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P E L A G E N SP E L A G E N SP E L A G E N S



Mistura de pelos brancos e pretos, formando uma pelagem púrpura.

Amora
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Araçá

Araçá de Baio
Pelagem de fundo é baia

Araçá de Preto
Pelagem de fundo é preta

Listras verticais de pelos castanhos distribuídos irregularmente pelo corpo.

Araçá de Castanho
Pelagem de fundo é castanha
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Atra
Pelos pretos fosco.

Azeitão
Pelos pretos que em contraste com a luz solar

adquirem um tom esverdeado.
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Baia
Pelos amarelos claro.

Bambá
Pelos formando manchas irregulares de diferentes tonalidades 

distribuídas aleatoriamente pelo corpo.
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Barroso
Pelos amarelos escuro.

Branca
Pelos brancos.
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Brasina
Listras verticais de pelos pretos distribuídos irregularmente pelo corpo. 

Brasina de Castanho
Pelagem de fundo é castanha

Brasina de Branco
Pelagem de fundo é branca
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Castanha
Pelos com diferentes tons de castanho.

Flor de Guavira
Pelagem de fundo branco com pequenas pintas de pelos castanhos 

espalhados irregularmente pelo corpo. O animal deve ter ainda os 

cascos e chifres de cor clara e as mucosas de cor rósea.
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Jaguané
Pelagem de fundo castanho com manchas pequenas e

médias de pelos brancos espalhados irregularmente pelo corpo.

Iperupiá
Pelos brancos com tonalidade marm ou pérola.
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Lobuna
Mistura de pelos brancos e pretos, formando uma pelagem cinza.
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Malhada
Mistura de manchas de duas cores com diferentes tamanhos e formas, 

distribuídas irregularmente pelo corpo. 

Malhada de Branco e Preto
Pelagem predominante é a
branca em relação à preta.

Malhada de Preto e Branco
Pelagem predominante é a
preta em relação à branca.

Malhada de Branco e Castanho
Pelagem predominante é a
branca em relação à castanha.
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Malhada

Malhada de Castanho e Branco
Pelagem predominante é a

castanha em relação à branca.

Malhada de Branco e Vermelho
Pelagem predominante é a
branca em relação à vermelha.

Malhada de Vermelho e Branco
Pelagem predominante é a

vermelha em relação à branca.

Mistura de manchas de duas cores com diferentes tamanhos e formas, 

distribuídas irregularmente pelo corpo. 
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Moura
Pelagem de fundo preto com manchas de pelos brancos de tamanhos 

pequenos e médios, distribuídas irregularmente pelo corpo.

Piroco
Pelagem branca. O animal deve ter ainda os cascos e chifres

de cor clara e as mucosas de cor rósea.
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Preto Retinto
Pelos pretos brilhantes.

Rosilha
Mistura de pelos brancos e vermelhos, formando uma pelagem rósea.
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Salino de Preto
Pelagem de fundo branco com manchas

pequenas e médias com pelos pretos 

Salino de Castanho
Pelagem de fundo branco com manchas

pequenas e médias com pelos castanhos
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Tacuru
Pelagem vermelha intensa
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PARTICULARIDADESPARTICULARIDADESPARTICULARIDADES





Buçal
Anel de pelos claros ao redor do focinho

Bargada
Pelos brancos no ventre.
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Cometa
Mancha de pelos claros na fronte seguida

de uma listra irregular sobre o chanfro.

Carumbé
Diferentes intensidades de tonalidades de uma mesma cor formando 

manchas irregulares, semelhantes ao casco de tartaruga.
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Estrela
Mancha de pelos claros na fronte.

Fosca
Cabeça de cor preta ou quando o preto predomina



Galante
Faixa irregular de pelos brancos sobre o dorso, ventre e barbela.

Gargantilha
Manchas pequenas e médias com pelos claros em

volta do pescoço, formando um colar.
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Listra
Linha estreita de pelos claros sobre o dorso.

Macal
Cabeça de cor branca ou quando o branco predomina.



Óculos escuros
Pelos escuros ao redor dos olhos.

Óculos claros
Pelos claros ao redor dos olhos.
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C H I F R E SC H I F R E SC H I F R E S
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Assimétrico
Não apresentam simetria dos chifres.

Banana
Saem para baixo e próximo a face.



Batoque
Chifre rudimentar que não tem conexão óssea com a cabeça, podendo, 

todavia, em indivíduos adultos se xar ao crânio.

Cumbuca
Saem para frente com grande inclinação para o centro,

com as pontas bem próximas.
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Caracol
Saem para baixo e enrolam-se sobre si mesmo.

Cravador
Saem para os lados de modo retilíneo.
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Forcado
Saem lateralmente com a base retilínea em seguida

para cima e inclinados para frente.

Garça
Saem lateralmente com a base retilínea, em seguida vão para cima 

inclinados lateralmente com as pontas voltadas para fora.
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Lira
Saem inicialmente para os lados, em seguida vão para cima

em linha reta e as pontas se curvam para trás.

Meia Lua
Saem inicialmente para os lados, em seguida vão para cima

formando uma lua minguante.



Mocho
Naturalmente sem chifres.

Penteado
Saem inicialmente para os lados e curvam-se para baixo.
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Rococó
Saem para frente e enrolam-se sobre si mesmo.



Sovel
Saem inicialmente para cima e curvam-se para frente em linha reta.

Tucandira
Saem inicialmente para os lados, em seguida vão para cima

e para frente com uma leve curvatura para dentro.
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Torquesa
Saem para cima com grande inclinação para o centro,

com as pontas bem próximas
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