


Pr
oo

f  
 1

2C
T 

Pr
oo

f  
 1

 Índice
 Introdução  6

1 Bem-vindo ao teu mundo canino 9

2 Como vês e cheiras o mundo  33

3 Paladar, tato e audição  47

4 Estímulos e respostas 61

5 Infância 85

6 Emoção, personalidade e educação 103

7 Tu e os outros cães  129

8 Compreender os humanos 143

9 O outono da vida 157

10 Problemas que poderás encontrar  167

 Bibliografia  184

 Índice remissivo 189

 Agradecimentos 192

Job:11189   Title: Being A Dog (octopus) 
Page: 5

Being a Dog Ch0 001-007_ST5_dp_PT AF.indd   5 12/09/2018   17:54



Pr
oo

f  
 1

2C

6Pr
oo

f  
 1

Este livro observa o mundo através dos olhos de um cão, para perceber o que realmente 
significa ser cão no complicado mundo atual. Ser Um Cão não é só uma questão de 
biologia — é uma rede intrincada de genética, aprendizagem e comportamento, pelo 
que é um estado de existência em constante evolução. 

Introdução

Tanto a ideia que um cão tem de si próprio como 
o mundo exterior de pessoas e objetos à sua volta são 
afetados de forma contínua e profunda pelo ambiente 
circundante. Ao viver ao lado dos humanos, o traba-
lho de um cão pode variar entre ser um bom compa-
nheiro e guardar gado, ajudar pessoas com problemas 
de saúde ou até detetar bombas para os militares, ta-
refas em que os seus instintos e tenacidade poderão 
ser testados até ao limite. 

De modo a ajudar a compreender o mundo do 
ponto de vista de um cão, este livro fala através da voz 
de um cão para explicar como faz as suas escolhas. 
O que é que um cão é capaz de ver, ouvir ou detetar? 
O cão consegue sentir ou tomar decisões? Quanto do 
discurso humano é que os cães realmente enten-
dem? O percurso de evolução desta espécie tem sido 
especificamente para a ajudar a viver na companhia 
dos humanos.

Introdução
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Introdução

Ao longo deste livro, exploram-se de maneira 
exaustiva as formas como os cães comunicam, como 
toleram as regras e rotinas impostas pelos donos e 
como constantemente se adaptam e aprendem a 
desfrutar dos benefícios desta relação.

A família de um cão pode incluir humanos, outros 
cães e, por vezes, outros animais pequenos, como 
gatos ou coelhos. Isto pode afetar de várias maneiras 
o desenvolvimento do cão, no bom ou no mau sen-
tido, dependendo de como o dono gere a situação. 
Por isso, incluí várias secções sobre descodificar 
o comportamento do cão, de modo a que os donos, 
que já criaram laços fortes com os seus cães, passem 
a conhecê-los ainda melhor, certificando-se de que, 
de facto, estão a satisfazer todas as necessidades dos 
seus companheiros caninos.

A aparência dos cães é extremamente variada, 
em resultado de opções reprodutivas que foram 
escolhidas de forma deliberada pelos humanos. 
Estas diferenças fascinam os humanos. Será que 
a aparência do cão influencia a forma como ele se 
comporta, ou existirão outros fatores igualmente 
importantes? Os atributos de trabalho que os cães 
desenvolveram ao longo dos anos são atualmente  
uma mais-valia ou um entrave nestes tempos moder-
nos? Ao examinar a evolução do cão, as fases impor-
tantes da vida, a composição biológica e as formas 
relevantes como aprendem através dos humanos, 
de outros cães e do ambiente, este livro proporcio-
na uma janela única para o que realmente significa 
ser hoje um cão.

Cada capítulo explora os elementos individuais 
envolvidos na essência canina, e o texto é acompa-
nhado por guias visuais que ajudam a aprofundar 
ainda mais o conhecimento. Em conjunto, os ele-
mentos incluídos nestes capítulos permitem uma 
visão completa e única sobre o que significa ser um 
membro dos Canis lupus familiaris — ou de como 
realmente é a vida de um cão.
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BEM ‑VINDO AO
TEU MUNDO

CANINO

1

Como é que percebes quando estamos aborrecidos, felizes ou 
animados? Como é que conseguimos compreender o que queres 

dizer quando fazes barulhos, corres, abanas a cauda e inclinas 
a cabeça de uma maneira que derrete um coração humano? 

Há evidências comprovadas de que o teu mundo evoluiu 
intrincadamente em paralelo com o nosso.
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Bem-vindo ao teu mundo canino10

Ser um cão moderno

Certas raças podem ser proibidas ou ter restrições no 
espaço público, como andar com trela ou com açaime.

Tens uma presença massiva em todo o lado e juntas ‑te às pes‑

soas onde quer que se estabeleçam. Nas residências humanas de 

todo o mundo, e desde o início do século xxi, verificou ‑se um 

aumento constante do número de donos de cães.

Populações mundiais
Os dados mundiais são incompletos, porque pode ser difícil 

comparar estudos de posse de cães devido a critérios diferentes 

nos métodos de recolha de dados. A Índia lidera a tabela no que 

toca ao aumento da população com cães (ver mapa da página ao 

lado), embora, a nível global, o número de pessoas com cães ainda 

seja dos mais baixos no mundo. A popularidade dos cães mais 

pequenos está a aumentar, provavelmente à medida que os esti‑

los de vida se deslocam para ambientes urbanos, mas, atualmente, 

o Brasil tem mais cães pequenos per capita do que qualquer outro 

país do mundo.

