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RESUMO
A morfologia de um cão compreende o estudo da forma, entendendo como tal a forma do aspecto exterior dos corpos
materiais,  enquanto  a  estrutura  é  a  distribuição  e  composição  das  partes  do  corpo.  Programas  de  melhoramento
genético são dependentes de medidas morfométricas confiáveis e precisa para a variação de componentes de variância.
Embora a sociedade brasileira de cinofilia tenha descrito a conformação dos animais dessa raça, não existe na literatura
uma caracterização morfométrica, havendo a necessidade de padronização destas características para aplicação em
futuros programas de melhoramento genético. Deste modo, objetivamos com esta pesquisa caracterizar a morfometria
de fêmeas de cães da raça yorkshire terrier de diferentes grupos genéticos.

PALAVRAS-CHAVE: Fêmeas; Canis familiares; Matrizes.

1 INTRODUÇÃO

A morfologia de um cão compreende o estudo da forma, entendendo como tal  a forma do
aspecto exterior dos corpos materiais, enquanto a estrutura é a distribuição e composição das partes
do corpo (GRIFFIN et al., 1976). A caracterização morfológica é obtida por meio das características
visuais externas, e serve de base para a identificação natural do indivíduo e de seu grupo racial
(HERRERA;  LUQUE, 2009).  Além disso,  é  possível  utilizar  a  caracterização morfológica para  a
classificação zootécnica dos cães, colaborando com a predição de características desejáveis a uma
raça (PEÑA BLANCO et al., 1990). 

O padrão racial de cães yorkshire terrier descritos pela sociedade brasileira de cinofilia (Grupo
3 - Padrão FCI No 86 22/02/2012) descreve a raça da seguinte maneira:

“O Yorkshire Terrier é oriundo da mesma localidade do Airedale Terrier e foi visto pela primeira
vez em torno dos anos 1850. O velho Terrier Preto e Castanho está por trás (da formação) do
Yorkshire Terrier, juntamente com outras raças como o Maltês e o Sky Terrier. O nome atual foi
aceito em 1870. Dentre as qualidades características das raças terriers inclui-se o instinto de caça,
seja por um brinquedo em casa ou um roedor no jardim. 

APARÊNCIA  GERAL:  De  pelagem  longa,  com  o  pelo  pendendo  completamente  reto  e
uniformemente  para  baixo  em  cada  lado,  dividido  por  uma  linha  que  se  estende  da  trufa  à
extremidade da cauda. Muito compacto e arrumado, portado muito verticalmente, conferindo um ar
presunçoso. 

PROPORÇÕES IMPORTANTES: O contorno geral expressa uma impressão vigorosa e de um
corpo bem proporcionado. 

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Terrier de companhia alerta e inteligente. Vivaz e
igualmente disposto. 

CABEÇA REGIÃO  CRANIANA Crânio:  Bem  pequeno  e  plano,  não  muito  proeminente  ou
arredondado. 
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REGIÃO FACIAL Trufa: Preta. Focinho: Não muito longo. Maxilares / Dentes: Perfeita, regular
e completa mordedura em tesoura, isto é, os dentes (incisivos) superiores sobrepõem-se ajustados
aos dentes (incisivos) inferiores e são inseridos ortogonalmente aos maxilares. Os dentes são bem
colocados em maxilares nivelados. Olhos: De tamanho médio, escuros, brilhantes, com expressão
inteligente e de inserção frontal. Não proeminentes. Bordas palpebrais escuras. Orelhas: Pequenas,
em forma de “V”, portadas eretas, sem serem muito afastadas; revestidas de pelagem curta, de cor
castanho muito intenso e abundante. 

PESCOÇO: De bom comprimento. 
TRONCO: Compacto.  Dorso: Nivelado. Lombo: Bem firme. Peito:  Costelas moderadamente

arqueadas. 
CAUDA: De comprimento médio,  com pelagem abundante;  de cor azul  mais escuro que o

restante do corpo, especialmente na extremidade da cauda. Portada um pouco mais alta que o nível
do dorso. Não Cortada: Com pelagem abundante, de coloração azul mais escuro que o restante do
corpo, especialmente na extremidade da cauda. Portada um pouco mais alta que o nível do dorso.
Tão reta quanto possível. Comprimento tal para dar ao cão uma aparência balanceada. 

MEMBROS ANTERIORES Aparência geral: Pernas retas, bem revestidas por uma pelagem de
um  castanho  dourado  abundante,  alguns  tons  mais  claros  nas  pontas  que  nas  raízes,  não
ultrapassando  acima  do  nível  dos  cotovelos.  Ombros:  Bem  inclinados.  Antebraços:  Retos.
ANTERIORES: Redondas; unhas pretas. 

POSTERIORES Aparência geral: Membros perfeitamente retos quando vistos por trás; joelhos
moderadamente  angulados.  Bem  revestidos  por  uma  pelagem  de  um  castanho  dourado  e
abundante, alguns tons mais claros nas pontas que nas raízes, não ultrapassando acima do nível
dos joelhos. Patas: Redondas; unhas pretas. 

MOVIMENTAÇÃO:  Livre,  com  boa  propulsão;  movimento  em  linha  reta  dos  anteriores  e
posteriores, mantendo a linha superior nivelada. 

