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PELAGEM

É o revestimento externo do animal e 

caracteriza-se pela coloração do 

conjunto formado por pele, pêlos, 

crina e cauda 



RESENHA

Descrição pormenorizada de características 

visíveis na pelagem dos eqüinos

Resenhar um animal é definir sua pelagem, 

além de descrever e assinalar 

minuciosamente todas as particularidades 

observadas em seu corpo



Figura 1 - Modelo para resenha

Resenha/Pelagem

Descrição das particularidades:



CATEGORIA TIPO VARIEDADES

Simples e uniformes
Branca

Preta

Alazã

Pseudo-Albina

Maltinta e Azeviche

Diversas

Simples e uniformes com 
crina, cauda e 

extremidades pretas

Castanha

Baia

Pêlo de Rato

Diversas

Diversas

Claro e Escura

Compostas

Tordilha

Rosilha

Lobuna

Ruão

Diversas

Diversas

Claro e Escura

Claro e Escura

Conjugadas

Pampa

Persa

Apalusa

Oveira

Diversas

Diversas

Diversas

Diversas



Pêlos, crina e cauda de uma só 

tonalidade

SIMPLES E 
UNIFORMES



Composta exclusivamente de 

pêlos brancos

BRANCA

Praticamente extinta

Gen W – morte embrionária



Conhecida como Pombo ou Gázeo

PSEUDO-ALBINA

Pêlos brancos em pele com ausência 

quase total de pigmentação

Olhos coloridos (azulados ou castanhos)











Pêlos, crina e cauda de coloração 

preta

PRETA





http://www.johncoxon.com/gallery/DOMESTIC-ANIMALS-%3AHorse/2horse?full=1


Pelagem preta com reflexos 

avermelhados na região do flanco e 

axilas, mas com a cabeça de 

tonalidade preta

PRETA MALTINTA









Pelagem preta de tonalidade forte, 

com reflexos azulados

PRETA AZEVICHE









ALAZÃ

Pêlos, crina e cauda de coloração 

vermelha, variando de vermelha 

escura a amarelada. A crina pode 

ser de tonalidade mais clara.















ALAZÃ CEREJA

Pêlos de tonalidade vermelha 

forte, lembrando a cor da cereja



http://www.johncoxon.com/gallery/DOMESTIC-ANIMALS-%3AHorse/gorghehorsey?full=1


ALAZÃ TOSTADA

Pêlos de tonalidade vermelha escura, 

lembrando a cor de café torrado









ALAZÃ AMARILHA

Pêlos de tonalidade amarela com 

crina e cauda creme ou branca

Geneticamente relacionada com a 

pelagem alazã



ALAZÃ AMARILHA

CCBBaadd = preta

CCbbaadd = alazã

CCbbA_Dd = alazã amarilha

CCbbA_DD = pseudo-albina









ALAZÃ ACIMA DE BAIA

Pêlos de tonalidade amarela com 

crina, cauda e extremidades 

avermelhadas

CCbbA_dd











SIMPLES E UNIFORMES 

COM CRINA, CAUDA E 

EXTREMIDADES 

PRETAS



CASTANHA

Pêlos de tonalidade vermelha com 

crina, cauda e extremidades pretas









CASTANHA CLARA

O vermelho é de tonalidade mais 

clara. A tonalidade preta dos 

membros pode não atingir toda a 

canela.