Donos ou companheiros?
Os cães desempenham funções num vasto leque de sociedades e 

estilos de vida. As preferências por uma determinada raça variam 

ao longo dos anos, mas o tipo de pessoa que tem cães permanece 

basicamente o mesmo, abrangendo pessoas que vivem sozinhas, 

famílias com filhos e reformados. No entanto, houve uma mudan‑

ça demográfica no seio destes grupos. A cada vez mais velha popu‑

lação dos baby boomers (aqueles que nasceram imediatamente a 

seguir à Segunda Guerra Mundial) tem agora menos cães do que 

era habitual, o que sugere que consideram que tomar conta de ani‑

mais de companhia é cada vez mais inviável ou indesejável. Por 

outro lado, a «geração do milénio», ou «Geração Y» (pessoas 

nascidas entre 1982 e 2002), opta cada vez mais por ter animais de 

Os cientistas compararam a tua evolução com a dos humanos e encontraram 
paralelismos significativos. A tua posição social na sociedade humana foi ‑se ampliando; 
começaste por fornecer pele para vestuário e por ser uma fonte de alimento, mas depois 
tornaste ‑te um companheiro de trabalho e, finalmente, parte da família.

companhia, principalmente cães pequenos. Nos Estados Unidos 

da América, a taxa de nascimento dos humanos caiu 10% entre 

2007 e 2014, mas o número de pessoas com cães pequenos dupli‑

cou nesse período, fazendo com que este seja o tamanho de cão 

mais popular. Em muitos países, o facto de as mulheres estarem a 

escolher ter filhos mais tarde do que acontecia nas gerações ante‑

riores parece muitas vezes abrir espaço para ter um cão em casa 

antes da chegada das crianças.

Cães banidos
As regras relativas à posse de cães variam de país para país. Há 

raças que estão banidas ou têm restrições (precisam de açaimes 

em espaços públicos), nomeadamente no Reino Unido, Suíça, 

Austrália e partes do Canadá e dos EUA. O pit ‑bull ‑americano,  

o fila ‑brasileiro, o dogo ‑argentino, o cane ‑corso, o rottweiler, 

vários mastins e o dobermann ‑pinscher são exemplos de raças 

que estão proibidas em muitos países do mundo.

Job:11189   Title: Being A Dog (octopus) 
Page: 10

Pr
oo

f  
 1

  2
C

Being a Dog Ch1_008-031_ST5_dp_PT AF.indd   10 12/09/2018   17:56



Pensa ‑se que existam mais de 500 milhões de cães  

no mundo, dos quais cerca de três quartos são vadios.  

O Brasil lidera a tabela com 36 milhões de cães.

POPULAÇÃO MUNDIAL DE CÃES

Nos Estados Unidos da América, 36,5%da população tem 
cães, e estima ‑se que existam quase 70 milhões de cães de 
companhia — o que significa que há um cão por cada quatro 
norte ‑americanos.

Na Austrália, existem cães em 39% dos lares, e estima ‑se 
que no total existam 4,2 milhões de cães de companhia.  
Com 19 cães por cada 100 pessoas, são o animal de 
estimação australiano mais comum.

No Reino Unido, o número de donos de cães manteve ‑se 
relativamente estável entre 2010 e 2016, com cães 
presentes em cerca de 24% dos lares (o que perfaz  
um total de cerca de 9 milhões de cães).

Em Itália e na Polónia, registam ‑se números semelhantes, 
enquanto França se destaca como tendo a principal população 
de donos de cães, albergando mais de 7 milhões de cães.  
Na Europa, a Rússia é a recordista do número de cães:  
12,5 milhões. Já a nível mundial, o vencedor é o Brasil,  
com quase 36 milhões de cães.

Na Índia, entre 2007 e 2012, o número de cães subiu 58%, 
sendo esta a população em maior crescimento de todos os 
países sondados pela Euromonitor International em 2015 
(altura em que apresentou relatórios sobre 53 países).  
É provável que o número de animais de companhia continue  
a aumentar devido à crescente urbanização registada em 
todo o mundo.

Número de donos de cães

ALASCA  
(EUA)

FINLÂNDIA

ISLÂNDIA 
NORUEGA

MAURITÂNIA

ARGÉLIA

MALI NÍGER
CHADE SUDÃO

LÍBIA EGITO

IRAQUE

IÉMEN

ETIÓPIA

QUÉNIA

TANZÂNIA

ANGOLA
ZÂMBIA 

NAMÍBIA

ÁFRICA DO  
SUL

MOÇAMBIQUE

MADAGÁSCAR

SOMÁLIA

NIGÉRIA

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA  

DO CONGO

OMÃ

FILIPINAS

PAQUISTÃO

JAPÃO

IRÃO

ÍNDIA

INDONÉSIA

AUSTRÁLIA

NOVA 
ZELÂNDIA

SUÉCIACANADÁ

OCEANO 
ATLÂNTICO

OCEANO 
ATLÂNTICO

OCEANO 
ÁRTICO

OCEANO 
ÁRTICO

OCEANO 
ÍNDICO

Cães por 100 habitantes
Mais de 25
18 ‑25
11 ‑17
4 ‑10
Menos de 3

OCEANO 
PACÍFICO

OCEANO 
PACÍFICO

RÚSSIA

CHINA

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA

MÉXICO

ARGENTINA

BRASIL

BOLÍVIA

PERU

COLÔMBIA

VENEZUELA

CUBA

CAZAQUISTÃO MONGÓLIA

TURQUIA

ARÁBIA 
SAUDITA

GRONELÂNDIA
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12 Bem-vindo ao teu mundo canino

Vestir os cães de modo 
invulgar pode condicionar  
a sua capacidade para 
expressarem um 
comportamento normal  
ou deixá‑los assustados  
ou confusos.

