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No dia 15 de julho durante o Campeonato 
Brasileiro 2022, reuniram-se na área de 
julgamento da FOB os Juízes do segmento 
canários de cor da OBJO para discussão técnica 
pós-campeonato e abordaram diversos temas e 
deliberaram e aprovaram os seguintes temas:

RESOLUÇÕES RT 07/22

  Canela Opalino Mosaico 
 -deve ter a melanina cinza  azulada (opalescente) 
e mostrar o desenho

 Vermelhos :
-canários que apresentarem penas com aspecto 
de molhadas ou frisadas deverão ser fortemente 
penalizados e até desclassificados quando 
estiverem com gradação  abaixo de fraco no item 
Plumagem

 Cobre mosaico: 
 -atentar para o desenho descrito no manual de 
julgamento em todos os seus itens:
dorsal, flancos, peito e cabeça

 Ágata mosaico: 
 -manter em vigor a resolução da RT de abril 
de 2019 “tonalidades acinzentadas devem ser 
penalizadas”

 Mulatos:
 - todos os canários Mulatos que estiverem 
inscritos como canelas clássicos e ou nas 
mutações canelas deverão ser desclassificados

 Mulatos:
 - o pedido de avaliação da “mutação” continuará 
em análise nos anos de  2023 e  2024 com o 
julgamento das aves em todas suas respectivas 
cores: mulato prateado (ver quadro ao lado), 
mulato vermelho marfim mosaico fêmea, 
sem efeito de pontuação e de premiação no 
campeonato, e em 2024 deverá ser votado 
pelos membros da OBJO para que seja ou não 
reconhecido como uma nova cor.

Resumo RT 07/22
Reunião Técnica Canários de Cor - 2022
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Canários de Porte

A partir de 2023 a FOB e OBJO farão uma nova 
tiragem do Manual de Julgamento de canários de 
porte, atualizada com as decisões dos últimos 
congressos OMJ.

Alteração do Standard das raças:

Lancashire

Fife Fancy

Gloster

Bossu Belga

Raça Espanhola.

A raça Frisado Parisiense também será 
enquadrada no Standard oficial da Ordem 
Mundial de Juízes de Ornitologia - OMJ em 
relação aos frisos da cabeça e peito. É algo que 
a OBJO/FOB postergou por quase 20 anos para 
preservar os “nossos frisados” que há muitos e 
muitos anos vinham sendo criados com o capuz 
completo, e que a OMJ separou com a aprovação 
do AGI no ano de 2000. A partir de 2023 essa 
característica do capuz completo e gola realçada 
não mais será tolerada nos parisienses, pois, é 
uma característica que não consta do standard 
oficial da raça, sendo exclusiva das raças AGI 
e Rogetto. Por estas razões informamos no 
quadro abaixo, como devem ser julgadas essas 
características.

CABEÇA, GOLA e SUÍÇAS 15 pontos

- Cabeça com Capuz completo e Gola realçada desclassifi cação

- Cabeça com capuz completo e gola normal, 
baixa e perfeitamente visível principalmente 
na parte posterior do pescoço

Penalização de 3 ou + pontos (FRACO), que serão 
somados à penalização das suíças (se houver), não sendo 
permiti da a premiação de campeão

PEITO 15 PONTOS

- Peito com todas as penas voltadas para cima desclassifi cação

 Peito com as penas parcialmente voltadas 
para cima

Penalização de 3 ou + pontos (FRACO), não sendo 
permiti da a premiação de campeão

Durante o CB 2022 os juízes observaram 
algumas situações em determinadas raças que 
precisam de mais atenção dos criadores:

* Presença de vibrisas em raças onde essa 
característica não existe. Vibrisas pertencem ao 
standart do Melado Tenerifenho.

* Frisados do Sul com coxas implumes.

* Frisados do Sul e Frisados Suíço com o esterno 
aparente.

* Frisados do Norte e Fiorinos com o topo da 
cabeça plano, alguns pássaros inclusive com 
presença de pestanas.

* Raça Espanhola com topo da cabeça muito 
plano.

* Raça Espanhola com pernas excessivamente 
longas.

