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Parte I -Origens e
evolução do cão
• Origem dos canídeos
• Os canídeos são mamíferos caracterizados por
dentes caninos pontiagudos, uma dentição para
um regime omnívoro e um esqueleto
dimensionado para uma locomoção digitígrada
(que anda sobre as pontas dos dedos).
• Pertencem à ordem dos carnívoros, cujo
desenvolvimento data do início da era terciária ,
nos nichos ecológicos abandonados pelos grandes
répteis, eles mesmos desaparecidos no final da
era secundaria.
• Começaram a evoluir e a diversificar-se nessa
época no continente norte-americano, com o
aparecimento de uma família de carnívoros
parecendo-se com o actual pequeno mustelídeo
tipo das lontras:os miacídeos. Os miacideos são a
“mãe” de todos os carnívoros.
• Essa família prosperava no continente há 40
milhões e anos e abrangia 42 gêneros diferentes,
enquanto só conta com 16 em nossos dias.

Evolução dos canídeos
• Os carnívoros substituíram
progressivamente os
miacídeos com o
aparecimento do gênero
hesperocion, muito
difundido há cerca de 35
milhões e anos. O seu crânio
e seus dedos já apresentavam
analogias ósseas e dentárias
como às dos lobos, dos cães e
das raposas atuais, para
poderem se apresentar na
origem dessas linhagens.

Gênero hesperocion

Evolução dos canídeos

• O mioceno (quarta época da era
geológica cenozóica), vê o
aparecimento do gênero flacion, que
devia parecer um rato voador mas,
principalmente, do gênero Mesocion ,
cuja arcada dentária era compatível
com o nosso cão actual.

Gênero Mesocion

Evolução dos canídeos

• O perfil dos canídeos evolui, então,
progressivamente com os gêneros
Cynodesmus (parecendo-se ao coiote),
em seguida Tomarctus e Leptocyon,
para aproximar-se cada vez mais do
nosso lobo atual ou mesmo do cão tipo
Spitz, graças à redução e enrolamento
do rabo, o alngamenyo dos membros e
sua extremidades.

• O Leptocyon teve a redução do dedo
chamado polegar o que se traduziu em
uma melhoraia na sua aptidão para a
corrida.

Género Leptocyon

Aparecimento do gênero
canis
• No mioceno (4ª época da era geológica
cenozóica) os canídeos do gênero Canis
provenientes da América do Norte chegam à
Europa –Canis Lepophagus – já é parecido ao
cão actual, se bem que o seu tamanho era
mais parecido ao do coiote.
• Estes canídeos migram então para a Ásia e
para a África, no plioceno.

• Paradoxalmente, parecem só ter conquistado
a América do Sul mais tarde, no pleistoceno
inferior.
• Enfim é realmente o homem que está na
origem da sua introdução no continente
australiano, há cerca de 500 000 anos, mas
nada prova que ele esteja na origem dos
dingos (cão selvagem australiano).

O ancestral do Lobo, do chacal e do coiote

• Canis etruscus, o cão etrusco
data de cerca de 1 a 2 milhões
de anos e é actualmente
considerado, apesar do seu
pequeno tamanho, como o
ancestral do Lobo na Europa.

• Canis Cypio que habitava na
região dos Pirineus há cerca de
8 milhões e anos, parecem ter
sido a origem do chacal e do
coiote.

Importância dos
sítios
arqueológicos da
Europa e da
China

• Distinguimos nos sítios arqueológicos da Europa
vários tipos de cães:
✓ Os maiores teriam-se originado dos grandes lobos
do Norte (tinham o tamanho, na cernelha (parte
do animal onde se unem as espáduas) dos atuais
Dogues alemães) e teriam dado origem aos cães
nórdicos e aos grandes cães pastores,
✓ Os menores, morfologicamente perto dos dingos
selvagens atuais, achariam suas origens nos lobos
menores da Índia ou do Oriente próximo.