À medida que os estilos de vida e os rendimentos das pessoas 

melhoram, os seus cães saem beneficiados — verás que eles têm 

mais tempo no dia a dia e mais espaço para ti nas suas casas.  

A sua crescente atitude protetora é uma boa notícia para ti; nunca 

houve tantos passeadores de cães, groomers e treinadores de cães 

como agora. Também podes esperar muitos privilégios caseiros 

que poderiam ser considerados especificamente para humanos, 

como as festas de anos.

Os cães são diferentes
O fenómeno de antropomorfismo, ou «humanização dos ani‑

mais», originou um aumento em atividades paralelas, pelo que 

agora existem produtos comerciais para todas as necessidades 

que possas (ou não) ter. Nos Estados Unidos da América, 45% 

dos donos de animais de estimação admitem que compram pren‑

das de aniversário para os seus animais, e há 64% que compram 

Quando as famílias humanas escolhem a tua companhia, não o fazem apenas em 
resposta a tendências de moda ou à tua aparência. Consideram ‑te um membro  
da família e cada vez mais és tratado como uma parte importante dessa unidade.  
À noite, quase três quartos dos cães partilham a cama dos donos.

O teu estilo de vida

prendas de Natal. No entanto, poderão escolher presentes de 

acordo com o seu gosto, não o teu. Por exemplo, certas cores vivas 

atraem os humanos, pelo que os produtos são concebidos de 

modo a despertar o interesse deles, independentemente das pre‑

ferências dos cães (é provável que estejas mais interessado em 

investigar a caixa de cartão onde vêm os objetos).

A maneira como as empresas vão ao encontro das necessi‑

dades dos teus donos alterou ‑se. Os produtos já não estão ape‑

nas disponíveis na tua loja de animais. As grandes cadeias de 

lojas de animais e, sobretudo, as lojas online, as lojas com arti‑

gos para a casa e até os centros de jardinagem são locais onde 

agora o teu dono pode comprar coisas para ti.

Os cães precisam mesmo de roupa?
Este consumismo crescente despertou algum receio entre 

comunidades preocupadas com o bem ‑estar dos cães. A título de 

exemplo, cerca de 22% dos donos de cães nos Estados Unidos da 

América afirmam que vestem os seus animais com um qualquer 

tipo de roupa. O fenómeno da «alta ‑costura canina» — roupa 

concebida para o estilo e não para a função — foi criticado por 

associações para o bem ‑estar animal, que defendem que não 

consegues ter um comportamento normal com estas restrições.

Uma outra preocupação é o facto de poderes ser encarado 

como um acessório de moda e não como um ser vivo e um compa‑

nheiro para toda a vida. Contudo, os cães de raças sem pelo, como 

o cão ‑de ‑crista ‑chinês, ou os cães magros com pelo fino, podem, 

de facto, necessitar de camadas adicionais para manterem a tem‑

peratura, mesmo em regiões com amplitudes térmicas normais. 

A questão de «vestir ou não vestir» está intimamente relacionada 

com a tua raça e o teu ambiente.
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ANTROPOMORFIZAR CÃES

Cães no trabalho
Descobriu ‑se que tens um efeito 
calmante nos locais de trabalho.  
Os trabalhadores que levam o cão para 
o emprego apresentam níveis mais 
elevados de satisfação com o trabalho 
do que aqueles que não levam 
companhia. Ao início do dia, os níveis 
de stress são iguais, mas, à medida 
que o dia avança, os donos de cães 
registam uma diminuição do nível de 
stress, quando comparado com o dos 
trabalhadores que não têm cães.

Companheiros de sono
Vários estudos demonstram que  
quase três quartos dos donos de cães 
permitem que os animais durmam  
com eles na cama. Isso acontece 
principalmente com cães pequenos,  
é menos frequente com cães de porte 
médio e quase nunca acontece com 
cães grandes. Dormir na mesma cama 
nem sempre resulta numa noite 
sossegada: alguns donos contam que 
dormem melhor, mas outros sofrem 
uma noite conturbada.

Alta ‑costura para cães
O teu dono pode decidir que precisas 
de uma camada adicional de roupa,  
ou pode simplesmente querer que 
tenhas «estilo». No levantamento 
realizado pela Petplan, em 2011, 25% 
dos donos de animais de estimação 
declararam que compraram roupas 
para o seu animal, e os donos de cães 
foram o grupo mais representado  
(com 36%, superaram, e muito,  
os 8% dos donos de gatos).

Alguém com quem falar
Mais de metade dos donos de cães 
conversa contigo regularmente, 
usando, segundo palavras dos próprios, 
uma voz «diferente» da usada no 
padrão de discurso normal. É mais 
provável que os donos de cães pensem 
que o seu cão os entende (84%)  
do que os donos de gatos (73%)  
ou os donos de coelhos (61%).

Prendas comemorativas
Para ti, uma prenda poderá ser a 
descoberta inesperada do cheiro  
de outro cão, ao invés de um objeto 
embrulhado em papel. No entanto, 
66% dos donos de cães admitem que 
compram presentes de Natal e de 
aniversário, bem como acessórios  
para te divertires em datas festivas.