CASTANHA ESCURA

Pêlos de tonalidade vermelha escura 

com crina, cauda e extremidades pretas











CASTANHA PINHÃO

Pêlos de tonalidade vermelha bem 

escura, quase preta com crina, 

cauda e extremidades pretas









CASTANHA ZAINA

Pelagem castanha pinhão, sem 

particularidades na cabeça e nos 

membros





BAIA

Pêlos de tonalidade amarela que 

variam do claro ao bronzeado com 

crina, cauda e extremidades pretas









BAIA PALHA

Pêlos amarelos bem claros, 

lembrando a cor da palha de milho





BAIA ESCURA

Pêlos amarelos escuros







BAIA ENCERADA

Pêlos amarelos bem escuros, 

lembrando a cor da cera natural





http://inema.com.br/Eventos/01986/fotos/01AppaloosaCecilia/index.htm


PÊLO DE RATO

Pêlos de tonalidade cinza, lembrando a 

cor de rato com crina e cauda pretas

Somente asininos e muares







Interpolação de pêlos de duas ou 

três cores diferentes, 

distribuídos pelo corpo do animal

A variação de cores pode ocorrer 

no mesmo pêlo

COMPOSTAS



TORDILHA

Interpolação de pêlos brancos e 

pretos por todo o corpo do animal, 

inclusive crina e cauda

A pele é pigmentada







TORDILHA

Nascem escuros e vão clareando a 

medida que envelhecem

Sempre um dos pais tem que ser da 

pelagem tordilha







Pelagem preta com alguns pêlos 

brancos interpolados

Acontece no início do clareamento

TORDILHA NEGRA







Pelagem tordilha com predomínio 

dos pêlos pretos

TORDILHA ESCURA





Pelagem tordilha com predomínio 

dos pêlos brancos

TORDILHA CLARA





Não se observa mais os pêlos pretos

Pêlos brancos por todo o corpo com 

excessiva pigmentação na pele das 

extremidades

TORDILHA RUÇA









Pelagem tordilha com reflexos 

avermelhados ou amarelados

Comum nos tordilhos que nascem 

castanhos, alazões ou baios

TORDILHA CARDÃ









Quando os pêlos pretos formam 

pequenos tufos no fundo branco

TORDILHA PEDRÊS







Interpolação de pêlos brancos nas 

diversas pelagens com predomínio 

da pelagem de fundo na cabeça

ROSILHA



Os potros já nascem rosilhos e não 

sofrem clareamento com o avançar 

da idade

ROSILHA

A pelagem de fundo vem descrita na 

denominação da pelagem



ROSILHA PRETA







ROSILHA ALAZÃ





ROSILHA CASTANHA





Interpolação de pêlos amarelos e 

pretos com predomínio dos pêlos 

pretos na cabeça

LOBUNA

As duas tonalidades podem estar no 

mesmo pêlo





LOBUNA CLARA





LOBUNA ESCURA







RUÃO

Interpolação de pêlos vermelhos, 

pretos e brancos

Somente asininos e muares









Presença de malhas brancas 

despigmentadas

em qualquer outra pelagem

CONJUGADAS



Conjugação de malhas brancas 

despigmentadas bem delimitadas 

com qualquer outra pelagem

PAMPA





A designação Pampa precede o nome 

da pelagem de fundo se a proporção de 

malhas brancas for maior que a 

pelagem de fundo e deve vir depois do 

nome da pelagem, se as malhas 

brancas estiverem em menor proporção

PAMPA



PAMPA DE PRETO





PRETO PAMPA





PAMPA DE ALAZÃO





ALAZÃO PAMPA





PAMPA DE CASTANHO





CASTANHO PAMPA





Qualquer pelagem que apresentar malha 

despigmentada na garupa, podendo 

atingir lombo, dorso, cernelha e 

costados

Apresenta pintas da pelagem de fundo 

nessa malha

APALUSA



ALAZÃ APALUSA







ALAZÃ APALUSA 
MANTADA



http://inema.com.br/Eventos/01986/fotos/01AppaloosaCecilia/index.htm


TORDILHA APALUSA



http://inema.com.br/Eventos/01986/fotos/01AppaloosaCecilia/index.htm




ALAZÃ AMARILHA 
APALUSA



http://inema.com.br/Eventos/01986/fotos/01AppaloosaCecilia/index.htm


CASTANHA APALUSA 
NEVADA



http://inema.com.br/Eventos/01986/fotos/01AppaloosaCecilia/index.htm


PERSA OU 
LEOPARDO

Pêlos brancos e pele com deficiência 

de pigmentação com pequenas 

malhas circunscritas de outra 

pelagem de fundo, distribuídas por 

todo o corpo do animal



PRETO PERSA







ALAZÃO PERSA







Malhas de despigmentação de 

contorno irregular em qualquer 

pelagem de fundo

OVEIRA

As malhas despigmentadas nunca 

cruzam a região dorsal



ALAZÃ OVEIRA







PRETA OVEIRA





PARTICULARIDADES DE 

PELAGENS

São sinais de forma e extensão 

variáveis, distribuídos na pelagem em 

diferentes partes do corpo



Classificação 

1. Gerais

2. Especiais



Classificação

Gerais

Não têm sede fixa no corpo do animal. 

