PADRÕES RACIAIS

(ANEXO III)

Bem separadas

Longa e suavemente inclinada.

ANCAS

GARUPA

CASCOS

Pretos e fortes.

Bem conformados, forte e bem separados.

Amplo e bem conformado.

VENTRE

IV. MEMBROS

Profundo, com costelas bem arqueadas.

TÓRAX

Cascos claros e rajados.

Bem conformado, longo e profundo.

III. TRONCO

Retilínea

Nos machos, forte, bem implantado, e.
proporcional ao corpo. Nas Fêmeas, delgado e
harmonioso. Com ou sem brincos..

II. PESCOÇO

LINHA DORSO-LOMBAR

Grandes, claros, amarelo-pardo ou castanho
pardo.

OLHOS

Saliente e amplo; bem largo nos machos.

Com chifres ou Amochados

CHIFRES

PEITO

Finas, retas, estreitas, de tamanho médio, saindo Na horizontal
para os lados e para cima, com conchas
auriculares alongadas e bem formadas.

ORELHAS

Retilíneo

Sub-Côncavo

Média, Cônica, alongada e fina, testa bem
proporcionada e descarnada. No macho, barba
longa; e na fêmea, ausente ou pouco
desenvolvida. Focinho grande e largo

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PADRÃO RACIAL ALPINA

Muito inclinada e curta.

Excessivamente estreito,
interferindo nos aprumos.

Grandes,pendentes,mal
implantadas ou dobradas

Côncavo ou Convexo

DESCLASSIFICANTE

Tamanho médio, pele solta e flexível

Bem conformada com lábios delicados e de
coloração rósea.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

PERMISSÍVEL

DESCLASSIFICANTE

Epiderme escura, solta e flexível.

Escuras.

Leiteira.

PELE

MUCOSA

VIII. APTIDÃO

Rósea.

-parda, apresentado listra Pêlos médios na linha dorso-lombar, Pelagem branca; pelagem malhada
preta da nuca até a garupa, ventre preto, chanfro nos machos.
de branco e preto, castanho e preto.
e parte distal dos membros preto. Pelagem
Pelagem preta uniforme. Pelagem
castanho-parda apresentando ou não listra preta
repartida.
da nuca até a garupa, ventre crème, chanfro e
Pêlos longos.
parte distal dos membros crème com listras
com a cabeça,
pescoço, membros e parte ventral do corpo
castanho, dorso, lombo e flancos castanhos
escuros ou pretos.
Pêlos curtos e lisos.

Tamanho médio, bem dispostos, apontando para
baixo e ligeiramente para a frente.

TETOS

VII PELAGEM

Volumoso, bem inserido, livre de carnosidades e
simétricos.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Desenvolvidos, bem conformados e móveis.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

IDEAL

Profundo, amplo e largo, com costelas bem
arqueadas.

Amplo, profundo e de boa capacidade

Bem separadas

Longa e larga, suavemente inclinada.

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

CASCOS

Fortes e escuros

Fortes, de comprimento médio à alongado, bem
aprumados e proporcionais ao corpo

Retilínea

LINHA DORSO-LOMBAR

IV. MEMBROS

Largo, regularmente saliente e amplo.

PEITO

Bem conformado, longo e profundo.

Grandes, castanho ou café claro

OLHOS

III. TRONCO

Com chifres ou Amochados

CHIFRES

No macho: forte bem implantado e proporcional
ao corpo. Nas Fêmeas: delgado e harmonioso,
com ou sem brincos.

Pequenas ou médias e eretas

ORELHAS

bem

II. PESCOÇO

Sub-Côncavo

Média,
triangular,
alongada.
Testa
proporcionada e ligeiramente escavada

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PERMISSÍVEL

Na horizontal

Retilíneo

PADRÃO RACIAL ALPINA AMERICANA

Excessivamente estreito,
interferindo nos aprumos.

Grandes, pendentes, mal
implantadas ou dobradas

Côncavo ou Convexo

DESCLASSIFICANTE

Tamanho médio, pele solta e flexível

Normalmente desenvolvida

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Policromada, apresentando diversas combinações e
opções de cores, tais como: branco com negro,
passando por tonalidade creme e parda amarelada, até
o pardo-avermelhado. As diversas cores e desenhos
recebem nomes franceses, tais como: COU BLANC
Pescoço branco, com parte dianteira branca e parte
traseira negra, com listras negras na cabeça descendo
até as narinas. COU CLAIR Pescoço claro com parte
dianteira de cor canela ou branco mesclado com listras
amarelas. COU NOIR Pescoço e parte dianteira negra
e parte traseira branca. SUNDGAU
Marcas e
manchas negro com branco, tal como o ventre e o
adorno facial. NOIR totalmente negro.

Solta, flexível e macia, coloração de acordo com a
pelagem.

Escuras.

VII PELAGEM

PELE

MUCOSA

Leiteira

Simétricos, apontando para baixo e um pouco
para a frente.