Uma refeição especial
Cerca de 30% dos norte ‑americanos 
cozinham para os seus animais, pois 
preferem ser eles a escolher a tua 
dieta. Também poderás descobrir que  
o teu dono está entusiasmado por 
partilhar contigo refeições 
comemorativas: de acordo com um 
estudo de 2011 da Petplan, 62% dos 
cães no Reino Unido desfrutaram de 
um jantar especial de Natal, e 25% 
tiveram direito a um bom repasto  
no dia do aniversário.

Muitos humanos cometem o erro de pensar que os cães têm  

os mesmos gostos que eles. De um modo geral, esta ideia está errada.

Job:11189   Title: Being A Dog (octopus) 
Page: 13

Pr
oo

f  
 1

 2
C

Being a Dog Ch1_008-031_ST5_dp_PT AF.indd   13 12/09/2018   17:56



14 Bem-vindo ao teu mundo canino

Ainda que exista um contraste entre o habitat e o 
comportamento de cães e lobos, o biólogo Robert Waynes 
comparou as sequências de ADN mitocondrial de ambos  
e descobriu que diferem em apenas 1 por cento.

Os humanos têm 46 cromossomas (23 pares), ao passo que tu 

tens 78 (39 pares). Os teus sentidos apurados refletem a tua 

complexa constituição e, em particular, o teu sentido de olfato 

supera em muito o dos humanos. Tens até um órgão sensorial 

especial para o olfato que permite o contacto direto com subs‑

tâncias químicas, como as feromonas, que, por sua vez, te forne‑

cem preciosas informações acerca de outros cães.

A tua audição é muito sensível, o que faz com que consigas 

ouvir sons muito ténues ou em frequências demasiado altas para 

a audição humana. Isto permite ‑te determinar a proveniência 

dos sons. As tuas respostas emocionais face a vários tipos de 

sons são identificáveis pelas diferentes posições das tuas ore‑

lhas. A tua visão desenvolveu ‑se de modo a satisfazer as tuas 

necessidades, que vão desde perscrutar a longas distâncias de 

O teu nome oficial é Canis lupus familiares, o cão doméstico. Existes em todo o mundo 
e, através da reprodução seletiva, os humanos criaram ‑te para vários fins, que realçam 
diferentes aspetos do teu comportamento e dos teus atributos físicos. Neste capítulo, 
exploramos em pormenor a tua configuração canina.

A tua configuração canina

maneira a detetar presas, até focar objetos muito próximos 

(como o rosto do teu dono). Já no que toca às cores, o teu desem‑

penho não é tão brilhante: apenas vês num limitado espetro, 

como se fosses um humano com daltonismo.

O teu paladar também é mais limitado do que o dos huma‑

nos: tens cerca de 1700 papilas gustativas aglomeradas na ponta 

da língua, enquanto os humanos têm aproximadamente 10 mil, 

mas consegues distinguir sabores salgados, doces, amargos e 

azedos. Os teus dentes são muito mais impressionantes do que 

os dos humanos: consegues esmagar ossos de modo a chegares à 

nutritiva medula que está no interior e também rasgas e trituras 

carne. Na idade adulta, tens cerca de 42 dentes.

A nível vocal, consegues criar uma gama variada de sons — 

ladrar, uivar, rosnar, gemer e bufar — cada um com o seu signifi‑

cado específico. Os teus latidos têm significados diferentes. Por 

exemplo, o latido de «convite para brincar» difere do latido de 

«estranho aproxima ‑se». E ainda deves ter outro diferente para 

informares o teu dono de que está na hora de ir dar um passeio.

Ossos e órgãos
Os teus ossos são bastante fortes e a tua coluna vertebral é extre‑

mamente flexível, dobrando ‑se e alongando ‑se com facilidade 

quando corres para apanhar uma presa ou um osso. As unhas não 

retráteis que tens nas patas funcionam como os pitões dos ténis 

dos velocistas, dando‑te enorme tração. Os teus membros podem 

ser curtos (com patas grandes para escavar, permitindo o fácil 

acesso a tocas) ou compridos (para uma aceleração rápida quan‑

do caças). Certas raças atingem 64 km/h, ou mais.

Um coração humano bate a cerca de 72 batimentos por 

minuto (bpm). Em comparação, o coração de um cão grande bate 

a 60 ‑100 bpm, enquanto o de um pequeno bate a 100 ‑140 bpm. 
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ANATOMIA DO NARIZ E DO OUVIDO

Concebido para cheirar
A cavidade nasal do cão está dividida em duas 
câmaras — ambas com placas ósseas conhecidas  
por turbinados — as quais fornecem informações 
sensoriais acerca dos cheiros ao centro olfativo 
localizado no cérebro. A cavidade nasal também 
contém o órgão de Jacobson, que é capaz de detetar 
feromonas, fornecendo ao cão informação sobre a 
disponibilidade de outro cão para acasalar. A língua  
é usada para várias tarefas, como registar sabores, 
conduzir calor, ingerir comida e água e sarar 
ferimentos.

Um ouvido bem afinado
O ouvido do cão tem três partes: ouvido externo,  
interno e médio. O ouvido médio é usado para processar 
o som, enquanto o interno reúne informação vital para  
a sensação de equilíbrio do cão. Também ajuda a 
traduzir as vibrações em «mensagens» úteis, que são 
transportadas para o cérebro através do nervo auditivo.

