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1 – COMO SURGIU
Em virtude de a Raça Pêga ter na sua formação várias raças de asininos
com pelagens diversas, é comum nos criatórios nascerem jumentos de
pelagens preta, ruã fogo, ruça, oveira, pampa e suas variações. Por serem
valorizados, os híbridos, burros e mulas descendentes de animais destas
pelagens, vários criadores iniciaram a seleção de animais com estas
pelagens.
Em 1998, a ABCJPÊGA, aprovou a Regulamentação do Registro
Genealógico desses asininos na Categoria PURO POR CRUZAMENTO (PC)
para produção de muares, com o objetivo de preservar esse material
genético.
Em

2012

a

ABCJPÊGA

efetuou

uma

pesquisa

junto

a

seus

criadores/associados, solicitando informações sobre a incidência de
nascimentos de produtos sem faixa crucial e listra de burro, oriundo de
acasalamentos de progenitores com faixa crucial e listra de burro.
Este questionário foi respondido por 60 (sessenta) criadores/associados,
que confirmaram nascimentos de animais com e sem faixa crucial e listra de
burro, o que proporcionou a sustentação estatística para a aprovação da
regulamentação.

Figura 2. Faixa crucial pelagem padrão

Figura 1. Sem faixa crucial variedade de pelagem

2 – APROVAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO DO SRG
Em 2015, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo Técnico o
Regulamento do Serviço do Registro Genealógico, destes animais como
“VARIEDADE DE PELAGEM” e homologado pelo Ministério da Agricultura e da
Produção Animal em 16/02/2016.

3 – PRIMEIRO JULGAMENTO DA CATEGORIA VARIEDADE
DE PELAGEM
Na XXXII ENAPÊGA (Exposição Nacional de 2017) a atual diretoria se
empenhou na realização prática de julgamento oficial destes animais, onde
foram inscritos 28 animais de 9 (nove) criadores/associados e expositores.
Desta

maneira,

a

diretoria

da

ABCJPÊGA

proporcionou aos associados a mostrarem seus
animais em julgamento separado, sendo que os
resultados

apresentaram

muito

boa

aceitação,

confirmando aí uma importante fatia de mercado a
ser explorado.

Figura 3. Foligem do Paschoal
(Grande Campeã Jovem de Raça
2017 – Variedade de Pelagem)

4 – CRITÉRIO PARA O REGISTRO
O registro destes animais é de suma importância na raça e o sucesso do
projeto irá depender muito da avaliação minuciosa do inspetor de registro
nas vistorias para registro, aprovando animais bem enquadrados no padrão
morfológico da raça Pêga aprovado pelo MAPA.

5 – COMUNICAÇÃO DE NASCIMENTO
As comunicações de nascimento dos produtos filhos de reprodutores e/ou
matrizes registrados no livro “Variedade de Pelagem” serão feitas
normalmente, seguindo o mesmo procedimento para as comunicações de
nascimento de animais filhos de reprodutores de pelagem padrão.

Figura 4. Ébano do Paschoal (Grande Campeão Jovem
da Raça 2017 – Variedade de Pelagem)

6 – REGISTRO PROVISÓRIO
Para a emissão do registro provisório, o SRG irá avaliar a pelagem do produto:
a) Se o produto tiver pelagem padrão será registrado no livro padrão.
b) Se o produto tiver pelagem preta, ruã fogo, ruça, oveira, pampa e suas
variações, sinais na cabeça (frente aberta, filete, cordão) e calçamentos,
será registrado no livro “Variedade de pelagem”.

7 – REGISTRO DEFINITIVO
a) Para o registro definitivo livro fechado, o inspetor de registro fará a vistoria
do animal, podendo confirmar ou alterar a pelagem declarada no registro
provisório, definindo assim em qual livro este animal irá enquadrar.
b) Para registro definitivo livro aberto, será observado o padrão morfológico
único, sinais na cabeça (frente aberta, filete, cordão) e calçamentos, será
registrado no livro “Variedade de pelagem”.

Figura 5; Dinvidade do Paschoal (Grande
Campeã Adulta da Raça 2017 – Variedade de
Pelagem)

8 – REGULAMENTO DO SRG
Registro dos animais na categoria “Variedade de pelagem” segue o Padrão
morfológico único do jumento Pêga e suas desclassificações como segue:
1) As pelagens pampa, oveira, ruã fogo, preta, ruça e suas variações e sem
faixa

crucial,

serão

registrados

no

livro

“Variedade

de

Pelagem”

prevalecendo o padrão morfológico.
2) Altura mínima para Machos de 1.25 m e para Fêmeas: mínima de 1.20 m.
3) Forma: Porte médio, sempre proporcionais; tronco relativamente longo e
profundo, tórax amplo, membros bem aprumados e proporcionais.
4) Cabeça: Longa, proporcional, harmoniosa, com contornos bem definidos,
fronte ampla e plana, quando vista de perfil de forma trapezoidal e
despontada para o focinho.
5) Perfil: Retilíneo na fronte e de suavemente convexilíneo para retilíneo no
chanfro.
6) Olhos: Vivos e expressivos.
7) Orelhas: Grandes, firmes, bem dirigidas e implantadas, paralelas, de largura
média, textura fina, lanceoladas ou atesouradas.
8) Boca: Bem rasgada, lábios móveis, firmes e justapostos.
9) Narinas: Amplas e flexíveis.
10) Pescoço: Proporcional à cabeça, de bordas paralelas com musculatura
bem definida, bem ligado à cabeça, com inserção mediana ao tronco e
com direção oblíqua.
Desclassificações:
a) Cabeça: Curta, de forma triangular, de perfil concavilíneo ou
excessivamente convexilíneo.

b) Orelhas: Mal inseridas e mal dirigidas (cabanas).
c) Lábios: Relaxamento das comissuras (belfo).
d) Pescoço: Invertido em ambas as bordas (de cervo) ou cangado.
e) Linha Dorso Lombar - Cifose (de carpa), lordose (selado), escoliose (desvio
lateral de coluna).
f) Membros: Taras ósseas e defeitos graves de aprumos.
g) Cascos: Totalmente brancos.
h) Aparelho Genital: Defeitos congênitos, hereditários e aparentes.
Criptorquidismo, monorquidismo, hipoplasia e hiperplasia.
i) Animais com a altura da garupa superior 5 cm, à da cernelha.
j) Arcada dentária com prejuízo da oclusão, prognatismo acima de meia (½)
mesa dentária

para a arcada superior (retrognatismo) e prognatismo em

qualquer grau na arcada inferior observando a oclusão dos cantos.
k) Doenças congênitas, hereditárias e transmissíveis.
l) Garupa excessivamente inclinada ou derreada.
m) Andamento – Trote.

Figura 6. Congo da Aliança
(Grande Campeão Adulto da
Raça 2017 – Variedade de
Pelagem)
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