ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CRIADORES
HERD-BOOK COLLARES
Pelotas, 1º de fevereiro de 2021.

CIRCULAR 02/2021

Prezados,

Atendendo à solicitação de inspetores técnicos e criadores das raças Devon e Bravon,
vimos informar algumas melhorias no regulamento de registro, aprovadas pelo MAPA, as quais
dizem respeito a ambas as raças. Para facilitar o entendimento, explicamos abaixo:
O Artigo 88 determina que o selo “HBC” passa a ser obrigatório em todas as
categorias. Sendo assim, a partir desta data, em todas as confirmações feitas nas raças Devon
e Bravon, deverá o selo “HBC” ser aplicado na parte inferior da orelha esquerda dos animais
PO, PS, PC, PA e CCG. Esta medida visa garantir a credibilidade quanto à identificação de
animais registrados por esta entidade, tendo em vista que o selo é a prática de confirmação que
se apresenta com menor probabilidade de fraudulência.
As marcas a fogo permanecem com a mesma regra, sendo todas obrigatórias, a
exceção da categoria PO, que é opcional o uso da marca “P”.
Outra melhoria no conteúdo do regulamento, trata do esquema de formação dos
animais registrados na raça Bravon, os quais, a partir de agora poderão possuir em sua
genealogia os indivíduos registrados na categoria CCG da raça Devon. Este fato permite
aproveitar inúmeras gerações de animais portadores do grau sanguíneo que formam a raça
Bravon, os quais nasceram e foram registrados antes do reconhecimento desta raça sintética.
Outro item

melhor

esclarecido

no regulamento atualizado,

diz respeito

às

características fenotípicas, tais como pelagem aceita, manchas toleráveis, prepúcio e mucosas,
conforme segue abaixo:


Nos animais Bravon PS a pelagem deve ser vermelha escura tapada, podendo

apresentar áreas escuras, principalmente na cabeça e patas, além de raias escuras (brasina)
ao longo do corpo do animal. Animais Bravon 1/2 e 3/4 poderão apresentar pelagem mais clara,
como brasina, baia e suas mesclas. No que tange a aceitação de manchas brancas e lunares,
será tolerada apenas uma mancha lunar, desde que a mesma possa ser coberta por uma mão.
Manchas brancas só serão aceitas na região ventral, entre o úbere ou base escrotal e o
umbigo, não excedendo a região das virilhas, podendo ser mais de uma em ambos os sexos e
nos machos sendo localizadas apenas no primeiro terço da região entre a base do escroto e o
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umbigo. Ressalta-se que apesar de aceitas, as referidas manchas são indesejáveis.


Para fins de confirmação de registro de animais da raça Bravon, serão permitidos

prepúcios que não ultrapassem a linha do jarrete. Salienta-se que apesar de serem permitidos
animais com prepúcio até a referida região, o desejável são animais com o prepúcio corrigido, ou
seja, o mais próximo possível da linha ventral.


Para ambos os sexos, não haverá exigência para coloração das mucosas na raça
Bravon.

O regulamento atualizado já encontra-se disponível para download em nosso site.
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos através do e-mail herdbook@herdbook.org.br
e do telefone (53) 98428-5771.

Atenciosamente,

Silvia Freitas de Freitas
Superintendente de Registro Genealógico

Rua Padre Anchieta, 2043 – Fone (53) 3222.4576 – CEP 96015-420 – Pelotas-RS
site: www.herdbook.org.br
I
e-mail: herdbook@herdbook.org.br

