


Interpretando o padrão da raça 

LABRADOR 
RETRIEVER 





         Para avaliarmos um Labrador, devemos buscar 
algumas características típicas da raça: 

  

 *UM CÃO FORTEMENTE CONSTITUIDO, 
ATLÉTICO, ÁGIL, QUE POSSA TRABALHAR COMO 
UM CÃO DE CAÇA. 

 

 *COMPACTO, COM COSTELAS ARQUEADAS EM 
BARRIL, COM PELAGEM DUPLA ( PÊLO E SUB PÊLO ) 
E CAUDA DE LONTRA. 

 

 *COM MOVIMENTO PODEROSO E CORRETO. 

 

 *COM TEMPERAMENTO CONFIANTE E AMIGÁVEL. 



APARENCIA GERAL 

 

 

•         Fortemente constituído, curto, 

muito ativo, crânio largo, largo e 

profundo no peito e costelas, largo e 

forte sobre o lombo e posteriores. 





           Em qualquer avaliação de um Labrador 
deve-se ter em mente que ele é um cão de 
trabalho. O Labrador é forte, com substância, um 
cão poderoso. Estrutura moderada, nem leve, nem 
pesado demais. Moderação deveria ser a palavra 
chave quando avaliarmos um Labrador, a raça deve 
exibir força, sem perder agilidade, ele deve ser 
poderoso e forte o bastante para recolher a caça, 
mas ágil suficiente para capturar rápido o animal 
ferido.  



            No Standard divulgado 
recentemente pela The kennel Club 
(Inglaterra), duas alterações muito 
importantes foram agregadas são elas:  
 
 



 “Very agile (which precludes 
excessive body weight or 
substance)” 
 

      MUITO ÁGIL o que impede peso ou 
substância em excesso. Ou seja... cães 
EXCESSIVAMENTE OBESOS OU OVER... 
MUITO OSSUDOS E PESADOS, com excesso 
de substância, não são adequados,  apesar de 
ser necessária boa estrutura óssea. 
  

 



  

. 

  

  “With well sprung barrel ribs – 
this effect not to be produced by 
carrying excessive weight.”  
 
 

      

    Com costelas arqueadas em BARRIL – este efeito 

 não pode ser produzido pelo EXCESSO DE PESO. 
  



COMPORTAMENTO/ TEMPERAMENTO 
 
            

           BOM TEMPERAMENTO, MUITO ÁGIL, 
EXCELENTE FARO, CUIDADOS AO RECOLHER A 
CAÇA (BOCA MACIA), APAIXONADO POR ÁGUA. 
CAPAZ DE SE ADAPTAR EM QUALQUER LUGAR, 
COMPANHEIRO FIEL, INTELIGENTE, VIVO E 
OBEDIENTE, COM MUITA VONTADE DE 
AGRADAR. DE NATUREZA AMIGÁVEL, SEM 
NENHUM TRAÇO DE AGRESSIVIDADE OU DE 
TIMIDEZ. 



          Certamente muitas destas 
características não podem ser avaliadas 
completamente dentro do ring, porém, a 
natureza amigável, confiante, deve ser 
evidente. Animais maduros que exibem 
timidez ou agressividade devem ser 
penalizados severamente.  

 

           Os machos devem estar à vontade 
na presença de outros machos, embora 
possam se reservar um pouco, sem 
demonstrar agressividade. 



      CABEÇA – REGIÃO CRANIANA 
 
 
 
 
 

CRÂNIO – LARGO, BEM DEFINIDO, 
SEM BOCHECHAS CARNUDAS. 

 





 

 

 



  

           Uma cabeça típica tem uma 
expressão gentil e inteligente refletindo o 
caráter da raça. 

 

           A cabeça é larga e forte, mas sem 
exageros, de contornos limpos e sem rugas. 
A cabeça tem seu ponto mais largo entre as 
orelhas afilando para os olhos, e não deve 
ter a aparência de uma cunha.   



           O osso occipital não deve ser 
percebido em cães maduros, embora os 
filhotes abaixo de um ano possam exibir 
frequentemente tal occipital pronunciado que 
desaparecerá quando este jovem 
amadurecer.  

 

          As comissuras labiais devem ser 
pretas nos amarelos e pretos, e chocolate 
nos chocolates.  

 



STOP – DEFINIDO 
 

  

           O “Stop” é definido, sem exageros, 
sem dar uma expressão dura, tanto no macho 
quanto na fêmea.  

