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INTRODUÇÃO 
 
Uma questão bastante controvertida e que vem sendo objeto de críticas ao Serviço de Registro 
Genealógico de Caprinos (SRGC) brasileiro, mantido pela Associação Brasileira dos 
Criadores de Caprinos (ABCC), diz respeito exatamente aos padrões raciais. Comenta-se que 
há exigências desmedidas e que este se preocupa com questões irrelevantes, deixando de lado 
os aspectos verdadeiramente importantes para o melhoramento genético. Porém, é fácil fazer 
críticas desse tipo. Difícil é fazer sugestões para melhorar de maneira efetiva o sistema. Além 
disso, há os interesses dos criadores, que certamente devem ser preponderantes, uma vez que 
a Associação é o órgão que os representa, mas deve existir uma ponderação tecnicamente 
embasada, isenta dos modismos e questões momentâneas, que seja capaz de pensar em 
primeiro lugar no rebanho nacional, deixando de lado os interesses econômicos de uns 
poucos.  
 
Embora seja passível de discussão quais as características a considerar ao se definir um 
padrão racial, nada mais se está fazendo do que descrever a raça que de fato existe. É 
fundamental que seja claramente redigido, para que permita a identificação dos indivíduos 
pertencentes à raça e a exclusão dos não pertencentes.  
 
 

CONCEITUANDO RAÇA 
 
Para se discutir padrão racial é necessário inicialmente conceituar o que é uma raça: é um 
grupo de indivíduos de uma determinada espécie com características hereditárias que 
permitem agrupá-los entre si e separá-los de outros da mesma espécie. Portanto, ao se definir 
um padrão racial é necessária a descrição das características que permitam a identificação dos 
indivíduos da raça em questão. Essas características podem ser divididas em: 

 Características Morfológicas: são visíveis, palpáveis ou mensuráveis, tais como formato 
de orelha, cor de pelagem, peso ou estatura;  

 Características Fisiológicas: são relacionadas à fisiologia em geral, como precocidade, 
rusticidade, vigor e capacidade de adaptação; 

 Características Psicológicas: são relacionadas ao sistema nervoso, como temperamento, 
vivacidade, disposição e caráter do animal; 

 Características Econômicas: estão relacionadas à aptidão dos animais, como produção de 
leite, carne, pêlo ou pele.  
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É necessário um conjunto de características para se descrever corretamente uma raça, 
incluindo os quatro grupos mencionados. Alguém menos avisado pode afirmar que as 
características que realmente importam são as econômicas. Porém, a cor da pelagem terá 
influência na capacidade do animal em enfrentar uma maior insolação, assim como sua 
rusticidade será importante para a sua sobrevivência em condições adversas.  
 
As características mais utilizadas na definição de uma raça são as morfológicas. Isso não se dá 
porque sejam mais importantes, mas porque são mais facilmente percebidas e porque ao 
descreverem adequadamente a raça, identificarão os indivíduos que apresentam as demais 
características que se deseja, mas que são difíceis de serem identificadas. 
 
 

O PADRÃO RACIAL DE CAPRINOS NO BRASIL 
 
Para efeito de registro genealógico, o SRGC divide as raças em Raças Nacionais e Raças 
Importadas. Convém ressaltar que os caprinos foram introduzidos no continente americano à 
partir da colonização, sendo, sob esse ponto de vista, todas as raças caprinas aqui criadas 
importadas. Porém, em função das modificações ocorridas nos animais no seu novo habitat, 
através de cruzamentos não direcionados e mesmo direcionados, surgiram novas raças e 
mesmo raças importadas adquiriram caracterização bastante diversa da original, passando a 
ser tratada como uma nova raça. 
 
O grupo das Raças Nacionais é composto pelas raças Moxotó, Mambrina, Jamnapari e Bhuj 
Brasileira e, mais recentemente, a Canindé. Os grupamentos étnicos nativos Marota, 
Repartida, Gurguéia e outros não são considerados raças, mas poderão vir a ter seu padrão 
definido e homologado futuramente pelo SRGC, passando, então, à condição de raça. 
 
