
A Formação do Cavalo Nacional Mangalarga 

Capitão do Mato – Maurice Rugendas 



No sul de Minas Gerais, onde vários  

dos caminhos se cruzavam levando e 

trazendo bandeirantes, 

garimpeiros e viajantes que 

tropeiros, 

circulavam 

entre o Norte e o Sul do país é que vão  

nascer as raças nacionais de andamento  

marchado. 

“Se nos voltarmos para Minas Gerais,  

era grande a exuberância dos cavalos de  

luxo naquelas paragens ao tempo do  

apogeu da cata do ouro. Sabará, Mariana,  

Vila Rica e algumas outras cidades eram  

núcleos de famílias enobrecidas pelo ouro  

e nutriam a paixão pelo cavalo, cavalhadas, 

touradas, argolinhas e outros jogos  

equestres, que emprestavam relevo às  

qualidades cavalheirescas dos ginetes das  

famílias ricas.” (José Alípio Goulart) 

Formação das Raças do Sudeste 

Rugendas – Vila Rica 

Debret - Cavalhada 

Rugendas – Caminhos de Minas 



A região, pela proximidade geográfica com  

a cidade do Rio de Janeiro e passada a febre  

do ciclo da mineração, fornecia os produtos  

rurais necessários à manutenção da Corte e  

estabeleceu um intercâmbio regular com o que  

havia de mais avançado no país, o que  

favoreceu o desenvolvimento e o melhoramento  

de várias raças de animais domésticos. 

 

Além de ter trazido consigo, quando da  

sua vinda ao Brasil, os cavalos da Real  

Coudelaria de Alter do Chão, o que de melhor  

havia em Portugal à época, em 1819 D. João  

VI, através de um édito real, cria a Coudelaria  

de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, com a  

finalidade de prover o Exército com animais de  

melhor qualidade. 

 

Utilizando garanhões desse  

estabelecimento, alguns importados da Europa  

e outros já aqui nascidos (é citado, inclusive, um  

cavalo criado pelos Junqueira usado na 
coudelaria de 1821 a 1827), e através de uma  

seleção que primava pela objetividade prática,  

os fazendeiros da região vão melhorando seus  

plantéis. 

Influências Ferro da Coudelaria de Alter do Chão 

D. João VI 



Mangalarga Marchador Campolina Mangalarga 

Ibérico 

Ancestral Comum 



 A RAÇA MANGALARGA 



Vários séculos de adaptação 

ao meio e 

funcional 

de 

forjaram 

seleção 

as 

qualidades do Mangalarga. 

 
 

Raça de formação campeira, o  

Mangalarga é um cavalo que se  

presta à várias atividades hípicas,  

sendo seu principal atributo o  

andamento marchado  

característico. 



A caçada foi um dos principais elementos de seleção da raça Mangalarga. Praticada regularmente 

pela maioria dos  criadores em tempos passados, a caçada ao veado exige tanto do cavaleiro quanto 

do cavalo não só resistência  física, como também um equilíbrio psicológico muito grande. A cada 

instante, decisões que podem determinar  eventualmente a ocorrência ou não de um acidente, têm 

que ser tomadas em meio à corridas desenfreadas atrás da  caça. A confiança, o bom senso, a 

capacidade, o vigor e a coragem de ambos são testados todo o tempo. E ao fim  da caçada resta 

ainda a volta para casa, na maioria das vezes a muitos quilômetros de distância. Submetidos  

durante séculos a esse tipo de exercício, entre outros, os Mangalarga foram forjando, ao longo do 

tempo, as  qualidades que se tornaram o apanágio da raça, rusticidade, andamento e temperamento. 

O Mangalarga e a Caçada 



Dentro desse contexto setecentista surge a 

família  Junqueira, a grande responsável pela 

formação do  mangalarga. Fazendeiros abastados, 

enriquecidos  durante o ciclo da mineração adquirem 

grandes  extensões de terra na região. 

 

 

Iniciando com João Francisco Junqueira, que  

veio de Portugal, e estendendo-se aos seus  

descendentes, inclusive o Barão de Alfenas (Gabriel  

Francisco Junqueira), apontado como o principal  

responsável pela formação da raça, a história nos  

conta de seu amor pelos cavalos e sua dedicação  

em criá-los. 