           Stop exagerado ou insuficiente é 
indesejável pois altera a expressão correta de 
um Labrador.  



                            

               CABEÇA – REGIÃO FACIAL  
 
            TRUFA: LARGA, NARINAS BEM 
DESENVOLVIDAS. 

 

              A trufa (nariz) deve ser larga e 
desenvolvida, para poder farejar bem. Nos 
pretos e amarelos devem ser da cor preta, nos 
chocolates deve ser chocolate. Nos amarelos 
pode ser chocolate mas não desejável e deve 
ser penalizada. 





                            
. 

 

 

 

 

           A pigmentação dos amarelos 
frequentemente enfraquece no inverno, 
ou em situações de estresse. Isto não é 
falta de pigmentação, e não deve ser 
penalizado, desde que o cão tenha as 
pigmentações de pálpebras e comissuras 
labiais corretas. 



FOCINHO: PODEROSO, NÃO PONTUDO. 

 

     O crânio e focinho devem estar em 
planos paralelos e de proporções 
aproximadamente iguais. Focinhos muito 
curtos, mandíbulas pouco desenvolvidas 
(fracas) e focinhos pontudos são  
incorretos.   





MAXILARES/DENTES:  
 

MAXILARES DE TAMANHO MÉDIO, MAXILARES E DENTES 
FORTES, COM UMA PERFEITA, REGULAR E COMPLETA 
MORDEDURA EM TESOURA, ISTO É, OS DENTES SUPERIORES 
RECOBREM OS DENTES INFERIORES E SÃO INSERIDOS 
ORTOGONALMENTE AOS MAXILARES. 



     A dentição completa é o ideal. A 
faltas de poucos dentes não é problema 
para sua função mas dentes desalinhados e 
faltas dentárias exageradas devem sem 
penalizadas. A dentição completa é sempre 
preferível.  



OLHOS:  
DE TAMANHO MÉDIO, EXPRESSANDO 
INTELIGÊNCIA E BOM TEMPERAMENTO, DE 
COR MARROM OU AVELÃ. 



        Os olhos devem refletir 
generosidade e inteligência. Eles são de 
tamanho médio, bem colocados, nem 
protuberantes, nem profundos ou nem 
oblíquos. As pálpebras devem estar 
apertadas nos olhos, para protegê-los 
contra sujeiras quando o cão está 
trabalhando, ou seja, sem indicio de 
ectrópio ou entrópio. Nenhum branco deve 
ser visível quando o cão está olhando a 
frente. 



        Nos pretos e amarelos a cor  é 
marrom.  

        Nos chocolates normalmente os olhos 
são mais claros que nos pretos e amarelos, um 
castanho mais claro, mas nunca amarelos ou 
verdes.  

        As pálpebras dos amarelos e dos pretos 
devem ser pretas, nos chocolates devem ser 
chocolate.  

        Olhos amarelos e pretos são 
indesejáveis.  

 



 
 
 
 

ORELHAS:  
NEM GRANDES, NEM PESADAS, PENDENTES 
RENTE Á CABEÇA E INSERIDAS BEM PARA 

TRÁS. 
 

 



    Elas são de tamanho médio, fixadas bem 
atrás do crânio, e no comprimento devem 
alcançar a linha próxima a da linha da 
mandíbula. Elas quando puxadas a frente devem 
alcançar o canto interior do olho. Quando o cão 
está alerta, o canto interior da dobra das 
orelhas se erguerá quase se nivelando com o 
topo do crânio e a dobrará formando um ângulo 
ligeiramente descendente. A dobra da orelha 
não deve quebrar sobre o crânio e não deve 
formar um ângulo reto com a cabeça como em 
um Rottweiler ou Bullmastiff.  



PESCOÇO:  
 
SECO, FORTE, PODEROSO, INSERIDO EM 
OMBROS BEM COLOCADOS. 

  



 

 
  

            Moderação é a palavra 
chave, o comprimento do pescoço 
compõe a harmonia do cão, devendo o 
mesmo ser de tamanho médio, porém 
sendo suficientemente longo para 
carregar a presa para fora da água, 
não deve ter pele sobrando na garganta 
(barbelas). 