São consideradas Raças Importadas a Saanen, Toggenburg, Anglo-Nubiana, Alpina, Alpina 
Britânica, Alpina Americana, Angorá, Murciana e Boer. Novas raças poderão ter seus padrões 
descritos pelo Conselho Deliberativo Técnico (CDT) da ABCC e aprovados pelo Ministério 
da Agricultura. 
 
 

A RAÇA BOER COMO EXEMPLO 
 
A raça Boer certamente é a raça da moda, mas não apenas no Brasil: esse fenômeno vem 
ocorrendo por todo o mundo. A partir de meados dos anos 90 essa raça tem sido vista como a 
redenção da caprinocultura. O interesse pela raça assumiu proporção jamais vista na 
caprinocultura brasileira, com reflexo direto sobre os preços, a exemplo do que vem 
ocorrendo em todo o mundo. Um animal puro dessa raça facilmente custa dez vezes mais do 
que um animal puro de raça leiteira. Com preços tão altos, começa a haver uma grande 
movimentação de dinheiro na atividade, mudando substancialmente a maneira de ver a 
caprinocultura. Também começam a ingressar na atividade diversas outras pessoas, com um 
perfil diferente dos antigos produtores. Como na grande maioria das situações, essa nova 
realidade vem trazendo muitas coisas positivas para a caprinocultura, mas também algumas 
negativas. 
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Dentre as inúmeras características que compõem o padrão racial, duas delas merecem maior 
atenção no caso da raça Boer: a pelagem e a formação das tetas. O padrão racial aprovado 
inicialmente no Brasil levou em consideração o padrão americano, que nada mais é do que 
uma cópia do padrão sulafricano, o país de origem da raça, em conformidade com parâmetros 
de ordem geral adotados pelo SRGC da ABCC.  
 
Esse padrão desagradou alguns dos criadores brasileiros da raça Boer, tanto que, como um 
aspecto extremamente positivo da nova realidade econômica da caprinocultura brasileira, pela 
primeira vez se conseguiu uma reunião do Conselho Deliberativo Técnico (CDT) da ABCC, 
realizada no final de 1999, em João Pessoa – PB, custeada exatamente por esses criadores e 
com o objetivo de reestudar o padrão da raça. Nessa reunião foi alterada a descrição da 
pelagem, modificando-se, por exemplo, parâmetros que eram definidos em medidas absolutas 
para medidas relativas, o que certamente é coerente tomando-se em conta a diferença no 
tamanho dos animais. Porém, a descrição da conformação das tetas foi mantida, permitindo-se 
a presença de até duas tetas de cada lado nas fêmeas, com determinadas características 
detalhadamente descritas, mas mantendo-se a exigência de apenas uma teta de cada lado nos 
machos. Fêmeas Boer puras dificilmente serão cruzadas com reprodutores de outras raças e, 
por outro lado, nos reprodutores Boer que serão utilizados tanto nas cabras Boer como no 
restante do rebanho nacional, com um impacto muito maior na disseminação da característica, 
há um maior rigor. Com isso a característica fica mais restrita à raça. Isso mostra o bom senso 
e a flexibilidade dos componentes do CDT, mas também a sua seriedade e firmeza de 
propósitos. 
 
Mas, por que tanta discussão em relação à conformação das tetas? 
 
No Regulamento do SRGC brasileiro, a presença de tetas supranumerárias funcionais nas 
fêmeas e de qualquer tipo nos machos é considerada uma características desclassificatória 
para todas as raças. Isso se dá porque essa teta extra funcional nas fêmeas irá prejudicar sua 
ordenha e a mamada dos cabritos e, no caso do macho, poderá ser transmitida a um grande 
número de descendentes. Porém, sabe-se que essa é uma característica muito comum na raça 
Boer, estando presente em cerca de 70 a 90% dos animais. A questão é: essa é uma 
característica da raça e portanto devemos aceitá-la ou devemos assumir uma posição mais 
cuidadosa, não pensando nos criadores de animais puros e sim na utilização desses animais no 
rebanho nacional, disseminando essa característica? 
 