PELAGEM Pelo: No tronco, é moderadamente comprido, perfeitamente reto (não ondulado),
brilhante; de textura fina e sedosa, nunca lanoso; nunca deve dificultar o movimento. Pende longo na
cabeça, de cor castanho dourado abundante, com a cor mais intensa nas laterais da cabeça, na
base das orelhas e no focinho, onde ele deve ser bem longo. A cor castanho da cabeça não deve se
estender  até o pescoço,  nem deve haver  qualquer  mescla de pelos escuros ou fuligem na cor
castanho em qualquer parte do corpo. 

COR: Azul aço escuro (não azul prateado), estendendo-se do occipital à raiz da cauda, jamais
mesclado de pelos fulvos, bronze ou escuros. No peito, a pelagem é de um castanho abundante e
brilhante. Todos os pelos de cor castanho são mais escuros na raiz que no meio, ficando ainda mais
claros nas pontas. 

PESO: Até 3,2 quilos” (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA, 2012).
Programas  de  melhoramento  genético  são  baseados  na  seleção  de  indivíduos  superiores

quanto  aos  valores  genéticos  aditivos  (VGAs)  para  reprodução.  Para  determinar  os  VGAs,
entretanto,  são necessárias medias fenotípicas exatas,  além da informação parental  dos grupos
genéticos  (HENDERSON,  1977).  Embora  a  sociedade  brasileira  de  cinofilia  tenha  descrito  a
conformação dos cães dessa raça, não existe na literatura uma caracterização morfométrica, com
valores expressos em média e desvio padrão aceitáveis, havendo a necessidade de padronização
destas características para aplicação em futuros programas de melhoramento genético. Deste modo,
objetivamos com esta pesquisa caracterizar a morfometria de fêmeas de cães da raça yorkshire
terrier de diferentes grupos genéticos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Serão mensuradas fêmeas pertencentes a diferentes grupos genéticos pertencentes a canis
certificados.  Serão considerados os  aspectos  anatômicos descritos  pela  sociedade brasileira  de
cinofilia, como segue:

As fêmeas serão medidas com auxílio de fita métrica, paquímetro e balança. Serão avaliadas
as seguintes características:

1. Cabeça (caracteres raciais)  
1.1 Longitude da cabeça ou comprimento da cabeça (LCB): Medida entre a extremidade caudal
do occipital e o ponto mais rostral do crânio (osso incisivo);
1.2 Comprimento do crânio (CCr): distância vertical entre a nuca e a parte medial ou central da
arcada incisiva inferior;
1.3 Longitude do rosto (LR): Medida entre a linha imaginária que une o ângulo interno dos olhos e
o ponto mais rostral da região nasal;
1.4 Largura da cabeça (LC): medida entre os arcos zigomáticos; 
1.5 Tamanho da orelha (TO): Medida da base da orelha até a ponta final (externa); 

2. Pescoço (caracteres sexuais secundários)  
2.1 Largura do pescoço (LP): medida do perímetro do pescoço; 
2.2 Comprimento do pescoço (CP): distância entre o centro da nuca e o meio da cernelha;

3. Tronco (características econômicas)  
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3.1 Comprimento do corpo (CC): Medida da articulação da escápula-umeral até a extremidade
posterior do ísquio;Comprimento do pescoço (CP): distância entre o centro da nuca e o meio da
cernelha;
3.2 Diâmetro dorso-esternal (DE): distância vertical  entre a região crânio-caudal  do dorso e o
esterno; 
3.3 Diâmetro bicostal (DB): distância entre duas costelas tendo como referência a 12ª.
3.4 Perímetro torácico (PT): Medida que parte do ponto de declividade da região interescapular,
envolvendo toda região torácica;
3.5 Largura da garupa (LG): distância entre as parte cranial da tuberosidade ilíaca e a caudal da
tuberosidade isquiática;
3.6 Largura anterior da garupa (LaG): distância entre as partes craniais das tuberosidades ilíacas;
3.7 Largura posterior da garupa (LpG) ou ísquio/ísquio: distância entre as partes caudais das
tuberosidades isquiáticas.  

4. Membros (características de adaptação e longevidade)  
4.1Altura da região sacral (ARS): distância vertical do ponto mais alto da região sacral até o solo;
4.2 Altura da cernelha (AC): distância vertical do ponto mais alto da região interescapular até o
solo;
4.3 Altura da região subesternal (ARE): distância vertical da região abaixo do esterno ao apoio do
animal;
4.4 Altura de garupa (AG): distância vertical do ponto mais alto da garupa, no espaço definido
pelo processo espinhoso de T5 – T6 sobre a tuberosidade sacral do íleo, até o solo;   
4.5 Perímetro do carpo (PC): medida da articulação do carpo cranial;
4.6 Perímetro do metacarpo (PM): Medida do terço médio da região metacarpiana do membro
cranial esquerdo.

Os dados serão submetidos à análise descritiva e inferencial.  Será realizada avaliação das
correlações de Pearson e componentes principais, além da média, ponto de mínimo, máximo, desvio
padrão e coeficiente de variação de cada característica morfométrica, utilizando o software Excel do
pacote Office 2010.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos com esta pesquisa desenvolver critérios morfométricos confiáveis para fêmeas de
cães  da  raça  Yorkshire  terrier,  a  fim de  aplicá-los  em futuros  programas  de  melhoramento  de
matrizes.
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