  

 



       PROPORÇÕES   IMPORTANTES  

  

              Embora o padrão não faça 
qualquer menção especifica sobre as 
proporções cernelha/chão = cernelha/ísquio, 
é evidente que por sua construção, sendo um 
cão de tronco curto e lombo curto, ele deve 
ser praticamente quadrado ao invés de 
retangular, levando-se em consideração o 
equilíbrio no conjunto final.  
 





 

              Além disso a distância do cotovelo 
ao chão deve ficar muito próxima da 
distancia do cotovelo a cernelha, ou seja, um 
labrador não pode ser nunca pernalta 
(cotovelo/chão > cotovelo/cernelha), e nem 
tampouco “pata-curta” (cotovelo/chão < 
cotovelo/cernelha), pois em ambos os casos 
haverá prejuízo notável na movimentação, 
influindo negativamente na capacidade do cão 
de trabalhar, ambos os casos devem ser 
penalizados. 

 





DORSO: LINHA SUPERIOR NIVELADA. 



 

           A linha superior deve ser nivelada. 
O ideal é observar o cão tanto parado 
quanto em movimentação, analisando o 
comportamento desta linha de dorso, 
deixando o cão à vontade, sem estar sendo 
“instigado”, por exemplo, com bolinhas ou 
isca.  

         Linhas descendentes, ascendentes e 
seladas são indesejadas.  



LOMBO: LARGO, CURTO E FORTE. 
 

 

             Aspecto importantíssimo 
na raça, o Labrador é essencialmente 
“short coupled”, ou seja, tem o lombo 
curto, sendo ele ainda largo e forte. 
 
 



           Não deve parecer notável uma cintura num 
cão maduro quando visto de cima. O lombo deve ser 
curto, forte e largo, o Labrador é o que tem o 
lombo mais curto entre todos os retrievers. 

  

           A linha inferior deve estar praticamente 
nivelada e não deve haver nenhum esgalgamento em 
direção ao lombo, Cadelas podem ser um pouco mais 
longas do que os machos. Às vezes cadelas imaturas 
terão uma curvatura em particular para cima, mas 
isto deve desaparecer quando eles amadurecerem e 
tiverem uma ninhada.  





PEITO: DE BOA LARGURA E PROFUNDIDADE, 
 

 COM COSTELAS BEM ARQUEADAS EM BARRIL. 

 

       Um peito de boa profundidade 
deve ultrapassar o cotovelo de um a 
dois dedos.  

      As costelas arqueadas em barril 
é característica da raça. 



TRONCO 

 

 



CAUDA: 
 

 CARACTERÍSTICA DA RAÇA. MUITO GROSSA 
NA BASE, AFINANDO GRADUALMENTE ATÉ A  
PONTA, DE TAMANHO MÉDIO, SEM FRANJAS, 
MAS COBERTA COMPLETAMENTE POR PÊLOS 
CURTOS, ESPESSOS E DENSOS, DANDO UMA 
APARÊNCIA “ARREDONDADA”, DESCRITA COMO 
“CAUDA DE LONTRA”. PODE SER PORTADA 
ALEGREMENTE, MAS SEM CURVAR SOBRE O 
DORSO. 







   

 

       Ponto característico da raça, ao 
avaliarmos a cauda devemos levar em 
consideração: Formato, inserção e porte.  

      Formato: É larga na base, podendo 
ser comparada à espessura do pulso de um 
homem. Ocupa aproximadamente um terço 
da largura da garupa e tem uma aparência 
arredondada. Afinando gradativamente 
sem ser muito fina na ponta, o tamanho 
ideal não deve ultrapassar o jarrete, 
conhecida como cauda de lontra.  
 

            

 



 

       A pelagem é curta e densa (pelo 
e sub pelo), sem ter franjas.  

       Inserção: deve ser como uma 
continuação do dorso. 

       Porte: A cauda de ser portada 
como uma continuação do dorso, uma 
pequena elevação em relação ao nível do 
dorso não deve ser penalizado.   

            



MEMBROS ANTERIORES 
  

APARÊNCIA GERAL: RETOS DO COTOVELO AO 
SOLO, QUANDO VISTOS DE FRENTE OU DE 

PERFIL.  

 

           De boa ossatura, fortes e retos 
do cotovelo ao solo, vistos de lado ou de 
frente. O carpo é flexível porem nunca 
deve ser cedido. Muito osso é tão 
indesejável quanto pouco. O osso deve ser 
pesado, mas certamente não volumoso.  