TETOS

VIII. APTIDÃO

Globoso, volumoso, bem inserido, livre de
carnosidades e simétrico. Veias mamárias longas,
grossas e tortuosas.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos e móveis

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

IDEAL

Clara, conforme pelagem.

PERMISSÍVEL

Pelagem branca

DESCLASSIFICANTE

Largo, regularmente saliente e amplo.

Retilínea

Profundo, amplo e largo, com costelas bem
arqueadas.

Amplo, profundo e de boa capacidade

Bem separadas

Longa e larga, suavemente inclinada.

PEITO

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

Bem conformado, longo e profundo.

Grandes, castanho ou café claro

OLHOS

III. TRONCO

Com chifres ou Amochados

CHIFRES

No macho: forte bem implantado e proporcional
ao corpo. Nas Fêmeas: delgado e harmonioso,
com ou sem brincos.

Pequenas ou médias e eretas

ORELHAS

bem

II. PESCOÇO

Sub-Côncavo

Média,
triangular,
alongada.
Testa
proporcionada e ligeiramente escavada

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PERMISSÍVEL

Na horizontal

Retilíneo

PADRÃO RACIAL ALPINA BRITÂNICA

Excessivamente estreito,
interferindo nos aprumos.

Grandes, pendentes, mal
implantadas ou dobradas

Côncavo ou Convexo

DESCLASSIFICANTE

Tamanho médio, pele solta e flexível.

Normalmente desenvolvida.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

VIII. APTIDÃO

Leiteira.

Cinza escura.

MUCOSA

Cor preta com listras faciais brancas da parte de
cima dos olhos até o focinho, cantos e pontas das
orelhas, pernas desde os joelhos e jarretes, e
triângulo da inserção da cauda brancos.

VII PELAGEM

Cinza escura.

Simétricos, apontando para baixo e um pouco
para a frente.

TETOS

PELE

Globoso, volumoso, bem inserido, livre de
carnosidades e simétrico. Veias mamárias longas,
grossas e tortuosas.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos e móveis.

Fortes, cinza escuro.

Fortes, de comprimento médio à alongado, bem
aprumados e proporcionais ao corpo

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

DESCLASSIFICANTE

Listras faciais indefinidas, marcas nas Outra pelagem que não seja as
orelhas, marcas creme ou levemente descritas.
brancas no pescoço e marcas no rosto,
manchas cor de areia ao invés de
branca, barriga branca e cor preta
ferrugem.

PERMISSÍVEL

Amplo, musculoso e profundo.

Retilínea e larga.

Profundo, costelas bem arqueadas.

Amplo, profundo e de boa capacidade.

Bem separadas.

Longa, larga e suavemente inclinada.

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

Longo, profundo e bem conformado.

III. TRONCO

PEITO

Bem implantado, musculoso, médio com ou sem
barbela, nos machos. Delicado e bem levantado
nas fêmeas.

Estreita, curta e acentuadamente
inclinada.

Estreito e curto.

Fino, nos machos.

Vivos, grandes e brilhantes.

OLHOS

II. PESCOÇO

Chifrudo ou amochado.

CHIFRES

Mocho.

Implantação alta, médias, longas espalmadas, Mais curtas que o focinho, indo até a Eretas, pequenas, ou
pendentes, dirigidas para fora e voltadas para a comissura labial.
excessivamente longas.
frente nas extremidades ultrapassando a ponta do
focinho em até 3 cm.

Côncavo, ultra-convexo, reto no
macho.

ORELHAS

Sub-convexo.

DESCLASSIFICANTE

Convexo.

Bem conformada e proporcional ao corpo.

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PADRÃO RACIAL ANGLONUBIANA

Normalmente desenvolvida,.

VULVA

Carne e Leite.

Predominantemente escura

MUCOSA

VIII. APTIDÃO

Solta, predominando a cor escura.

Qualquer pelagem, pelos curtos e brilhantes.

Simétricos, dirigidos ligeiramente para a frente.

PELE

VII PELAGEM

TETOS

ÚBERE

Volumoso, macio e bem inserido.

Normalmente desenvolvida, pele solta e flexível.

BOLSA ESCROTAL

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos, móveis e médios.

Fortes e com coloração de acordo com a pelagem
.escuros

Fortes e bem aprumados.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

Clara, conforme pelagem.

Pêlos médios.

PERMISSÍVEL

Pêlos longos.

DESCLASSIFICANTE

Largo e profundo, mais saliente nos machos.

Retilínea.

Profundo, com costelas bem arqueadas.

Profundo e bem sustentado.

Bem separadas.

Larga e levemente inclinada.

PEITO

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

Curto e profundo.

Escuros, brilhantes, afastados e proeminentes.

OLHOS

III. TRONCO

Cinzentos, achatados, saindo para trás, para cima
e para os lados, sempre em espiral e simétricos.
Nas fêmeas, mais finos e menos torcidos.

CHIFRES

Delgado, mais forte nos machos.

