
 



 



 



 

Uma Raça é definida por um grupo de animais da mesma espécie, com características 

comuns,as quais os distinguem dos demais. Essas características são transmitidas aos filhos dos 

cruzamentos entre os animais desse grupo, através da herança genética. 

A criação de uma raça depende do reconhecimento oficial pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a partir da aprovação de seu Padrão Racial. Cada Padrão deve apresentar 

as características gerais,de conformação e andamento, dos animais da raça,como referência para os 

fins de registro. 

Após aprovação oficial do Padrão Racial, a associação de criadores recebe do M.A.P.A. a 

concessão para realização do serviço cartorial de registro genealógico. 

O primeiro Padrão Racial da Raça Mangalarga Marchador foi aprovado em 25 de Outubro de 

1950, pouco mais de um ano após a fundação da ABCCMM, e modificado em 17 de Agosto de 1951. 

O documento inicial descrevia algumas características como ideais, diferentes das atuais. 

Uma delas é em relaçãoàs alturas oficiais dos animais da raça: 

“2 – ALTURA – machos: mínima de 1,46; sendo a ideal 1,50m. Fêmeas: mínima de 1,38 m., sendo 

1,44m. a ideal.” 

Não havia também especificações para as alturas máximas dos mesmos. 

Outra curiosidade era a definição, pelo padrão, dos pesos dos animais da raça, somente para 

os machos: 

“3 – PESO de 250 a 400 kg. para machos.” 

Já no tronco, o que nos chama atenção era a descrição da garupa, quanto a sua forma e 

direção: 

“... arredondada, tanto quanto possível horizontal ...” 

Nos membros, a redação mais divergente do Padrão Racial atual era a do braço: 

“2 – BRAÇO – curto e musculoso ...” 

Os andamentos oficiais da raça, em 1950, já eram os que até hoje dão a característica mais 

importante do nosso cavalo, a MARCHA: 

“V – ANDAMENTO – marcha avante, batida ou picada, tanto quanto possível regular.” 

Desde então, o Padrão Racial do Mangalarga Marchador sofreu alguns ajustes e alterações, 

sempre focado na evolução técnica do nosso cavalo. A última versão aprovada pelo Ministério da 

Agricultura foi a de 05 de Julho de 2000, vigorando até os dias atuais. 
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