 



            

                Uma linha imaginaria 
saindo da cernelha ao chão, deve passar 
imediatamente atrás do cotovelo.  

 

                  



  

OMBROS : LONGOS E OBLÍQUOS. 
ANTEBRAÇOS: DE BOA OSSATURA E RETOS.  

PATAS: REDONDAS, COMPACTAS, DEDOS BEM 
CURVADOS E ALMOFADAS BEM DESENVOLVIDAS 

           Atenção especial deve ser dada 
a angulação do anterior, a Escápula e o 
Úmero formam um ângulo de 90º, devendo 
ter o mesmo comprimento.  







MEMBROS POSTERIORES 
  

APARÊNCIA GERAL: BEM DESENVOLVIDOS, SEM 
INCLINAÇÃO PARA A CAUDA. 

  
JOELHOS: BEM ANGULADOS. 

  
JARRETES: BEM DESCIDOS. JARRETES DE VACA 

SÃO ALTAMENTE INDESEJÁVEIS 



•   

 



 

           Devem ser bem desenvolvidos e de grande 
poder, musculosos e angulados. O músculo da perna 
é firme e a coxa é bem desenvolvida e poderosa. O 
jarrete é forte e preferencialmente curto.  

 

           Angulação em excesso ou pouca angulação 
resulta em falta de propulsão, ou seja, em ambos os 
casos há prejuízo  na movimentação. 

 

          Jarrete de vaca ou jarretes em foice 
devem ser  penalizados.  



          Os dedos do pé só devem estar 
ligeiramente atrás do ponto imaginário 
traçado verticalmente do fim da garupa ao 
solo quando o cão está em stay. O 
posterior deve dar a impressão de possuir 
muito poder de propulsão tanto na água 
quanto na terra. 
  

           





PATAS: REDONDAS, COMPACTAS, DEDOS BEM 
CURVADOS E ALMOFADAS PLANTARES BEM  
DESENVOLVIDAS.  



 

           Os pés devem ser compactos e firmes 
rentes fechados e com dedos bem-curvados, 
devem possuir uma membrana interdigital, que 
possibilita que ele trabalhe melhor na água, Os 
pés não são nem de lebre e nem pés de gato. 
Almofadas plantares bem desenvolvidas são 
necessárias para que ele possa desenvolver bem 
o trabalho de campo.  

 

           Dedos abertos, pés de lebre e carpo 
cedido são faltas. 



MOVIMENTAÇÃO: 
 LIVRE, COBRINDO ADEQUADAMENTE O TERRENO. OS 

MEMBROS ANTERIORES  
E POSTERIORES SE MOVIMENTAM PLANOS E RETOS. 





 

          A movimentação do Labrador deve ser 
harmoniosa, forte, poderosa, eficiente, fácil e 
sem esforço. Ele movimenta-se usando 
paralelismo, sem apresentar fraqueza nos 
metacarpos. 

  

         O Labrador deve ser comparado com 
um cavalo “Quarto de Milha”, capaz de 
trabalhar o dia todo a um passo normal, sendo 
capaz de desenvolver estouros súbitos de 
velocidade.  









PELAGEM 
 

PÊLO: CARACTERÍSTICO, CURTO, DENSO, SEM 
SER ONDULADO, E SEM FRANJAS, DANDO A 

IMPRESSÃO DE SER BASTANTE DURO AO 
TOQUE, O SUB PELO É RESISTENTE ÁS 

INTEMPÉRIES.  
 

 

           A pelagem é outra característica 
distinta dos labs, a qual o julgador deve dar 
bastante ênfase, pois é fundamental para a 
raça ter uma pelagem correta.   





             O pelo deve ser curto, muito denso 
e sem ondulações, com sub pelo. Isto é 
essencial para proteger o cão nos climas 
mais frios de sua origem. Deve dar a 
impressão de ser duro ao toque, contudo não 
tão duro quanto uma pelagem de um terrier 
de pelo duro.  



           

        Dependendo do clima, e da temporada 
do ano, a pelagem pode estar com mais ou 
menos sub pelo, mas sempre deve haver 
algum presente, dando a pelagem exterior 
uma aparência de boa textura. A pelagem do 
labrador é uniforme e não tem ângulos 
retos, nem tampouco buracos, o que dá a 
aparência arredondada típica da raça. 
Cheque o sub pelo passando os dedos contra 
os pelos e se isso deixar uma marca na 
pelagem está correto.  