Bem implantadas, largas e finas, horizontais ou
levemente caídas com o pavilhão voltado para
baixo.

ORELHAS

II. PESCOÇO

Retilíneo ou Sub-Côncavo, com topete.

Média, cônica, alongada e fina.

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PERMISSÍVEL

Menos saliente.

PADRÃO RACIAL ANGORÁ

Muito estreita e caída.

DESCLASSIFICANTE

Bem desenvolvida, pele fina e flexível.

Clara, com desenvolvimento normal.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Claras.

MUCOSA

Pêlo e carne.

Rósea e fina.

PELE

VIII. APTIDÃO

PERMISSÍVEL

DESCLASSIFICANTE

Manchas claras e pequenas no focinho Manchas escuras ou grandes, no
e orelhas.
corpo.

Branca uniforme. Pêlos finos brilhantes e sedosos, com Amarelada ou prateada uniforme, Pêlos Outras cores. Pêlos menores, curtos
20 a 30 cm. de comprimento, cobrindo todo o corpo com até 12 ou 15 cm, menos longos nas ou sem pêlos. Presença de Kemp.
exceção do focinho, chanfro, orelhas e extremidades dos regiões inferiores.
membros, que são recobertos por pelagem mais curta.
Pêlos formando mechas longas e onduladas. Topete
sobre a fronte. Barba nos machos.

Tamanho médio, bem implantados, pele flexível.

TETOS

VII PELAGEM

Médio, bem conformado e de inserção firme. Macio ao
tato.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Desenvolvidos, firmes e proporcionais.

Claros.

Curtos, firmes e bem aprumados.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

PERMISSÍVEL

Amplo, largo, com boa profundidade e com uma
profunda e larga massa muscular.

Retilínea e ampla

Profundo com costados bem arqueados e
musculosos, e com costelas bem separadas.
Cernelha ampla e arredondada.

Amplo, profundo e de boa capacidade.

Bem separadas, musculosas e arredondadas.

Ampla e comprida, com inclinação suave.

PEITO

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

Comprido e profundo, largo no dorso, espáduas bem
desenvolvidas e com amplas e bem distribuídas
massas musculares.

III. TRONCO

Marrons e de aparência tranqüila.

OLHOS

Bem implantado, de moderado comprimento e bem
proporcionado ao tamanho do corpo. Mais forte nos
machos.

Fortes, de cor escura, de médio comprimento, bem Amochado.
posicionado, separados e com gradual curvatura para
trás e para baixo.

CHIFRES

II. PESCOÇO

Largas, sem dobras espalmadas para baixo e de Pequena dobra na extremidade da orelha.
médio comprimento, de extremidades voltadas para
fora.

ORELHAS

Sub-convexo

Convexo.

Forte, com fronte proeminente e convexidade regular Aos seis dentes, a frente da arcada
no chanfro, até o nariz. Narinas amplas e boca bem dentária deve ter 100% de oclusão e aos
formada.
oito dentes e mais velho, 6 mm. de
protrusão.

PADRÃO RACIAL BOER

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

Curta, estreita ou
excessivamente inclinada.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx

Lordose e Cifose.

Pouca musculatura. Estreito,
interferindo nos aprumos.

Má distribuição muscular.

Muito longo, muito curto ou muito
delgado.

Olhos azuis e olhar selvagem.

Mocho e chifres retos.

Orelhas pregueadas no sentido
vertical, torcidas, muito curtas.

Reto e Côncavo.

DESCLASSIFICANTE

Bem conformada.

VULVA

Rosadas.

MUCOSA

Carne e pele, principalmente carne.

Totalmente escura, solta e flexível..

VIII. APTIDÃO

EM MACHOS, ATÉ 2 TETAS SEPARADAS EM
CADA LADO.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx.

DESCLASSIFICANTE

NAS FÊMEAS, tetas bipartidas desde que as
mesmas estejam separadas em, no mínimo, 50%
do seu comprimento. Tetas com duplo esfíncter,
desde que não haja sinais de divisão da teta, NÃO
SE APLICANDO AOS MACHOS

Até 75% pigmentada.

Pêlos longos e ásperos.

diâmetro, em ambos os lados da cabeça, excluindo Especificamente as pelagens Beges
as orelhas, as quais deverão ter, pelo menos, 75% e Pretas.
de coloração e de pigmentação. A coloração
vermelha do pescoço não pode ultrapassar os
limites da linha central da cernelha e a base do
peito, tendo como limite central a crista escapular.
Mancha única no tronco não excedendo a 10 cm.
de comprimento entre as maiores extremidades.
Até 4 (quatro) manchas com, no máximo, 5 cm. de
diâmetro nos membros abaixo da linha do ventre.
A cauda pode ser vermelha, sendo que sua
coloração não pode estender-se no tronco, além
de 2,5 cm. a partir da base da cauda

Pelagem composta, com pêlos vermelhos, Cabeça com faixa branca na face. Cabeça e Presença de outros tipos de
variando de claro a escuro na cabeça, pescoço e orelhas de coloração vermelha claro a escuro. pelagens a não ser aquelas
Mancha vermelha de pelo menos 10 cm. de descritas como permissíveis.
orelhas; restante do corpo branco.