Podem ocorrer em várias partes.



Especiais

São caracterizadas por áreas 

delimitadas, cobertas de pêlos brancos. 

Podem ser observadas na cabeça, 

pescoço, tronco e membros.

Classificação



Especiais

Os pêlos pretos ou escuros podem 

também caracterizar 

particularidades especiais, desde 

que estejam agrupados em locais 

específicos.

Classificação



Gerais 



Variação na tonalidade da pelagem 

com formação de manchas 

circunscritas e arredondadas

APATACADO











Pêlos brancos esparsos sobre a 

pelagem

SALPICADO









Alteração na direção natural dos pêlos 

de forma arredondada

Pode ocorrer nas regiões da cabeça, 

garganta, pescoço, peito e flancos

RODOPIOS

A localização zootécnica deve ser 

descrita na resenha













Rodopio de forma alongada

ESPIGA







Espiga localizada na tábua do 

pescoço

ESPADA ROMANA







Espiga situada no tronco do animal

SETA



Especiais 



Cabeça

Sinais brancos localizados na cabeça 

sobre pele despigmentada. A presença 

de pêlos brancos sobre pele escura, 

deve ser entendida como vestígio.

Recebem nomes dependendo da 

forma, região e tamanho.



Pêlos 
brancos Estrela

Estrela em 
Meia Lua

EstrelaFilete

Luzeiro

Filete 
Interrompido

Bebe em Branco 
Superior

Bebe em 
Branco



A

A

A

Estrela Estrela com 
Cordão Beta

Frente 
Aberta

Malacara

Bocalvo

Bebe em 
Branco



PÊLOS BRANCOS NA 
FRONTE





VESTÍGIO DE ESTRELA







ESTRELA

















LUZEIRO







FILETE











CORDÃO





ESTRELA COM CORDÃO







BETA









Estrela com Filete e 

Beta Superior



LADRE





Cordão e 

Ladre



Estrela com Cordão 

Interrompido e Ladre



Estrela com Filete 

Interrompido e Ladre



Luzeiro com Cordão 

e Ladre



FRENTE ABERTA







BEBE EM BRANCO







BOCALVO







MALACARA









CELHADO







Pescoço

CRINALVO







http://free-valley.tripod.com/dekhengsten/index.album?i=0


Tronco

FAIXA CRUCIAL





VESTÍGIO DE FAIXA 
CRUCIAL





LISTRA DE BURRO









BRAGADO







Casco Escuro Casco Claro Casco Mesclado

Membros









Calçado sobre

Coroa

Médio

Calçado

Alto

Calçado
Zebruras



ZEBRURAS











CALÇADO SOBRE 
COROA



http://free-valley.tripod.com/dekhengsten/index.album?i=0


Calçamento sobre Coroa

Incompleto do Anterior Direito



BAIXO CALÇADO











MÉDIO CALÇADO





Médio Calçado Incompleto

do Anterior Esquerdo



ALTO CALÇADO





Alto Calçado Incompleto

do Posterior Direito







CALÇAMENTO 
ARMINHADO









MANALVO





PEDALVO





Médio Pedalvo



Médio Pedalvo e 

Baixo Manalvo



TRIALVO





Médio Trialvo do Anterior 

Esquerdo





QUATRALVO









CALÇAMENTO 
LATERAL



Médio Calçado Incompleto 

Lateral Esquerdo







CALÇAMENTO 
DIAGONAL



Médio Calçado Diagonal 

Direito





Muito Obrigado!

Tenham um Bom Dia!


