colagenas na

cor vermelha, os osteodermos na cor vermelho escarlate, a camada cornea na cor amarelo escuro. Ja nos cortes corados

segundo a tecnica de Verhoeff foi observado que as fibras elasticas e os nucleos apresentam cor negra e as fibras colagenas,

amarelo. As fotomicrografias foram realizadas no laboratorio de fisiologia animal da Universidade Federal de Sac Carlos.~