De pequeno a médio tamanho, bem formadas.

PELE

VII PELAGEM

TETAS

ÚBERE

Pequena bipartição na extremidade distal,
não superior a 5 cm.

PERMISSÍVEL

Bem
conformado,
com
bons
ligamentos Presença de não mais que duas tetas funcionais e Presença de outras
suspensórios e uma teta funcional em cada UMA TETA AFUNCIONAL EM CADA METADE DO anormalidades que não aquelas
ÚBERE.
hemisfério.
descritas como permissíveis.

Pele solta e flexível.

BOLSA ESCROTAL

VI. APARELHO MAMÁRIO

Bem desenvolvidos e simétricos.

Fortes e escuros.

Fortes, bem posicionados e proporcionais ao
corpo. Articulações fortes e bons aprumos.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

Comprido, delgado e cônico nas fêmeas, sendo
mais curto e potente nos machos, com boa base
de implantação.

Bem proporcionado
longimorfose.

II. PESCOÇO

III. TRONCO

Saliente e amplo, principalmente nos machos.

Retilínea, elevando-se ligeiramente até a garupa.
Cernelha levemente destacada.

Amplo e profundo.

Amplo e bem conformado.

Bem separadas.

Ampla e inclinada. Cauda curta e erétil.

PEITO

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

a

Grandes, brilhantes, de cor amarelada com
amêndoas pretas ou castanho escuro.

OLHOS

tendência

Com chifres ou amochados.

CHIFRES

com

De tamanho médio e retas.

ORELHAS

e

Retilíneo ou discretamente subconcavilíneo.

Tamanho médio, de forma triangular, com frente
ampla e sutura fronto-nasal ligeiramente
deprimida.
Arcadas
orbitárias
manifestas.
Barbiche presente em alguns machos e ausentes
nas fêmeas

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

Mocho.

PADRÃO RACIAL MURCIANA
PERMISSÍVEL

Excessivamente inclinada.

DESCLASSIFICANTE

Bem proporcionada, solta e flexível.

Bem conformada e de coloração escura.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Escura.

Leiteira.

MUCOSA

VIII. APTIDÃO

Uniforme de coloração negra ou vermelho escuro
(caoba).. Pêlos curtos nas fêmeas e um pouco
maiores nos machos, os quais apresentam uma
franja de pêlos compridos, cerdosos e eréteis no
bordo superior do pescoço e linha dorso-lombar.

VII PELAGEM

Escura.

De tamanho médio, fortes e dirigidas para a frente
e para fora.

TETOS

PELE

Grande, volumoso, simétrico, com ampla base de
implantação. Pele fina e elástica, sem pêlos.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Bem desenvolvidos e simétricos.

Pretos e fortes.

Bem proporcionados e de médio comprimento.
Bons aprumos.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

PERMISSÍVEL

Pelagens de outras cores ou não
uniformes.

Cascos despigmentados.

Aprumos imperfeitos e membros
curtos.

DESCLASSIFICANTE

Amplo, profundo, costelas
Grande perímetro do tórax.

Amplo, profundo e de boa capacidade.

Bem separadas.

Longa e larga, suavemente inclinada.

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

arqueadas.

Retilínea.

LINHA DORSO-LOMBAR
bem

Saliente e amplo, bem largo no macho.

PEITO

Bem conformado, longo e profundo.

Grandes, castanhos claros.

OLHOS

III. TRONCO

Com chifres ou amochados.

CHIFRES

Nos machos, forte e bem implantado.
Proporcional ao corpo. Nas fêmeas, delgado e
harmonioso. Com ou sem brincos

Pequenas ou médias, eretas.

ORELHAS

II. PESCOÇO

Sub-Côncavo ou retilíneo.

Média, cônica, alongada e fina; testa bem
proporcionada e descarnada. No macho, barba
longa; e na fêmea, pequena. Focinho grande e
largo.

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PERMISSÍVEL

Mocho.

Na horizontal.

PADRÃO RACIAL SAANEN

Curta, muito inclinada.

Grandes e pendentes, mal
implantadas e dobradas.

Convexo, côncavo.

DESCLASSIFICANTE

Tamanho médio, pele solta e flexível.

Rosada, normalmente desenvolvida.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Róseas ou com pequenas manchas escuras.

MUCOSA

Leiteira.

Rósea.

PELE

VIII. APTIDÃO

Rajados

PERMISSÍVEL

Pretos

DESCLASSIFICANTE

Branca com pêlos curtos, finos, cerrados, Pequenas manchas escuras no úbere e Outras pelagens.
podendo ser um pouco mais longos na linha do orelhas. Pintas pretas de até 1 cm em
dorso-lombar e nas partes baixas do corpo.
qualquer parte do corpo. Pelagem
creme uniforme ou não.