* Llarguet Espanhol com cabeças redondas.

* Raça Bossu Belga com plumagem 
excessivamente longa.

* Os Quarteto de Canelas e mutações devem 
ser compostos com as 4 aves da mesma classe 

de julgamento, ou seja: 4 lipocrômicos ou 4 
Pintados lipocrômicos ou 4 Pintados melânicos 
ou 4 100% melânicos. Não é permitido misturar 
aves de 2 ou mais classes.

* A classe canela e outras mutações para a 
raça topete alemão foi aberta somente para os 
MELÂNICOS, portanto, os topetes canelas dos 
lipocrômicos concorrem normalmente em suas 
devidas classes.

Abaixo códigos para inscrição de novas raças 
em estudo para 2023. (sem direito a premiação)

Frisado Parisiense
Cabeças mais comuns

Fonte: Manual de Julgamento Canários de Porte OBJO FOB
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Reunião Técnica Exóticos - 2022

Na reunião técnica pós-campeonato foram 
levantados alguns itens a respeito de julgamento 
e abertura de novas classes a pedido de 
criadores.

Onde foi aprovada a abertura de algumas novas 
classes em alguns grupos.

Essas classes serão ajustadas conforme foram 
feitas inscrições no último campeonato brasileiro.

A partir de 2023 os pássaros exóticos serão 
divididos em três seções (F1, F2 e Exóticos da 
fauna europeia) e o julgamento será com tabela 
de pontuação específica, conforme as diretrizes 
da Confederação Ornitológica Mundial (COM).

Espécies incorporadas na seção F1

• Mandarins (Taeniopygia guttata)

• Diamante de gould (Erythrura gouldiae)

• Manons (Lonchura striata domestica)

• Calafates (Lonchura oryzivora)

• Bavete cauda curta (Poephila cincta)

• Bavete cauda longa (Poephila acuticauda 
heckii)

• Bico de prata (euodice cantans)

• Bico de chumbo (Euodice malabarica)

• Degolado (Amadina fasciata)

• Amandine (Amadina erythrocephala)

• Sparrows (Stagonopleura guttata)

• Star finch (Bathilda rufi cauda)

• Modesto (Aidemosyne modesta)

• Bichenow (Stizoptera bichenovii)

• Bicolor (Erythrura psittacea)

• Tricolor (Erythrura trichroa)

• Tarim (Spinus cucullatus)

• Carpodacus mexicanus (Haemorhous 
mexicanus)

• Pomba diamante (Geopelia cuneata)

• Pomba de colar (Streptopelia risoria)

Tabela de Pontuação Teórica F1

Características Pontuação

Tamanho e Forma .........................................30

Desenho .......................................................20

Cor ...............................................................20

Plumagem ....................................................10

Atitude e Posição ..........................................10

Condição geral ..............................................10

Total ...........................................................100

Seção F2

Demais pássaros do segmento de fauna NÂO 
Europeia

Tabela de Pontuação Teórica F2

Características Pontuação

Desenho .......................................................20

Cor ...............................................................20

Plumagem ....................................................20

Atitude e Posição ..........................................20

Tamanho e forma ..........................................10

Condição geral ..............................................10

Total ...........................................................100

Fauna Europeia

Tabela de Pontuação Teórica FE

Características .................................Pontuação

Desenho .......................................................30

Cor ...............................................................30

Tamanho e forma ..........................................20

Plumagem ....................................................10

Atitude, posição e condição ..........................10

Total ...........................................................100

• Verdelhão (Chloris chloris)

• Pintassilgo siberiano (Carduelis carduelis 
major)

• Etc.

Orientou-se que de agora em diante, os juízes 
descrevam na ficha de julgamento, o motivo pelo 
qual acarretou a desclassificação do exemplar.

Ficou definido que serão escolhidos cinco 
melhores fêmeas e cinco melhores machos do 
“GRUPO EX 08 – EXÓTICOS FAUNA EUROPEIA 
E OUTROS”. (espécies que não possuírem 
dimorfismo concorrerão como machos).

Após ser apresentado em três edições do 
campeonato brasileiro de ornitologia, foi 
reconhecida a mutação EUMO nos calafates.