 

 

Da Campo Alegre à Favacho, da Traituba à  

Campo Lindo, da Narciso à Angahy, vão se  

formando, através das divisões familiares e  

casamentos, as fazendas onde se solidificam as  

qualidades e as linhagens que farão a fama do  

cavalo mangalarga. Entender a formação do  

mangalarga passa por conhecer as ramificações da  

família Junqueira. 

A Família Junqueira 

Barão de Alfenas 



Fazenda Campo Alegre 



Fazenda Favacho Fazenda Angahy Fazenda Traituba 

Fazenda Campo Lindo 

Fazenda Narciso 

Fazenda Engenho de Serra Fazenda Bela Cruz 



 Com o crescimento  da família e conseqüente demanda por novas 

terras. parte dela migra para outras regiões  num processo natural de 

expansão: 

 

 

 

 Zona da Mata mineira, 

 Estado do Rio de Janeiro,  

 Estado de São Paulo. 

 

 

Obs.: A Alta Mogiana Paulista foi colonizada por famílias (Junqueira, 

Andrade, Franco, Meirelles, Pereira Lima, Vilela, etc.) vindas de Minas 

Gerais, por ser mais fácil alcançar a região por este lado, do que vindo 

pelo interior de São Paulo devido à necessidade de atravessar os rios 

Piracicaba, Mogi e Pardo,  onde o risco de se contrair a malária era 

grande. 
 
 

MIGRAÇÃO 



ZONA DA MATA MINEIRA 

ABAÍBA 
TABATINGA 

HERDADE 



ESTADO DO RIO 

ATERRADO 

CAFUNDÓ 



Em 1812, Francisco Antônio Junqueira, neto do patriarca João  

Francisco, e seu concunhado João José de Carvalho demandam a 

região da Alta Mogiana, nos sertões do rio Pardo, em busca de 

melhores terras das quais haviam ouvido falar. Ali, acampados às 

margens do ribeirão do Rosário, no atual município de Orlândia e 

detidos por uma chuva incessante, fundam a  Fazenda Invernada, a 

primeira da família no Estado de São Paulo. 

 

 

Nesse processo de demanda e colonização de novas áreas  

destinadas às atividades agropecuárias, a família vai se espalhando 

pela região e adjacências onde outros fazendeiros paulistas, 

entusiasmados com  as qualidades dos cavalos vindos de Minas, 

começam a criá-los e a utilizá-los em suas fazendas, estabelecendo 

novos núcleos de disseminação dos animais. 
 

A VINDA PARA SÃO PAULO 



Francisco Antônio teve dois filhos homens, João Francisco Diniz 

Junqueira, que herdou a Fazenda Melancias - Uberaba, conhecido como 

João Francisco das Melancias, e Francisco Marcolino Diniz Junqueira  

( Capitão Chico )que herdou a Fazenda Invernada. 

Os vários filhos do Capitão Chico é que irão formar a maioria das 

linhagens  do Mangalarga atual:  

 

• Francisco Orlando e seus descendentes – Tropa FM 

• Genoveva Clara, casada com José Frausino Junqueira Neto e seus 

descendentes – Topa 53 

• Helena Fausta, casada com Antonio Torquato Junqueira e seus 

descendentes – Tropa CJ 

• Adelina Diniz Junqueira, casada com Francisco Olintho Fortes 

Junqueira e seus descendentes – Tropa JOFJ 

• Antonio Olintho Diniz Junqueira, sogro de Sebastião Almeida Prado e 

seus descendentes – Tropa SP e Tropa EJ (Eduardo Diniz Junqueira ) 

• Marico Diniz Junqueira e seus descendentes ( Jerusa ) – Tropa NJ 

• Magino Diniz Junqueira e seus descendentes – Tropa MDJ 



JOÃO FRANCISCO – MELANCIAS   CAPITÃO CHICO – INVERNADA 
   (1829 – 1887) 