            



           O Labrador é um cão rústico e não deve 
haver nenhum tipo de preparação especial para o 
“ring”. O único “trimming” permitido é aparar os 
pelos entre os dedos, e a remoção dos pelos 
espiralados da ponta da cauda se assim desejar. 
Sprays, tinturas e outros artifícios para pelagem 
também não devem ser usados na raça, e a 
constatação do uso deles não deve ser bem vista 
pelo julgador.  

          O Labrador deve ser mostrado limpo e de 
forma natural, como se estivesse pronto para ao 
invés de ir ao “ring”, sair para o trabalho de 
campo. 

          O Labrador troca de pelo mais ou menos 
duas vezes ao ano, fator que não deve ser 
penalizado com muita severidade se há evidência de 
pelagem dupla.  



COR:  
INTEIRAMENTE PRETO, AMARELO OU 

FÍGADO/CHOCOLATE. O AMARELO VAI DO 
CREME CLARO AO VERMELHO DA RAPOSA. 
PEQUENA MANCHA BRANCA NO PEITO É 

PERMITIDA. 

 

           São três as cores, sendo as três de 
igual beleza e importância para a raça, um 
bom julgador não deve levar em conta a cor, 
todas as cores devem ser comparadas ao 
padrão racial do mesmo modo.  
            



                Os amarelos podem variar em sua 
tonalidade, do vermelho raposa (red fox) ao creme bem 
claro, quase branco (white yellow), em ambos os casos 
sempre as orelhas e o dorso terão uma cor mais escura 
do que o resto da pelagem, alguns amarelos têm uma 
máscara mais escura ao redor do focinho que às vezes 
vai até as sobrancelhas.  

                Os pretos e os chocolates são facilmente 
afetados pelo sol, nos pretos poderá acontecer deles 
ficarem com um tom queimado, assumindo quase um tom 
de café muito escuro, e nos chocolates podem chegar a 
um tom queimado, enfraquecendo a cor típica. 

                Pelagens malhadas ou com qualquer indicio 
de tan, são inaceitáveis e devem ser penalizados 
severamente. 
 



TAMANHO: 
  IDEAL NA CERNELHA: MACHOS: 56 A 57 CM, 

E FÊMEAS: 54 A 56 CM. 

 

 

       Cães demasiadamente pequenos ou 
grandes, tanto machos quanto fêmeas, 
devem ser penalizados se em comparação 
com o tamanho do padrão. 



FALTAS: 
 QUALQUER DESVIO DOS TERMOS DESTE 

PADRÃO SERÁ CONSIDERADO COMO FALTA E 
PENALIZADO NA EXATA PROPORÇÃO DE SUA 

GRAVIDADE. 

 

 

 

          Isto pode ser feito tendo-se em 
mente o que é mais importante, comparando-
se com o que é menos importante para a 
raça.  





  

FALTAS DESQUALIFICANTES: 
 

- Agressividade ou timidez excessiva; 

  

- Todo cão que apresentar qualquer sinal de 
anomalia física ou de comportamento deve ser 
desqualificado.  

 

NOTAS: Os machos devem apresentar os dois 
testículos, de aparência normal, bem desenvolvidos e 
acomodados na bolsa escrotal. 



               Considerando os itens acima e 
avaliando um labrador, deve-se buscar sempre em 
um Labrador, um cão: 

  

PODEROSO, ATLÉTICO, ÁGIL, QUE POSSA 
TRABALHAR COMO UM CÃO DE CAÇA, 
COMPACTO, COM PELAGEM DUPLA, QUE TENHA 
UMA EXPRESSÃO GENTIL, CAUDA DE LONTRA, 
COM MOVIMENTO PODEROSO E CORRETO, COM 
TEMPERAMENTO CONFIANTE E AMIGÁVEL.  



Baseado no padrão comentado feito pelo Conselho Brasileiro do 
Labrador, alguns comentários e diagramas são de autoria do 

criador e árbitro Dr. Michael Woods (Canadá), ao qual 
agradecemos a permissão para reprodução neste trabalho, os 
diagramas identificados com a sigla (KC-UK) fazem parte do 

acervo do The Kennel Club UK. Formatação geral:          
Daniel Oliveira. 

 CBL - CONSELHO BRASILEIRO DO LABRADOR 

 