A estrutura do teu cérebro é semelhante à dos humanos, tendo as 

mesmas hormonas e passando pelas mesmas alterações quími‑

cas durante os estados emocionais. O teu cérebro também reage 

a sons emotivos vindos de outros cães, bem como de humanos.

O comprimento da cauda varia de raça para raça, mas, em 

média, tens 319 ossos no corpo, enquanto os humanos têm 206. 

A cauda proporciona uma abundância de informações sobre o 

teu estado de espírito, mas abaná‑la nem sempre significa que 

estás contente. A tensão, a velocidade e posição da cauda ao  

abanar são relevantes, e o teu dono tem de entender o que esse 

movimento realmente significa.

Dormes cerca de 12 ‑14 horas por dia. Os teus padrões de 

sono são semelhantes aos dos humanos, combinando o sono 

Movimento Rápido dos Olhos (REM – Rapid Eye Movement) e o 

sono não REM, ou sono Sem Movimento Rápido dos Olhos 

(NREM – Non Rapid Eye Movement). Os cães mais velhos tendem 

a dormir menos durante a noite e têm menos sono REM do que 

os cães mais novos.

Amígdala

Cavidade nasal

Palato duro

Palato mole

Esófago

Traqueia

Laringe

Epiglote
Língua

Cartilagem auricular

Canal vertical
Músculo temporal

Ouvido interno

Ossículos auditivos

Cóclea

Tuba auditiva

Bula timpânicaCavidade do ouvido médio

Membrana timpânica

Canal horizontal

Nariz

Ouvido
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16 Bem-vindo ao teu mundo canino

Evoluíste para servir diversos fins. O teu corpo pode ter sido desenvolvido de 
determinadas formas para sobreviver no teu clima local e tu podes ter sido escolhido  
para te reproduzires com outros cães, de modo a acentuar caraterísticas específicas.  
No entanto, és exclusivamente identificado como «cão».

Da estrutura do esqueleto até ao funcionamento interno do teu 

sistema digestivo, o teu corpo funciona na perfeição quando estás 

saudável. Quatro dos principais sistemas estão aqui represen‑

tados (ver página ao lado), mas outros, tais como os sistemas 

endócrino, linfático e urogenital, são igualmente importantes 

para ti. O teu sistema respiratório — incluindo boca, nariz, 

O teu corpo

pulmões e vias respiratórias, bem como a tua traqueia — é essen‑

cial para absorver oxigénio e para eliminar gases tóxicos, como o 

dióxido de carbono. Este sistema torna ‑se ainda mais relevante 

devido ao facto de quase não transpirares através da pele; tu 

dependes do sistema respiratório para regular a temperatura do 

corpo, o que acontece quando estás a arfar.

O teu dono deve conhecer as várias partes  
da tua anatomia, para compreender os pontos 
de grooming e para conversar com o teu 
veterinário sobre a tua saúde.

Cauda

Garupa

Lombo
Dorso

Ventre

Cernelha

Occipital

Crânio

Stop

Focinho

Nariz

Boca

Lábios

Garganta

Peito

Pé

Pulso

Quartela

Antebraço

Jarrete

Parte superior da coxa

Coxa

Metatarso

Almofadas

Cotovelo Joelho

Dedos
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ANATOMIA DO CORPO

Esqueleto

Sistema cardiovascular

Músculos

Sistema digestivo

A tua anatomia é um testemunho do teu poder como predador, e o teu corpo 

evoluiu de maneira a fornecer ‑te todas as competências de que precisas para 

detetar, perseguir, capturar, matar e transportar presas.

A tua coluna vertebral é extremamente flexível, 
proporcionando ‑te velocidade e agilidade para caçar presas. 
Os teus membros anteriores estão ligados ao corpo apenas 
por músculos (não tens uma «clavícula»), permitindo uma 
passada mais larga.

Tens dois tipos de músculos: de «contração rápida», que 
permitem elevada velocidade; e de «contração lenta», que 
são mais eficientes a queimar gorduras e a proporcionar 
resistência. Cada raça tem estes músculos em proporções 
diferentes.

Tu engoles grandes pedaços de comida sem mastigar, dado 
que o teu trato digestivo está concebido para processar  
carne (digeres a carne mais depressa do que os vegetais).  
A carne atravessa o teu corpo (da ingestão até à eliminação) 
em 8 ‑9 horas.

Tanto o teu coração como o sistema circulatório sanguíneo 
funcionam de forma semelhante aos dos humanos. Contudo, 
as tuas patas utilizam um mecanismo especial chamado 
«troca de calor em contracorrente» para se manterem 
quentes (que também existe nos pés dos pinguins).

Esternocefálico

Braquiocefálico

Trapézio

Grande dorsal

Bíceps  
femoral

Glúteo médio

Esterno ‑hióideo

Peitoral

Oblíquo interno  
do abdómen

Deltoide

Flexor ulnar  
do carpo

Tríceps

Extensores do  
carpo e dos dedos

Escápula

Última vértebra 
cervical

Sacro

Atlas (primeira 
vértebra cervical)

Úmero

Rádio

Fémur

Patela

Cauda 
(vértebras 
caudais)

Cintura pélvica
Vértebras 
torácicas

Vértebras 
lombares

Perónio

Tíbia
Ulna

Metacarpo

Falanges

Carpo
Tarso

Esterno

Costela

Crânio

Esófago 
(garganta)

Estômago

Intestino 
delgado

Intestino 
grosso

Reto

Ânus

Uretra  
(urina)

Veia jugular

Artéria 
carótida

Aorta Coração

Veia cava 
caudal

Veia pulmonar
Veia subclávia

Artéria subclávia

Veia 
femoral

Artéria 
femoral

Aorta abdominal

Artéria pulmonar
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18 Bem-vindo ao teu mundo canino

Mostras mais interesse em analisar caras que conheces do que 
caras desconhecidas, e pareces capaz de procurar e reconhecer 
caraterísticas faciais da mesma forma que os humanos.