ALTA MOGIANA 

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO 
e 

FRANCISO ANTONIO DINIZ JUNQUEIRA 

MINAS 

1812 

RIOS COM MALÁRIA – DIFÍCIL PARA PAULISTAS 



CAPITÃO CHICO - Filhos 

CHICO 
ORLANDO 

GENOVEVA 
CLARA 

HELENA 
 FAUSTA 

ADELINA ANTÔNIO 
OLINTHO 

MARICO MAGINO 

FM 
EDJ 
MANGALARGA 
BOA VISTA 
MONTE BELO 
ESTIVA 
SOTURNO 
SHEIK 
ORLÂNDIA  
RETALHO 

53 
VERDUN 
JN 
F 
BARRETOS 

CJ 
PJ 
SE 
MA 
S. CECÍLIA 

JOFJ 
MATÃO 
GUARANTÃ 
UJ2 

SP 
SP1 
SP2 
SP DO PAPU 
SP DA NANI 
TC 
EJ 

COLORADO 
ASTUTO 
SHEIK 
BURITI 
ALMANAQUE 

APOLLO 
FUZILEIRO 
YEDO 
NITRATO 
ZAIRE 

LAPIDADO 
LIGEIRO 
REGATÃO 
XANGÔ 
LICOR 

PARANÁ 
NEON 
XIMANGO 

CAPITEL 
KALU 
CIPÓ 
DAMASCO 
DITADOR 

SÃO LUIZ 
NJ 

FORTUNA V 
SELADO 
CRAVO II 
ROSILHO 

EMISSÁRIO 
ÊXITO 

PEROBAS 
MDJ 

1859-1940 

Sobrenomes das Tropas 

Alguns Garanhões 



 
 João Francisco Diniz Junqueira 

montando  Zircônio FM  
década de 1930 

Desenho a bico de pena de 
Hans Haundenchild 

ATENTAR MORFOLOGIA 



Fazenda Boa Vista 

Fazenda Santa Elza 

Fazenda Agudo 

Fazenda Boa Esperança 

Fazenda Santa Elza 

Fazenda Tapiratuba 



Em Colina, do outro lado do Rio Pardo, os irmãos 

Inácio Antônio Franco e Antônio Bernardino 

Franco casam-se respectivamente com Mariana 

Junqueira de Carvalho (filha de João José de 

Carvalho) e Genoveva Eufrosina Diniz Junqueira  

(irmã do Capitão Chico) e irão dar origem aos 

Junqueira Franco dessa região e suas tropas. 

COLINA 

ANTONIO BERNARDINO FRANCO 



DO OUTRO LADO DO RIO 

JOÃO JUNQUEIRA FRANCO 
João da Onça  

SAULO JUNQUEIRA FRANCO GABRIEL JORGE FRANCO 

COLINA  

PORTO RICO 
GAIATO 
JUBILEU 
QUINDIM 

Vide Pagina seguinte 

CERTAME  
RECLAME 

Irmã do Capitão Chico Filha do João José de Carvalho 

DA TURQUIA 

Mariana Junqueira de Carvalho 
 x 

 Inácio Antônio Franco 

Genoveva Eufrosina Diniz Junqueira 
 x  

Antonio Bernardino Franco 

Sobrenomes das Tropas 

SJF 

Alguns Garanhões 



ANTENOR NICO ABÍLIO JUCA TOTOTA 

PREDILETO 
ARMISTÍCIO 
CAÇADOR 
LORDE 

RU CAVA DA COLINA CONSULTA 
FOICE  

BIBELOT 
BOHÊMIO 
KALIFA 
 

JOÃO JUNQUEIRA FRANCO ( João da Onça) 

FAZENDA ONÇA 

EMBALO 

Sobrenomes das Tropas 

Principais Garanhões 

ESTILO 



Fazenda Onça 

Fazenda Consulta 

Fazenda Ibiúna  

Fazenda Verdun 

Fazenda Pindorama 



  

Personalidade e objetivos de cada um 
determinaram o rumo de cada seleção 

Por que se diferenciaram? 