Simétricos apontando para baixo e um pouco
para frente.

TETOS

VII PELAGEM

Globoso, volumoso, bem inserido, livre de
carnosidade e simétrico. Veias mamárias, longas,
grossas e tortuosas.

bem

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos e móveis.

Fortes, amarelo claro

Fortes, bem proporcionados, alongados e
aprumados.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

Amplo, profundo e de boa capacidade.

Bem separadas.

Longa, larga, suavemente inclinada.

ANCAS

GARUPA

costelas

VENTRE

e

Profundo e
arqueadas.

TÓRAX

amplo

Retilínea.

LINHA DORSO-LOMBAR
largo,

Largo, regularmente saliente e amplo.

bem

Bem conformado, longo e profundo.

III. TRONCO

PEITO

Nos machos, forte, bem implantado e
proporcional ao corpo. Nas fêmeas delgado e
harmonioso, com ou sem brincos.

Grandes, castanhos claros e brilhantes.

OLHOS

II. PESCOÇO

Com chifres ou amochado.

CHIFRES

Com ligeira depressão.

Mocho.

Pequenas ou médias, levantadas e dirigidas para Na horizontal.
frente.

ORELHAS

Retilíneo.

Sub-Côncavo.

Média, cônica e alongada. Fronte larga,
notadamente nos machos. Presença de barba
bem desenvolvida nos machos, sendo pequena
nas fêmeas.

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PADRÃO RACIAL TOGGEMBURG

Curta, estreita e muito inclinada.

Selada.

Excessivamente estreito,
interferindo nos aprumos.

Grandes, pendentes, mal
implantadas ou dobradas.

Côncavo e convexo.

DESCLASSIFICANTE

Tamanho médio, pele solta e flexível.

Normalmente desenvolvida, rósea.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Cinza escura.

MUCOSA

Leiteira.

Solta, flexível, macia, clara, acinzentada.

PELE

VIII. APTIDÃO

Escuros.

PERMISSÍVEL

Cor acinzentada, variando do claro ao escuro, Axila com pêlos brancos, mancha
com 2 faixas brancas, contínuas nas fêmeas que, branca de até 2,5 cm.
partindo da orelha e passando próximo aos olhos
vão terminar ao lado da boca. Ponta do focinho e
borda das orelhas brancas. Parte distal dos
membros branca, sendo que, na face interna, esta
mancha continua até a inserção com o tronco.
Triângulo branco na inserção da cauda. Nos
machos, pêlos lisos e brilhantes, longos a médios,
ou curtos. Nas fêmeas, pêlos macios, finos e
brilhantes.

Simétricos, tamanho médio, ligeiramente voltados
para fora e para frente.

TETOS

VII PELAGEM

Simétrico, bem desenvolvido, sem carnosidade,
bem inserido, veias mamárias volumosas, bem
desenvolvidas e tortuosas.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos e móveis.

Fortes, acinzentados.

Fortes, de comprimento médio e bem aprumados,
secos, proporcionais ao corpo.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

DESCLASSIFICANTE

Amplo, proporcional ao corpo.

Comprida e larga.

Amplo, costelas bem arqueadas.

Amplo e de boa capacidade.

Bem separadas.

Comprida e larga.

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

Bem conformado e longo.

III. TRONCO

PEITO

Bem implantado, proporcional ao corpo, linha
superior tendendo a oblíqua. Mais delicado nas
fêmeas.

Vivos e brilhantes.

OLHOS

II. PESCOÇO

Machos: curtos, fortes, chatos, saindo para cima e Ligeiramente
ligeiramente para trás, quase sempre formando amochado.
uma leve espiral.
Fêmeas: mais delicados, em arco ou levemente
para frente.

CHIFRES

assimétrico

Implantação baixa e solta, paralelas à face, com Igualando a ponta do focinho.
as extremidades voltadas para fora, longas,
largas e pendentes, ultrapassando a ponta do
focinho.

ORELHAS

Convexo.

Mediana.

Ultra convexo.

Pequena e bem conformada.

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PADRÃO RACIAL BHUJ

ou Ausência de chifres (Mocho).

Estreita, curta e dobrada.

Retilíneo e côncavo.

Grande.

DESCLASSIFICANTE

Normalmente desenvolvida.

Normalmente desenvolvida.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Escura.

MUCOSA

Leite, pele e carne.

Solta e escura.

PELE

VIII. APTIDÃO

Ligeiramente pendentes.

PERMISSÍVEL

Preta, orelhas e focinhos chitados, pêlos médios Castanho-escuro. Orelhas brancas,
nos machos e mais curtos nas fêmeas.
pouco
chitadas,
focinho
preto,
gargantilha chitada e branca. Pêlos
ondulados e curtos.

Simétricos, proporcionais ao úbere.

TETOS

VII PELAGEM

Tamanho médio, bem inserido.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos, médios e móveis.

Escuros.

Longos e bem aprumados

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

Despigmentadas.

