
                                                           

     Clube dos Amigos dos Porquinhos-da-índia 
 

Workshop 
Preparação de porquinhos-de-india para Exposição 



PARTE I 

 

 Preparação para exposição, em que consiste? 

 Como preparar um Porquinho para Exposição? 

 O Estalão 

 Raças de Pêlo Curto 

 Raças de Pêlo Comprido 

 Raças de Pêlo Intermédio – Teddies & Rex 

 

PARTE II 

 

Aula Prática 

 



Uma boa preparação é a chave para o sucesso! 

Introdução 

“Se falhares na preparação –  
Prepara-te para falhares” 



 
A Preparação para Exposição engloba tudo o que é 

necessário para apresentar um animal de optima 

qualidade,com um aspecto saudável e em perfeita 

condição fisica. 

Desde a seleção dos animais com os pre-requisitos 

necessarios e com potencial de exposição, á sua 

alimentação,manutenção e finalmente os cuidados 

especiais relacionados com a sua pelagem e 

apresentação  “grooming”. 

Ou seja: em “Top Condition”. 

Preparação para Exposição, o que é? 



 Escolher o porquinho certo 
 

 Manter o porquinho em boas condições 
◦ Alimentação adequada 

◦ Desparasitação 

◦ Manejo e treino de mesa - Handling 

 

 Grooming 
◦ Banho 

◦ Depilação.Como remover pêlos de proteção “Guard-hairs” 

◦ Cabeça/ Orelhas 

◦ Detalhes / Marcação 

◦ Unhas 

 
 

Como preparar um Porquinho para Exposição? 

 



 

As Exposições do CAPI são regidas pelo Estalão 

Europeu de Porquinhos-da-índia, da 

Associação Europeia (EE) ao qual o CAPI 

pertence. O estalão é em si um guia que define 

os critérios pelos quais as diferentes raças são 

avaliadas nas Exposições do CAPI.  

O Estalão 



 Um Porquinho-da-índia de Exposição deve ter um 
aspecto forte e maciço.Isto é evidenciado por uma 
boa estrutura e condição fisica e optimo 
desenvolvimento muscular. 

 Os ombros devem ser fortes e bem definidos,o 
peito largo com costelas amplas a realçar a forma 
do corpo, que deve ser curto e compacto. 

 O perfil deve revelar-se harmonioso com ombros 
altos e proeminentes que descem  gradualmente 
nivelando na linha dorsal que por sua vez entra 
nuns quartos traseiros bem-definidos e 
arredondados. 

 Todo o corpo é suportado por pernas curtas, rectas 
e fortes. As patas dianteiras têm quatro dedos e as 
patas traseiras três. 

 

1. Tipo, Forma, Tamanho 



 Corpo alongado, demasiado curto ou estreito 

 Traseira angulosa ou plana 

 Ossos das ancas proeminentes 

 Insuficiente definição dos ombros 

 Formato de pêra 

 Dedos tortos 

 Falta de unhas 

Falhas 



 A cabeça deve ser forte, com consideravel distancia 
entre os olhos e  orelhas, o nariz romano amplo com 
boa largura de focinho arredondando na zona das 
narinas e com bochechas cheias e bem desenvolvidas. 

 As orelhas são de textura carnosa, em forma de pétala 
de rosa, de implantação horizontal, grandes, caídas e 
desprovidas de pêlos. 

 Os olhos são grandes, redondos e brilhantes, cheios de 
vitalidade. 

 As mandíbulas superior e inferior consistem de dois 
incisivos e quatro molares de cada lado. 

 

2. Cabeça, Olhos e Orelhas 



 Cabeça longa, com focinho estreito e afilado 

 Cabeça em forma de Bola de Golfe (“golfball head”) 

 Dentes deformados ou danificados 

 Olhos pequenos, rasgados e encovados 

 Olho gordo (“fatty eye”) 

 Orelhas com implantação alta  

 Orelhas muito danificadas 

 Dobras nas orelhas 

 
Falhas 
 



 A Pelagem dever ser macia ,curta e densa, 
evidenciando um brilho natural.Deve cobrir todo e 
com crescimento de orientação horizontal. 

3. Pêlo 



 Pêlo enleado ou gordurento 

 Pêlo de textura grosseira e ralo 

 Pêlo demasiado comprido 

 Peladas 

 Remoinhos e franjas 

 

Falhas 



 Diferem de raça para raça e de acordo com o 
Estalão. 

 

4-6.  Especificidades de Raça 



 O animal deve apresentar-se bem musculado, de 
corpo firme e sem sinais de magreza ou gordura 
excessiva. A pelagem deverá estar intacta, sem 
nós, peladas e limpa. Olhos, nariz e orelhas limpos 
e as unhas cortadas. Sem sinais de doença ou 
presença de parasitas. 

 

7. Estado e Condição 



 Demasiado gordo ou magro 

 Sujo e gorduroso 

 Doente ou com feridas ( lugar a desclassificação!) 

 Gravidez (lugar a desclassificação!) 

 Parasitas ( lugar a desclassificação!)  - uma 
pequena infestação com static lice por vezes pode 
ser tolerada 

 Unhas não cortadas 

 

 

Falhas 



 Pêlo Inteiro (Non-Clipped) + Pêlo Cortado (Clipped) 

 Aplicação de papelotes 

 Banho 

 “Grooming” da cabeça 

 Pentear para exposição 

 

Raças de Pêlo Comprido 



 Pêlo de tipo rexoid - textura aspera e frisada que 
oferece resistência ao toque e capacidade de 
retorno (propriedade elastica), bastante denso e 
com um comprimento uniforme em todo o corpo. 

 Escovagem 

 Banho 

 Depilação 
 

Raças de Pêlo Intermédio 
Teddies & Rex 



Apresentar porquinhos em condições para 

ganhar em exposição não depende de fórmulas 

mágicas ou secretas e esta ao alcançe de 

todos.Tudo o que necessita é de empenho e 

dedicação , conhecimentos básicos e praticar 

bastante . A chave do sucesso é uma consequência 

do seu trabalho e não resultado do acaso!! 

 

Sumário 