A batalhas das teorias
• Numerosas teorias fundadas em analogias ósseas e dentárias, há muito tempo se
enfrentam para atribuir a uma ou outra dessas espécies que são o Lobo, o chacal e o
coiote, a qualidade de antepassados do cão.
• Fiennes, em 1968, atribuía mesmo às quatro subespécies distintas de lobos (Lobo
europeu,Lobo chinês, Lobo indiano, e Lobo norte-americano) a origem das raças atuais.
• Alguns supuseram que o cruzamento entre essas espécies podia estar na origem da
espécie canina, argumentando o fato de que os acasalamentos lobo-coiote, lobo-chacal,
ou ainda chacal-coiote são férteis e podem produzir híbridos férteis apresentando todos
39 pares de cromossomas. Esta última teoria de hibridação, parece agora inválida pelo
conhecimento das barreiras ecológicas que separavam essas diferentes espécies na
época do aparecimento do cão e tornavam impossíveis os encontros entre chacais e
coiotes.
• Os lobos estavam omnipresentes, mas as diferenças de comportamento e de tamanho
com as outras duas espécies tornavam os acasalamentos interespecíficos altamente
improváveis o que refuta a “paternidade”do cão a uma hibridação entre o chacal (canis
aureus ) e o Lobo cinzento (canis lúpus).

O cão tem a sua origem no Lobo?
• Os mais antigos esqueletos de cães descobertos datam de cerca de 30 000 anos depois do aparecimento do
homem de Cro-Magnon (Homo sapiens sapiens).
• Estes esqueletos sempre foram exumados em associação com o resto das ossadas humanas e é a razão pela
qual merecem, em seguida, a denominação de Canis Familiaris.
• É na china que os antigos vestígios dos cães foram descobertos, enquanto que, nem o chacal, nem o coiote,
foram identificados nestas regiões.
• Na china também foram encontradas as primeiras associações entre o homem e uma variedade de lobos de
tamanho pequeno (Canis Lupus variabilis) que remonta a 150 000 anos. A coexistência destas duas espécies,
num estágio precoce de sua evolução, parece confirmar a teoria do Lobo como ancestral do cão.
• Esta hipótese foi reforçada recentemente com várias descobertas:
1.

O aparecimento de certas raças de cães nórdicos directamente originados do lobo-há uma semelhança de
DNA mitocondrial superior a 99,8%. No cao-coiote não ultrapassa os 96%

2.

Existência de 45 subespécies de lobos que poderiam estar na origem da diversidade racial observada nos
cães,

3.

Semelhança e compreensão recíproca da linguagem postural e da linguagem vocal entre essas duas
espécies.

Semelhanças entre o Lobo e o cão: uma
análise difícil
• Estas semelhanças entre o cão e o Lobo dificultam o trabalho dos arqueólogos para
fazer uma distinção precisa entre os vestígios do lobo e do cão, quando estes são
incompletos ou quando o contexto arqueológico torna a coabitação pouco provável.
• O cão primitivo só se diferencia do seu ancestral em alguns detalhes pouco fiáveis,
como:
1. O comprimento do focinho
2. A angulação do stop
3. Distância entre os molares cortantes e os tubérculos superiores.
• Numerosos elos sobre as origens do cão restam ainda ser descobertos. Certamente
quando, e se, forem encontrados mais fósseis, seja possível identificar as formas de
transição entre o Canis lúpus variabilis e o Canis familiaris , excluindo algumas
teorias de evolução.

A domesticação do
lobo
• A descoberta de pegadas e ossadas de lobos
nos territórios ocupados pelo homem na
Europa remonta a 40 000 anos – no entanto
a sua real utilização não está ainda
autenticada pelo Homo Sapiens nos frescos
pré-históricos.
• Nesta época, devido a alterações
climáticas, as tundras deram lugar a
florestas e, como resultado a substituição
de mamutes e bisões por cervos e javalis.
• Essa diminuição da caça tradicional
impulsionou o homem a inventar novas
armas e adaptar a sua técnica de caça.

• O homem teve que naturalmente tornar o
lobo em seu aliado para a caça procurando
domesticar-lo.
• Assim o cão primitivo era,
indiscutivelmente, um cão de caça e não
um cão pastor.