Analisas as faces humanas, possivelmente à procura de sinais 
de intenção ou emoção, mas há estudos que sugerem que 
preferes olhar para os focinhos de outros cães.

As pessoas têm funções cerebrais que partilham com outros 

mamíferos, mas os cães têm capacidades cognitivas particulares 

que partilham com as pessoas. Exames ao cérebro mostram que 

tens uma área específica (o lobo temporal) em que podes pro‑

cessar informações faciais. Também consegues distinguir uma 

imagem de uma cara zangada da de uma cara feliz, mesmo em 

rostos que para ti são desconhecidos, mas ainda não se sabe qual 

a interpretação que fazes destes dados. No entanto, estudos rea‑

lizados por investigadores da Universidade de Lincoln, no Reino 

Unido, demonstraram que olhas mais para o lado direito do 

rosto humano, recolhendo informaçãões sobre o estado emo‑

cional do indivíduo. Isto acontece porque o hemisfério esquerdo 

do cérebro está mais ligado à informação de cariz emocional, que 

depois é manifestada no lado direito das faces humanas.

O estudo de imagens do cérebro revelou que avalias os rostos de modo muito 
semelhante ao dos humanos, e parece que também processas vozes e emoções  
da mesma forma. Isto acontece porque tens sistemas cerebrais dedicados  
a entender sons vocais e que conseguem distinguir estados emocionais.

O teu cérebro
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Descobriu ‑se que a atividade cerebral dos 
humanos quando em contacto com cães é muito 
semelhante à de quando estão na presença de 
crianças; tanto os cães como as crianças 
despertam a atividade de regiões do cérebro 
associadas a processamento visual, interação 
social, emoção, vínculo e recompensa.

Há aspetos importantes em que o cérebro do 
cão é semelhante ao cérebro humano; imagens 
obtidas através de ressonância magnética 
funcional mostraram que ambos processam  
da mesma maneira sons vocais carregados  
de emoção. Sons felizes iluminam o córtex 
auditivo das duas espécies.

CÉREBRO HUMANO VS CÉREBRO CANINO
Investigações recentes com imagens do cérebro descobriram semelhanças 

impressionantes entre o cérebro do homem e o do cão, incluindo a maneira  

como estes dois mamíferos processam a voz e a emoção.

Cérebro humano Cérebro canino

Bolbo raquidiano

Cerebelo

HEMISFÉRIO 
CEREBRAL 
ESQUERDO

Linear
Lógico

Linguístico
Raciocínio

Literal
Listas

Ciência
Números

Lobo parietal

Lobo temporal

Lobo occipital

Mesencéfalo

Cerebelo

Medula espinal
Medula

Ponte

Hipófise

Hipotálamo

Tálamo

Lobo frontal

HEMISFÉRIO 
CEREBRAL 
DIREITO
Comunicação  
não verbal
Imagens 3D
Arte e música
Imaginação
Criatividade
Intuição

Medula 
espinal

Cerebelo

Rombencéfalo

Hemisfério cerebral

Córtex cerebral

Cerebelo

Medula 
espinal

Vista dorsal

Vista dorsal

Vista lateral

Vista lateral

Hemisférios cerebrais

Fibras nervosas

Terceiro ventrículo

Tálamo

Cérebro

Hipotálamo

Glândula pituitária
Ponte
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20 Bem-vindo ao teu mundo canino

Há indícios que sugerem que a tua família alargada Canidae (mamíferos 
carnívoros, incluindo raposas, chacais, lobos e cães) se dispersou ao longo 
dos últimos 50 milhões de anos. Os canídeos encontram ‑se em todos os 
continentes, com exceção da Antártida.

Os lobos e os cães partilham algumas semelhanças na 
aparência e no comportamento, mas são bastante diferentes 
no que respeita à domesticação e às interações com os 
humanos — principalmente no companheirismo.

A tua genealogia
Na família Canidae existem três grupos distintos, bem como 

alguns animais, como o cão ‑guaxinim, que têm uma linhagem 

separada (ver página ao lado). Os canídeos com aspeto de raposa 

— como a raposa ‑do ‑ártico, a raposa ‑vermelha e o feneco — 

pertencem ao género Vulpes e descendem do ancestral Leptocyon. 

Os canídeos semelhantes ao lobo — como o cão, o lobo ‑cinzento 

e o coiote — são membros do género Canis e evoluíram a partir do 

Eucyon davisi, espécie que existiu durante o Mioceno (há sete 

milhões de anos). Este grupo também inclui o mabeco e alguns 

canídeos sul ‑americanos, como o cachorro ‑vinagre ou o lobo‑

‑guará. Tu tens mais parecenças com uns do que com outros, 

mas todos são teus primos afastados.