Um argumento sempre utilizado pelos criadores de Boer é que o cruzamento de pais normais 
segundo o padrão brasileiro (ambos com apenas duas tetas) pode gerar descendentes com 
quatro tetas, enquanto o cruzamento de pais com quatro tetas pode gerar descendentes com 
duas tetas. Nesse caso, o que deve ser considerado certamente não é a possibilidade de 
ocorrência e sim a sua freqüência. A literatura praticamente não apresenta dados que elucidem 
essa questão, mas há poucas dúvidas de que cruzamentos de animais normais irá gerar uma 
proporção maior de animais normais do que de animais com quatro tetas, enquanto 
cruzamentos entre animais com quatro tetas irá gerar uma proporção maior de animais 
também com quatro tetas.  

O exemplo do caráter mocho apresentado na reunião do CDT de João Pessoa permite uma 
interessante reflexão. Sabe-se perfeitamente que há uma ligação estreita entre os caprinos 
mochos homozigotos e a infertilidade, acarretada por um pleiotropismo. Por outro lado, os 
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mochos heterozigotos não apresentam esse problema e, muito pelo contrário, há indícios de 
que esses animais são mais produtivos e até mesmo mais férteis do que os chifrudos. Sabe-se 
que 75% dos filhos de cruzamentos de pais mochos heterozigotos não apresentariam 
problemas que, por outro lado, poderiam ocorrer nos demais 25%. Porém, o risco dos animais 
mochos homozigotos é tão grande, que muitos recomendam matar os reprodutores mochos, 
sejam eles homo ou heterozigotos. Essa é uma herança muito mais simples e perfeitamente 
conhecida, mas ilustra bem a diferença entre ocorrência de uma característica e sua 
freqüência. 

Outro ponto importante a considerar é que não é possível selecionar-se para um tipo 
específico de quatro tetas. Ou seja, pais com quatro tetas perfeitamente separadas e 
conformadas pode gerar descendência com tetas parcialmente separadas, com mais de quatro 
tetas ou com qualquer outra conformação que prejudicará a mamada, considerada indesejável 
mesmo pelos defensores da aceitação das quatro tetas.  

Ainda, é fundamental diferenciar a situação do Brasil e de outros países no que diz respeito ao 
tipo de exploração e ao rebanho base no qual esses animais serão utilizados. A Austrália, a 
Nova Zelândia, os Estados Unidos e mesmo a África do Sul  cruzam Boer essencialmente 
com animais produtores de fibra, que nunca são ordenhados, e produz leite em rebanhos com 
raças especializadas. Circunstancialmente cruza-se Boer com raças leiteiras nesses países, 
mas esse não é o principal tipo de cruzamento. E o mais importante não é isso: é a produção 
de leite com raças leiteiras especializadas. A maior preocupação com a politetia não diz 
respeito apenas aos rebanhos especializados em carne, onde os animais não serão ordenhados, 
mas sim com a introdução dessa característica em animais que em algum momento serão 
ordenhados posteriormente. Contra essa abordagem argumenta-se que a característica já existe 
no Brasil. Certamente sim, mas numa freqüência muito menor do que a apresentada pela raça 
Boer.  

Os defensores da liberação da politetia nos machos argumentam que a preocupação deve se 
concentrar em caraterísticas de importância econômica, como pernas e pés, comprimento, 
características de carcaça etc. Essa argumentação está coberta de razão, mas, embora não haja 
nada afirmando que animais de conformação de tetas normal sejam mais produtivos do que os 
de quatro tetas, também não há nada provando o contrário. Sabe-se que a presença de tetas 
extras não implica em maior quantidade de tecido secretor e não tem qualquer relação com 
uma maior produção de leite. Pelo contrário, pode implicar em dificuldade no momento da 
cria mamar. Ainda, a conformação das tetas não é uma característica puramente estética e sim 
funcional, pois implica na facilidade ou não da cria mamar. 