Despigmentada.

Excessivamente penduloso.

Brancos e rajados.

DESCLASSIFICANTE

Bem conformado e de comprimento médio.

III. TRONCO

Bem ajustado ao conjunto.

Bem ajustadas e niveladas.

De médio comprimento, largas e ligeiramente Curta.
inclinadas.

VENTRE

ANCAS

GARUPA

CASCOS

Escuros e fortes.

De médio comprimento, fortes e bem aprumados.

Largo, profundo, com costelas bem arqueadas e Média profundidade.
sem depressão atrás das espáduas.

TÓRAX

IV. MEMBROS

Retilínea e larga.

LINHA DORSO-LOMBAR

Cascos rajados ou brancos.

Ligeiramente distendido.

Mais amplo e musculoso nos machos.

PEITO

Ligeira depressão.

Médios e fortes nos machos. Mais comprido e Curtos e grossos.
delicado nas fêmeas. Com ou sem brincos.

Pretos ou castanhos, vivos e brilhantes.

OLHOS

II. PESCOÇO

Simétricos, dirigidos para cima, para trás e para Ligeira assimetria e chifres paralelos. Mocho.
fora. Mais fortes e abertos nos machos.
Amochados.

Acentuadamente inclinada.

Distendido.

Estreito.

Grandes e pendentes.

CHIFRES

Tamanho médio, pouco rígidas.

Curtas em forma de lança, rígidas e eretas.

ORELHAS

Côncavo e convexo.

Grande.

DESCLASSIFICANTE

Retilíneo a subcôncavo.

Média, cônica e alongada.

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PADRÃO RACIAL CANINDÉ

Flexível de pele escura.

Perfeitamente desenvolvida.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Múltipla aptidão: Carne e pele.

Escura.

MUCOSA

VIII. APTIDÃO

Escura.

PELE

Ligeiramente
partes claras.

despigmentação

Pelagem preta predominante, com manchas Pintas claras nas áreas escuras.
claras que podem ser brancas, creme ou
castanho. Estas manchas claras correspondem a:
Faixas na face que partindo da base dos chifres e
passando acima dos olhos atingem os lábios;
base e bordas das orelhas; entre ganachas e face
anterior do pescoço; extremidade dos membros
que nas faces internas progridem até o ventre;
ventre e escudo caudal. Nas extremidades claras
podem ocorrer ilhas escuras, particularmente nas
faces anteriores dos membros. As faixas faciais
podem ser incompletas.

De médio tamanho, simétricos e levemente Tetos longos.
voltados para frente e para os lados.

TETOS

Levemente penduloso.

Bem conformado e com bens ligamentos.

VII PELAGEM

DESCLASSIFICANTE

nas Pele despigmentada.

Ventre preto. Malhas claras nas
partes escuras, e quaisquer outras
pelagens que não a descrita.

Excessivamente penduloso.

Despigmentada.

Bipartição, desde que esta não Despigmentada.
ultrapasse ¼ do comprimento da bolsa.

PERMISSÍVEL

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Simétricos e normalmente desenvolvidos.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

IDEAL

DESCLASSIFICANTE

Machos: médio, musculoso, coberto de pêlos
finos e compridos. Fêmeas: mais delicado.

Retilínea, tendo o osso sacro um pouco mais alto. Ligeira depressão.

Médio, amplo, com cobertura muscular média, Pouco profundo,
costelas arqueadas.
arqueadas.

De boa capacidade.

Médias, com pequena elevação na região sacral.

Comprida, reta, suavemente inclinada.

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

Comprido e bem conformado.

III. TRONCO

PEITO

Proporcional ao corpo, médio, com barbela nos
machos, bem implantado no tronco. Nas fêmeas,
um pouco mais fino e delicado.

Vivos e castanhos.

OLHOS

II. PESCOÇO

Machos: médios, chatos, fortes e saindo para Amochados.
trás, para fora e para baixo.
Fêmeas: mais levantados e delicados.

CHIFRES

costelas

Selada, forte depressão.

Excessivamente estreito,
interferindo nos aprumos.

Mocho.

Dobradas ou arqueamentos nos
pontos de inserção, orelhas curtas
mesmo pendentes e dobradas
longitudinalmente. Orelhas largas ou
espalmadas.

Sub-convexo.

Muito inclinada, curta.

pouco Deprimido.

Esclerótica amarelada. Castanho claro.

Bem compridas, implantação baixa, pendentes e
dobradas ao meio longitudinalmente, com bordas
sobrepostas em sua principal extensão, a partir
do ponto de inserção. Na sua extremidade,
dirigindo-se ligeiramente para fora, para cima e
para trás. Vistas lateralmente descrevem um
semicírculo em direção caudal.

ORELHAS

Convexo.

Ultra convexo.

Pequena com fronte estreita, curta, descarnada, A fronte nos machos pode ser mais Grande.
convexa.
larga.

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

PADRÃO RACIAL JAMNAPARI
IDEAL

Normalmente desenvolvida.