Provas científicas
A investigação genética mostra que descendes de ancestrais 

parecidos com o lobo, e que, em tempos mais recentes, a domes‑

ticação exerceu uma influência considerável, transformando a 

tua morfologia e comportamento no cão de companhia atual. Até 

há pouco tempo, pensava ‑se que os cães tinham evoluído há 

cerca de 15 mil anos, mas análises recentes a sequências de ADN 

mitocondrial sugerem que os cães estiveram presentes ao longo 

da existência dos lobos ‑cinzentos, mas também no período ante‑

rior. Estas descobertas fariam a tua origem remontar a cerca de 

Os teus antepassados

40 mil‑135 mil anos atrás. Estes dados estão atualmente a ser 

debatidos e são muito discutíveis, mas os estudos continuam.

Diferenças entre ti e o lobo
Há muitas diferenças físicas entre ti e o lobo. A nível fisiológico, 

tens um focinho menos pontiagudo, a parte da frente do teu crâ‑

nio é mais curta, o corpo é mais pequeno e os dentes mais enca‑

valitados. Em relação aos sentidos, tanto lobos como cães 

desenvolvem o olfato com cerca de 2 semanas de idade, a audição 

às 4 semanas e a visão perto das 6 semanas. No entanto, os lobos 

começam mais cedo a explorar o mundo à sua volta — às 2 sema‑

nas de idade —, usando o sentido de olfato para se orientarem. 

Isto pode representar uma diferença fundamental nas vossas 

aprendizagens sociais, já que, para as crias de lobo, a «janela» 

de socialização fecha ‑se mais cedo.
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OS CANINAE

Cão doméstico

Chacal ‑de ‑dorso ‑negro

Cachorro ‑vinagre

Raposa ‑do ‑campo

Raposa ‑vermelha

Cão ‑guaxinim

Raposa ‑do ‑ártico Feneco

Cão doméstico

Lobo ‑cinzento

Coiote

Mabeco

Chacal ‑de ‑dorso ‑negro

Cachorro ‑vinagre

Lobo ‑guará

Raposinha ‑do ‑campo

Cachorro ‑do ‑mato

Raposa ‑cinzenta

Raposa ‑orelhas ‑de ‑morcego

Cão ‑guaxinim

Raposa ‑do ‑cabo

Raposa ‑vermelha

Feneco

Raposa ‑anã

Raposa ‑do ‑ártico

Pensa ‑se que os canídeos só tenham surgido na América do Norte há cerca de 6 milhões de anos, 

altura em que as alterações geológicas geraram pontes com a Ásia e com todo o continente 

 americano, permitindo que os canídeos se espalhassem por novos continentes.
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22 Bem-vindo ao teu mundo canino

Os quartos molares do Borophagus tornaram ‑se enormes para 
ajudarem a partir ossos.

Mais de 215 espécies de canídeos surgiram durante uma longa 

história de evolução, com início há 40 milhões de anos, altura em 

que o Hesperocyon — o ancestral de todos os canídeos —deambulou 

pela Terra pela primeira vez. Uma das subfamílias que originou 

foram os Borophaginae, predadores mais pequenos, com aspeto 

de raposa, que viveram entre 32 milhões de anos e 2 milhões de 

anos atrás. Outra subfamília foram os Caninae, que surgiram 

mais ou menos na mesma altura e que originaram os únicos caní‑

deos que sobreviveram até aos nossos dias (ver p. 21).

Adaptar ‑se para sobreviver
Pensa ‑se que, à medida que as alterações climáticas foram ocor‑

rendo no ambiente, com as florestas densas a transformarem ‑se 

em áreas mais amplas, o tipo de movimentos de caça dos caní‑

deos passou de emboscadas a perseguições em longas distâncias. 

As articulações dos teus antepassados alteraram ‑se para permi‑

tir que as patas se virassem para baixo. Esta nova direção substi‑

tuiu patas que rodavam para dentro (mais adequadas para se 

lançarem sobre as presas nas florestas onde viviam antes). Os den‑

tes tornaram ‑se mais resistentes, o que sugere que as presas que 

os teus antepassados apanhavam também tenham sido afetadas 

pelas alterações ambientais.

Todos os canídeos têm corpos com formas semelhantes e são 

identificáveis pelas orelhas eretas, cauda peluda, membros com‑

pridos (para detetar e perseguir) e focinho alongado (com dentes 

capazes de rasgar carne e desfazer ossos para chegar à medula). 

Há ainda muitas caraterísticas que te ligam aos teus antepassa‑

dos, apesar de, em tempos recentes, a humanidade te ter repro‑

duzido para ganhares um aspeto muito diferente. Mas isto explica 

a facilidade com que destróis os teus brinquedos.

A ciência demonstrou que divergiste dos lobos há milhares de anos e que tens 
um longo percurso evolutivo. A tua evolução natural foi distorcida em tempos 
recentes através de escolhas deliberadas de cruzamentos; talvez a tua evolução 
tivesse sido muito diferente, se os humanos não se tivessem envolvido.

A evolução da tua forma

Evoluir a par com os humanos
Também os humanos evoluíram de modo a sobreviver e a lidar 

com o ambiente em mutação. As alterações climáticas e os recur‑

sos limitados implicavam que tanto os humanos como os teus 

antepassados canídeos tinham de ser bons caçadores para sobre‑

viverem. Provavelmente, os humanos reconheceram o valor de 

ter um companheiro com notável olfato, muita perseverança e 

instinto caçador. Estabeleceu ‑se uma ligação duradoura. 