Da familiarização do Lobo a sua
domesticacão
• A domesticacão do Lobo acompanha a passagem do homem do período de “predação” ao período de
"produção“.
• Ela certamente começou pela familiarização de alguns indivíduos.
• A domesticacão do Lobo começou sem dúvida no Oriente, mas não se realizou num único lugar, nem do dia
para a noite, se referirmos aos numerosos centros de domesticacão descobertos nos sítios arqueológicos.
• Várias tentativas tiveram de ser conduzidas em diferentes pontos do globo sobre jovens lobos originados
de vários grupos e levados a uma impregnação irreversível ao homem – durante o seu período neonatal, em
seguida à rejeição dos seus congêneres, que caracterizam a domesticacão.

• Esse sucesso foi sem dúvida favorecido pela aptidão natural dos jovens lobos a se submeterem às regras
hierarquizadas de uma matilha.
• Os cães atuais quando retirados muito precocemente às mães sofrem, por não terem conhecido o processo
de impregnação. As brincadeiras enquanto cachorro com a mãe e irmãos irá permitir-lhe em adulto,
reconhecer o seu parceiro sexual e evitar a rejeição por parte de outros cães.

Do Lobo ao cão
• Como em toda a domesticacão, o processo de familiarização
do Lobo se fez acompanhar de várias modificações
morfológicas e comportamentais em função da nossa própria
evolução.
• Assim, as mudanças observadas nos esqueletos demonstram
um tipo de regressão juvenil denominada “pedomorfose“,
como se os animais, quando se tornavam adultos, tivessem
guardado, com o passar das gerações, características e
certos componentes imaturos:
• Redução do tamanho
• Diminuição do canal nasal,

• Pronunciamento do stop (depressão craniofacial, situada
entre a região frontal e a região nasal, formada pelo osso
frontal que desce e os ossos nasais que se levantam ).
• Latidos
• Gemidos
• Atitudes lúdicas

Do Lobo ao cão
• Alguns estudiosos afirmam que o cão é um animal que
permaneceu no estágio de adolescência , cuja sobrevivência
depende estritamente do homem. Vocês concordam? Para todas
as raças?
• O fenômeno de pedomorfose, é acompanhado de uma redução
do período de crescimento, levando a um avanço do período de
puberdade e permitindo, assim, um acesso à reprodução mais
precoce, que explica porque, nos dias de hoje, a puberdade é
mais precoce nas raças de cães de pequeno porte do que nas
raças grandes, em todos os casos mais precoces do que nos lobos
(cerca de dois anos).

• Paralelamente a dentição adapta-se a um regime mais
omnívoro do que carnívoro, pois os cães domésticos
“contentavam-se “ com os restos alimentares dos homens sem ter
de caçar para a sua subsistência.
• A domesticacão não produz efeitos apenas nos cães, por
exemplo na espécie porcina observamos o encurtamento do
focinho e as raposas de criação podem adoptar, em apenas cerca
de vinte gerações, um comportamento similar aos dos cães de
pequeno porte.

Adaptação da espécie
canina no decorrer das
civilizações
• Ao contrário de outras espécies,
como os crocodilos que não
evoluíram desde 200 milhões de
anos, a espécie canina adaptou-se
ou foi adaptada em tempo récord a
todos os climas, civilizações e
zonas geográficas que
conhecemos.

• Do Husky da Sibéria, ao Cão Nu do
México, do Chihuahua ao Dogue
alemão, todas as raças homologadas
pela Federação Cinológica
Internacional (FCI), a despeito da
sua diversidade, pertencem ao
gênero Canis Familiaris.

Cão de caça e primeiro padrão
• A “fixação” dos carácteres indissociável da noção de padrão ( conjunto de
características próprias e uma raça), realmente só apareceu no século XVI, para
os cães de caça.
• Prosseguiu, nos séculos XVII e XVIII, com um ensaio sobre a árvore genealógica
das Raças De Buffon.
• A fixação dos carácteres indissociável da noção de padrão deu-se
principalmente no século XIX, com o progresso da cinofilia, dirigida às primeiras
exposições caninas de Londres em 1861 e depois de Paris , em 1863.
• O homem tem-se dedicado desde então, a criar novos tipos morfológicos a
partir de raças preexistentes, e cada clube de raça pode encontrar, no seu
histórico, a data precisa da exposição que oficializou o reagrupamento, no seio
de uma raça, de indivíduos que só formavam, previamente, uma única
“variedade”.