VULVA

Leite, pele e carne.

Escura, rosada na parte interna da vulva.

MUCOSA

VIII. APTIDÃO

Escura, solta e flexível.

Qualquer tonalidade. Nos machos, pêlos médios;
e nas fêmeas, pêlos curtos; ocorrendo pêlos mais
compridos no chanfro, cernelha e culote.

Grandes e simétricos.

PELE

VII PELAGEM

TETOS

ÚBERE

Bem implantado e médio.

Bem desenvolvida com pele solta e flexível.

BOLSA ESCROTAL

VI. APARELHO MAMÁRIO

Soltos na bolsa escrotal, bem desenvolvidos e
simétricos.

Fortes, coloração de acordo com a pelagem.

Anteriores: ossatura fina, bem aprumados.
Posteriores: fortes, bem aprumados, com pêlos
longos até o jarrete.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

PERMISSÍVEL

Despigmentada.

Despigmentada.

Padrão típico Toggenburg.

Defeitos de aprumo.

DESCLASSIFICANTE

Profundo e largo.

Retilínea, larga e longa.

Tórax profundo e bem conformado, costelas bem
arqueadas.

Amplo, profundo e de boa capacidade.

Bem separadas.

Longa, larga e suavemente inclinada.

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

Bem conformado, longo e profundo.

III. TRONCO

PEITO

Nos machos: musculoso, bem implantado, com
ou sem barbela. Nas fêmeas: delicado.

II. PESCOÇO

Cinzentos ou pretos.

OLHOS

Azuis.

Nos machos: longos, saindo para os lados em Amochado.
espiral para cima e para trás. Nas Fêmeas:
espiralados e dirigidos para trás.

CHIFRES

Curta, estreita e muito inclinada.

Excessivamente estreito,
interferindo nos aprumos.

Estreito, pouco profundo.

Mocho.

Longas, largas e pendentes ultrapassando o Menos longas, ultrapassando o focinho. Orelhas que não ultrapassem o
focinho e espalmadas; apresentando uma curva
focinho, estreitas e dobradas.
para dentro, e para fora nas extremidades.

Côncavo, ultra convexo.

ORELHAS

Retilíneo nas fêmeas.

Pequena.

DESCLASSIFICANTE

Sub-convexo.

Grande, forte e larga.

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PADRÃO RACIAL MAMBRINA

Normalmente desenvolvida.

VULVA

Leite, pele e carne.

Escura.

MUCOSA

VIII. APTIDÃO

Flexível, média, predominantemente a cor escura.

Qualquer pelagem.

Simétricos e proporcionais ao úbere.

PELE

VII PELAGEM

TETOS

ÚBERE

Bem conformado e macio, volumoso e globular.

Normalmente desenvolvidos, pele solta e flexível.

BOLSA ESCROTAL

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos.

Fortes, coloração de acordo com a pelagem.

Medianos, fortes e bem aprumados.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

Mais clara, de acordo com a pelagem.

PERMISSÍVEL

Despigmentada

Características da pelagem
Toggenburg.

DESCLASSIFICANTE

Retilíneos, dirigidos para cima e levemente para Ligeiramente
trás e para fora, nos machos. Retilíneo, dirigidos amochados.
para cima e para trás nas fêmeas.

Vivos e brilhantes.

CHIFRES

OLHOS

Musculoso e amplo nos machos.

Retilínea e larga.

Amplo e profundo.

Volumoso e bem ajustado ao conjunto.

Bem separadas.

Média e larga.

LINHA DORSO-LOMBAR

TÓRAX

VENTRE

ANCAS

GARUPA

assimétricos

Curta.

Médias.

Ligeiramente distendido.

Médio.

Ligeira depressão.

Bem conformado e musculoso, comprimento
médio.

III. TRONCO

PEITO

Médio, forte e levantado, nos machos e delicado Curto
nas fêmeas, com ou sem brincos.

II. PESCOÇO

Médias.

Pequenas e levantadas.

ORELHAS

Retilíneo.

Tamanho médio

Sub-Côncavo.

Média, cônica e alongada.

PERMISSÍVEL

PERFIL

I. CABEÇA

IDEAL

PADRÃO RACIAL MOXOTÓ

Acentuadamente inclinada.

Estreitas

Distendido.

Estreito.

Selada, forte depressão.

Excessivamente estreito,
interferindo nos aprumos.

Comprido e fino.

ou Mocho.

Grandes e pendentes.

Côncavo/convexo.

Grande.

DESCLASSIFICANTE

Normalmente desenvolvida, de pele escura.

Conformação e tamanhos normais.

BOLSA ESCROTAL

VULVA

Múltiplas : leite, pele e carne.

Escura.

MUCOSA

VIII. APTIDÃO

Preta.