Mais tarde, os humanos começaram a criar cães para desem‑

penhar tarefas diferentes de acordo com as suas necessidades: 

cães pisteiros para a caça, cães pastores para guardar rebanhos e 

cães do tipo mastim (como o Molossus da Grécia Antiga) para 

guardar a habitação. Há indícios de que, em 2000 a.C., os Egíp‑

cios já criavam cães de caça semelhantes ao saluki. Depois, os 

criadores começaram à procura de formas de aumentar a força, 

velocidade, resistência e capacidade olfativa. E assim surgiram 

as numerosas raças de cães que hoje existem.
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UMA LINHAGEM PODEROSA

Hesperocyoninae
Estes pequenos e  
primitivos canídeos  
surgiram há 40 milhões de 
anos e entraram em extinção 
25 milhões de anos depois.  
A principal caraterística que  
os identifica como canídeos  
é o desenvolvimento de uma 
proteção do ouvido externo  
e de ossos delicados no ouvido 
médio.

Borophaginae 
Viveram entre 32 e 2 milhões  
de anos atrás. Tinham tamanho 
pequeno ou médio e evoluíram  
a partir de um grande género de 
canídeos (o Borophagus), que 
desenvolveu dentes fortes para 
esmagar ossos.

Caninae
Esta é a única subfamília  
dos Canidae que ainda 
existe. Os canídeos surgiram 
há 32 milhões de anos  
e dispersaram ‑se 
profundamente, chegando  
à Eurásia, África e todo  
o Novo Mundo por volta  
de 13 000 a.C.

Das 214 espécies de canídeos que já existiram, apenas 37 sobrevivem atualmente.  

O magnífico antepassado de todas estas espécies foi o Hesperocyon, que viveu na América  

do Norte há cerca de 25 milhões de anos. Os cães modernos podem seguir a sua linhagem 

até dois descendentes do Hesperocyon — os Borophaginae e os Caninae —,  

carnívoros poderosos e predadores.
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24 Bem-vindo ao teu mundo canino

O lobo e o cão doméstico são espécies distintas e considera ‑se 
que não têm comportamentos semelhantes. Pensa ‑se que a 
extinção do ancestral com aspeto de lobo a partir do qual vocês 
os dois evoluíram tenha ocorrido há muito tempo.

Diz ‑se que foste a primeira espécie a ser domesticada, e terás tido 

um papel importante na transição que os humanos fizeram de 

uma vida de caçadores ‑recoletores para agricultores sedentários, 

com gado aprisionado e controlo de colheitas. No entanto, os fac‑

tos estão longe de ser claros. Surgiste de uma só população de cães 

ou de vários grupos? E quando é que isso ocorreu? Até ao momen‑

to, os cientistas não conseguiram determinar com exatidão o iní‑

cio da tua domesticação, estimando apenas que tenha ocorrido 

entre 11 mil e 32 mil anos atrás. Pensa ‑se que o cão doméstico 

Descrevem ‑te como espécie «domesticada». A domesticação não significa  
apenas ser criado ou treinado para trabalhar com os humanos, refere ‑se também  
ao processo de adaptação a um ambiente caseiro. A tua linhagem encaixa na perfeição 
em ambos os casos, e ainda foste criado como alimento e pela tua pele.

Um animal domesticado

tenha surgido em três regiões: Sudeste Asiático, Médio Oriente 

e Europa, mas esta é uma questão ainda em aberto.

Quem foi o teu antepassado direto?
É provável que o antepassado direto tanto de lobos modernos 

como de cães domésticos tenha sido um animal pré ‑histórico 

com aparência de lobo e que existiu na península siberiana de 

Taimyr. Pensa ‑se que os teus ancestrais se separaram dos ante‑

passados semelhantes ao lobo há 9 mil ‑16 mil anos, o que signi‑

fica que isso terá ocorrido antes de os humanos se estabelecerem 

como agricultores.

Em 2014, uma equipa internacional de cientistas (A. H. 

Freedman et al.) comparou as sequências genómicas do dingo 

australiano, de um boxer e de um basenji africano com as de 

lobos ‑cinzentos provenientes da China, da Croácia e de Israel 

(três regiões das quais os cães serão originários). Descobriu ‑se 

que os três cães estão mais próximos uns dos outros do que do 

lobo moderno. A investigação também revelou que os cães de 

trenó da Gronelândia e os huskies da Sibéria partilham um 

número elevado de genes com o seu ancestral siberiano, o que 

significa que um huskie atual tem um ADN que o liga diretamen‑

te ao seu ancestral de há 35 mil anos. Um estudo de 2015 de cien‑

tistas de Harvard (Skoglund et al.) sobre a origem dos «cães de 

aldeia» (aqueles que hoje vivem dentro ou à volta de povoamen‑

tos humanos) mostrou que são descendentes diretos dos cães 

que foram domesticados há 15 mil anos.
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ANCESTRALIDADE E FUNÇÕES DE TRABALHO
Os cães e os lobos tiveram um antepassado comum, mas os cães evoluíram em separado  

até chegarem às raças individuais que hoje conhecemos. As raças antigas asiáticas, como  

o chow ‑chow e o akita, terão evoluído à parte das raças europeias, como o golden ‑retriever  

e o corgi. No entanto, ainda há muita discussão em torno destes dados.

Lobo ancestral

Akita Lobo moderno

Dogue ‑alemão

Dobermann ‑ 
 ‑pinscherPointer ‑inglês

Golden ‑retrieverCão ‑de ‑santo ‑humbertoRough ‑collie

Cão ‑do ‑faraóCorgi

Chow ‑chow
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