Espécie e raça
• Desde a Antiguidade romana, os cães eram classificados em função das suas
aptidões.
• Distinguiam-se então, os “cães pastores“, “cães de caça“ e “cães do lar”.
• Aristóteles recenseava sete raças de cães, não levando em conta os “galgos”
que já existiam no Egipto há muito tempo.
• No século XVIII, Buffon tenta uma classificação dos cães segundo a forma de
suas orelhas: ele os dividia em trinta raças de orelhas retas, caídas e
semicaídas. Onde incluiria Buffon os Dobermans????
• Cuvier propunha dividir a espécie canina em “mastins”, “dogues” ou “spaniels”,
em função da forma do crânio dos indivíduos.
• Em 1885, a criação do Livro das origens em francês permitiu dividir a espécie
canina em 29 seções distintas, reunidas em onze grupos no início do século XX,
depois repartidas em 1950, entre os dez grupos comuns atualmente.

Espécie e raça
• A raça é, segundo o cinólogo, Professor R. Triquet , como um conjunto de indivíduos
apresentando características comuns que os distinguem dos outros representantes da sua
espécie e que são geneticamente transmissíveis.
• Segundo ele, “a espécie provém da natureza ao passo que a raça provém da cultura do quadro
da Cinofilia“.
• Com efeito, a conduta da selecção dos acasalamentos de reprodutores pela intervenção
humana pode levar ao surgimento de uma nova raça, mas não permite, em nenhum caso, a
criação de uma nova espécie.
• A raça dos “Jack Russel Terriers” provém do cruzamento entre diferentes terriers levado a
afeito pelo reverendo do mesmo nome a fim de melhorar suas aptidões para a caça.
• A raça Normando-Poitevin se apagou progressivamente por causa do pequeno número de
indivíduos.
• Nos últimos 50 anos, o número de raças reconhecidas pela FCI (Federação Cinológica
Internacional) praticamente triplicou. Neste momento há 344 raças reconhecidas.

Grupo, raça e variedade
• Raça, é, segundo o cinólogo, Professor R. Triquet , como um conjunto de
indivíduos apresentando características comuns que os distinguem dos
outros representantes da sua espécie e que são geneticamente
transmissíveis.
• Grupo é um conjunto de raças tendo em comum um certo número de
características instintivas transmissiveis.
• Os indivíduos pertencentes ao primeiro grupo –cães pastores- apesar das
suas diferenças morfológicas, apresentam todo o instinto original de
guardiões de rebanho.
• Variedade – é segundo Raymond Triquet, como uma subdivisão no
interior de uma raça em que todos os indivíduos possuem a mais uma
característica comum transmissível que os distingue dos outros
indivíduos da sua raça.

Cada raça tem o seu padrão
• Padrão é definido como o conjunto de características próprias e uma raça.
• Serve de referência, no exame de confirmação (próprio da cinologia francesa),
para julgar a conformidade de um cão quanto às características morfológicas e
comportamentais da sua raça.
• Cada raça possui um padrão, estabelecido pela associação de raças do seu
país de origem, que é a única habilitada para modificar o seu conteúdo.
• O padrão estabelecido pelo berço da raça permanece o único reconhecido pela
FCI.
• Variedades inglesas, americanas ou canadenses da raça Anita Inu foram
propostas sem sucesso de reconhecimento pela FCI.
• Outras só são reconhecidas pelas instâncias genealógicas nacionais.

Família e consanguinidade
• O exame do pedigree de um cão permite remontar às suas origens e
se fazer uma ideia sobre o grau de consanguinidade que o liga aos
seus ancestrais.
• A criação em paralelo de várias linhagens consanguíneas (ou
correntes de sangue) é o método de seleção mais frequentemente
aplicado em criação canina.
• Acaba no fim de várias gerações, por fixar as características
pesquisadas pelo criador.
• O excesso de consanguinidade no seio de uma mesma família pode,
todavia, conduzir a uma queda de prolificidade e da variabilidade dos
carácteres, denominada - impasse genético.
• O criador tem, então, recurso no “aperfeiçoamento “ com uma outra
corrente de sangue.
• Hoje em dia é possível conservar a semente e, portanto, o patrimônio
genético de certos padrões cujas qualidades possibilitariam um
“retorno”.