PELE

Branca ou baia. Há uma listra negra descendo da
base dos chifres, podendo formar uma auréola
em torno das cavidades orbitárias, descendo até
a ponta do focinho, sendo mais larga no macho.
Listra negra em mais de 50% da linha dorsolombar. O ventre, o úbere e membros na parte
distal
pretos,
podendo
estes
últimos
apresentarem pequenas manchas brancas.
Triângulo negro na nuca. Pêlos curtos e
brilhantes.

Simétricos, proporcionais ao úbere.

TETOS

VII PELAGEM

Bem conformado, médio.

ÚBERE

VI. APARELHO MAMÁRIO

Normalmente desenvolvidos e simétricos.

Escuros.

Fortes, médios e bem aprumados.

TESTÍCULOS

V. ÓRGÃOS GENITAIS

CASCOS

IV. MEMBROS

IDEAL

Despigmentada.

Despigmentada.

Rajados e brancos.

Fracos e mal aprumados.

DESCLASSIFICANTE

Clara.

Despigmentada.

Pêlos claros na extremidade ventral da Pêlos longos.
bolsa escrotal. Listra negra atingindo
50% da linha dorso-lombar. Linha alba
branca.

Médios.

PERMISSÍVEL

ANCAS
GARUPA

VENTRE

LINHA DORSO-LOMBO
TÓRAX

PEITO

III. TRONCO

II. PESCOÇO

OLHOS

CHIFRES

PERFIL
ORELHAS

I. CABEÇA

PERMISSÍVEL

Bem separadas, musculosas e arredondadas
Ampla e comprida, com inclinação suave.

Sub-convexo a convexo
Ligeiramente retilíneo
Relativamente grandes e de forma oval,
penduradas e caídas junto à cabeça. Deverão
ser também bem pigmentadas.
Fortes, de comprimento médio, moderadamente
seprados e bem posicionados, com crescimento
para traz e moderada curvatura.
Nos machos os chifres são ligeiramente mais
pesados e fortes do que nas cabras. Na base
deverá haver uma distância razoável entre os
chifres. Nos machos devem ser mais forte.
Vivos e circundados por pele e pálpebras
pigmentadas.
Bem implantados, musculoso e de moderado e
comprimento.
Comprido e profundo. Largo no dorso, espáduas
bem desenvolvidas e com amplas e bem
distribuídas massas musculares.
Amplo e com uma profunda e larga massa
muscular.
Retilínea e ampla
Profundo com costados bem arqueados e
musculosos, e com costelas bem separadas.
Cernelha ampla e arredondada.
Amplo, profundo e de boa capacidade.

Forte, ligeiramente curva, nariz relativamente
amplo e não afinados, boca razoavelmente
larga, com lábios superiores e inferiores bem
musculosos.
Os dentes inferiores deverão se encaixar
corretamente na almofada da mandíbula.

IDEAL

PADRAL RACIAL SAVANA

Curta, estreita ou excessivamente
inclinada.

Pouca musculatura. Estreito,
interferindo nos aprumos.
Lordose.
Cernelha com ligamentos frouxos.

Muito longo, muito curto ou
muito delgado.
Má distribuição muscular.

Olhos azuis

Demasiados longos ou fora de
proporção.

Côncavo
Orelhas pregueadas no sentido
vertical, torcidas, muito curtas.

Nenhum defeito da boca ou dos
maxilares será tolerado.

DESCLASSIFICANTE

PELE
MUCOSA
VIII. APTIDÃO

TETOS
VII. PELAGEM

VULVA
VI. APARELHO MAMÁRIO
ÚBERE

TETAS

V. ÓRGÃOS GENITAIS
TESTÍCULOS
BOLSA ESCROTAL

CASCOS

IV. MEMBROS

Distância do cotovelo ao casco
muito longa. Quartelas compridas.
Insuficiente musculação.
Despigmentados.

Pelo pouco pigmentada.

Presença de outras anormalidades que
não aquelas descritas como
permissíveis.
Tetas juntas em forma de cacho.
Presença de outras que não aquelas
descritas como permissíveis.

Pequenos ou anormais
Pequena bipartição na extremidade Presença de outras anormalidades que
distal, não superior a 5 cm.
não aquelas descritas como
permissíveis.
Até duas tetas separados de cada
lado.

Pequenas rajas brancas

Bem conformado, com bons ligamentos Presença de não mais que duas tetas
suspensórios e uma teta funcional em cada lado. funcionais individualizadas, em cada
metade do úbere.
De pequeno a médio tamanho, bem formadas.
Pêlos brancos, curtos e lisos.
Durante os meses de inverno, os
caprinos poderão desenvolver uma
pequena camada suplementar de
pêlos de proteção mais finos e fofos
do tipo lâ.
Orelhas com intensa pigmentação
nas extremidades.
Totalmente escura.
Escura.
Carne e pele

Bem conformada com intensa pigmentação.

Uma teta de cada lado

Bem desenvolvidos e simétricos
Pele solta e flexível

Fortes e escuros

Fortes, bem posicionados, e proporcionais ao
corpo. Articulações fortes e bons aprumos.