Mesmo os países que aceitam o politetismo estão preocupados com a seleção de animais com 
conformação de tetas normal. Certamente eles dão a essa característica um peso menor do que 
é dado no Brasil, mas há mais uma diferença fundamental: eles já têm uma população grande 
com essas características. O Brasil ainda não. Além disso eles querem vender para o Brasil. 
Será que a argumentação favorável à presença do politetismo apresentada aos brasileiros é a 
mesma utilizada internamente, em seus programas de seleção? Sabe-se que a disponibilidade 
de animais com duas tetas é pequena e que consequentemente o que eles têm para vender são 
animais de quatro tetas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Considerando-se que o mais importante seja a produção, não é uma pelagem que fará o 
animal produzir maior ou menor quantidade de leite. Mas é necessário que se estabeleça 
limites e é esse exatamente o aspecto mais controvertido nesse assunto: uma cabra Saanen 
deve ter pelagem uniformemente branca, mas pode ter pintas de outra cor de no máximo um 
centímetro de diâmetro. E se a mancha tiver 2 centímetros? Isso afetará sua produção? Mas, e 
se forem 3 ou 4 manchas de 5 centímetros cada? Se apenas uma delas tiver 10 centímetros? 
Nesse caso, a cabra não é mais branca com um pinta: é malhada. Ela pode ser muito boa 
leiteira, mas não é Saanen. 
 
No exemplo da raça Boer, o politetismo é uma característica abordada sob o ponto de vista 
funcional e não estético e portanto deve ser enfaticamente considerado. Por outro lado a 
pelagem é uma característica com menor relevância do ponto de vista produtivo, mas 
necessária para a identificação dos indivíduos pertencentes à raça. Portanto, deve, também, 
ser considerada, mas com uma ênfase muito menor do que a atribuída ao politetismo. O maior 
erro seria dar o mesmo grau de importância a duas característica com impacto tão diferente 
sobre o desempenho dos animais. 
 
Mas, se há uma polêmica sobre a validade ou não da utilização de reprodutores Boer com 
quatro tetas, se esta característica é passível de seleção e se há algum impacto dela sobre o 
desempenho dos animais, por que não deixar a ciência decidir? Certamente, nesse caso onde 
há muitos interesses envolvidos, o caminho mais adequado seria uma profunda investigação 
sobre a herança das tetas e sua relação com o desempenho dos animais e a implantação de 
experimentos sérios e isentos para estudar a característica. Se comprovado que animais de 
quatro tetas produzem mais do que animais de duas tetas, aceita-se a politetia. Caso contrário, 
permanece o que hoje é aceito como normal. Se proibida a utilização de animais com politetia 
e constatado que esse animais são mais produtivos, perdeu-se algum tempo. Se permitida a 
sua utilização e no futuro comprovado que não acrescenta nada, se disseminou de maneira 
irreversível uma característica indesejável no rebanho brasileiro. Do ponto de vista do 
melhoramento genético, a introdução do politetismo será feita facilmente. A sua eliminação é 
praticamente impossível. Até que existam respostas a essas questões, deve-se tomar uma 
atitude conservadora e cuidadosa, mantendo-se o padrão atualmente aprovado pela ABCC. 
 
Para a definição de um padrão racial duas questões básicas devem ser consideradas: a 
importância econômica da característica, ou seja, seu aspecto funcional, e a necessidade de 
sua utilização para a identificação da raça. O primeiro aspecto deve preponderar sobre o 
segundo, e vale tanto para a necessidade da presença da qualidades como também para a 
ausência de defeitos. O segundo aspecto é muitas vezes necessário, mas deve ser considerado 
com maior flexibilidade. 
 
 
 