Cão de raça
indeterminada
•

O cão de raça indeterminada é fruto do acaso,
resultando de um cruzamento entre dois
reprodutores de raças indeterminadas.

•

Os cães resultantes de cruzamento de cães com raças
determinada chama-se mestiço.

•

Por não constituirem um padrão de beleza,
apresentam qualidades de desempenho e rusticidade
muito apreciadas pelos seus proprietários.

•

Normalmente possui cor selvagem- sua pelagem é
dominada pelo cinzento ou ruivo, e porte médio.

•

Quase sempre possui um instinto para sair de apuros
e capacidades de caçador. Porquê? Será que os
animais menos aptos e inteligentes conseguem
sobreviver? Passar os genes à próxima geração?

•

Originado de diversos cruzamentos, apresenta a
capacidade de dispor de um patrimônio genético
extremamente rico, os genes desfavoráveis
(geralmente recessivos), tendo grandes chances de
ser dominados por genes favoráveis (genes
dominantes).

Cão de raça indeterminada.
Diversidade genética

• O principal inconveniente da
diversificação genética é a
ausência de garantia da
transmissão de carácter no
decorrer das gerações seguintes.
• É muito difícil prever as
qualidades morfológicas e
psicológicas dos filhotes de pais
de cão de raça indeterminada,
mesmo se estes apresentem
qualidades inegáveis.

Cães selvagens. Existem?

• Se excluirmos os lobos do grupo dos
cães selvagens, ainda encontramos hoje
alguns tipos de cães selvagens:
• Cães cantantes da Nova-Guiné
• Cães Pariahs da Índia e África
• Basenji do Congo, dos quais muitos são
domesticados e mesmo reconhecidos
pela FCI
• Cães de Caroline
• Dingos da Australia
• TODOS OS CÃES SELVAGENS
APRESENTAM UMA CERTA
HOMOGENEIDADE MORFOLÓGICA.

Cão Pariah da Índia 🇮🇳

O cão deixado no estado
selvagem pode tornar-se
lobo?
•

Partindo-se do princípio que a evolução nunca
volta para trás, pesquisadores da universidade
de Roma estudaram colônias de cães selvagens
vivendo nos Abruzzes, na Itália central.

•

Estes cães da floresta viviam como lobos, ou
seja, em matilha com territórios bem
definidos, contrariamente aos cães errantes de
vilarejos que lutam geralmente por sua própria
conta.

•

Em algumas cidades a população canina está
tão descontrolada que permite a formação de
matilhas de cães errantes que provocam
grandes problemas por atacarem a população,
É o caso da cidade de Brumado no Brasil.

•

Os cães selvagens não se parecem tanto como
lobos, são menores, de cor âmbar castanho.

Hipertipos
•

Em pesquisa de originalidade e extremo, é
uma técnica de seleção desenvolvida
principalmente nos Estados Unidos e na
Inglaterra.

•

Culminou em Bulldogs cujo focinho ficou tão
achatado que só podiam nascer por cesariana
e respirar com a boca aberta.

•

Do mesmo modo os labradores tem uma
tendência nítida a obesidade, os Teckles ao
alongamento,os Shar-pei ao enrugamento da
pele, etc

•

Cães e raça pequena apresentam o seu
tamanho em redução constante e os de raça
grande tendem para o gigantismo.

•

A tendência atinge uma divisão da média em
favor de dois extremos.

Dúvidas?

Quiz
• 1- Considera-se como o ancestral do Lobo na Europa
a) Canis cypio,
b) Canis etruscus
c) Canis variabilis
d) Canis familiaris
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• 2- o cão tem origem no Lobo pois:
a) Raças de cães Nórdicos directamente originados do Lobo tem
uma semelhança genética, de DNA mitocondrial superior a 99,8%
b) Há uma semelhança e compreensão recíproca da linguagem
corporal e da linguagem vocal entre as duas espécies,
c) Existem 45 subespécies de lobos que poderiam estar na origem
da diversidade racial dos cães
d) Todas as anteriores.
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• A domesticacão do Lobo:
a) Deu-se porque os homens primitivos sempre viram o Lobo como
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d) Nenhuma das anteriores
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d) Pronunciamento do Stop
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