PAVÃO 
XODÓ 

GORILA 

VIERAM DEPOIS 
 A região, tendo ficado conhecida pela sua fertilidade, atraiu outros Junqueira do Sul de 
Minas que migraram posteriormente para o Estado de São Paulo 

JOSÉ MAURÍCIO JUNQUEIRA DE ANDRADE 
Gente do Campo Lindo 

Sobrenome das Tropas 

Alguns Garanhões 

GERALDO JUNQUEIRA DE ANDRADE - 
ITOBI 

Gente do Favacho 

M JF 

GESSO 
ULTIMATUM 

POTE 



Expansão 
A partir da fundação da Associação, fortalecido pelo empenho de seus criadores, pelo apoio oficial e alicerçado  

na excelência de seus andamentos e nas suas qualidades funcionais e morfológicas, o Mangalarga entra num vigoroso  

processo de expansão a partir dos núcleos iniciais de criação, que ultrapassa as fronteiras regionais e leva o nosso  

cavalo a uma posição de destaque no cenário da zootecnia  nacional. 

 

 

Essa expansão acompanha na maioria das vezes os passos do desbravamento e formação de novas fronteiras  

agropecuárias, principalmente a pecuária de corte, da qual o Mangalarga foi, desde sempre, uma das principais  

ferramentas de trabalho. 

 

 

A grande maioria dos criadores, tanto os mais antigos como os que iniciam nessa fase, são proprietários rurais  

ou gente que tem ligação com a terra e que enxerga no mangalarga, mais do que tudo, um companheiro leal de suas  

atividades cotidianas. 

 

E nesse sentido o mangalarga cumpre com galhardia as expectativas;  

sendo conhecidas na raça inúmeras histórias que cantam o desempenho, a  

bravura, o equilíbrio e a resistência de nossos cavalos. Como exemplo, um  

texto de Eduardo Diniz Junqueira sobre o Sete de Ouro SP, campeão  nacional 

em 1943 e da criação de Sebastião de Almeida Prado: 

 

 

Sete de Ouro SP - 1939 

Euclides de Souza, Bóia, repassava Sete de Ouro às vésperas da  

Exposição de 1943, quando ouvindo os latidos de uma matilha 

juntou-se ao toque e, cerradão afora, abriu batida até o ribeirão do 

Rosário. O  ribeirão estava cheio e Bóia, errando o vau, rodou com 

cavalo e tudo  pela correnteza. Sete de Ouro afundou no rebojo, mas 

vencendo os  remoinhos aprumou no barranco fronteiro com Bóia 

agarrado nas  crinas. Era um autêntico campeão. 



2-Cravo MDJ – d. 1930 3-Farrapo 53 - 1931 

44-Fuzileiro 53 - 1931 

4-Predileto da Consulta - 1930 6-Buriti EDJ - 1931 

9-Paris ER - 1926 11-Botafogo 53 - 1927 25-Astuto FM - 1927 35-Paraná JOFJ – d. 1930 

36-Pinga Fogo PTJ – déc. 1930 39-Armistício da Consulta – d. 1930 

LEGENDA: 

 

Nº registro–Nome–Nascimento. 
 

Alguns dos primeiros garanhões registrados pela ABCCR Mangalarga 



NOVA LEVA DE CRIADORES - DÉCADAS DE 1930, 1940 E 1950 

NOME DO CRIADOR 
SOBRENOME 

DA TROPA 

CAVALOS 

IMPORTANTES 

ORIGEM DA 

TROPA 

José Osvaldo Junqueira JO Maxixe, Turbante FM 

Sebastião Malheiro SM Absinto, Invasor EDJ, FM 

Zé Ruy de Lima Azevedo JRLA Fogo, Farrapo FM e SM 

Família Pires de Campos Vários Estilhaço, Arali SP 

Fausto Simões FS Durango, Trovador FM e SP 

Roberto S Almeida Prado PORÃ Marrocos, Flamboyant COLINA e SP 

Floriano Martins FLORI Prelúdio, Quebranto COLINA e JO 

Badih Aydar NATA Quentão, Xilindró TODAS 

Adáldio José de Castilho NH Pingüim, Urutau CJ, 53, SP, FM 

João Leite Sampaio Ferraz BENTOCA Prelúdio II, Sururu CJ, 53 e FLORI 



 Quero frisar neste momento que os criadores da leva nova por mim citados, o foram 
ou por  terem sido mais meus conhecidos, ou mais da minha região, ou mais amigos 
do meu pai. e portanto não representam a totalidade dos que defendiam a idéia de 
um bom cavalo de sela. 
 
 
Gostaria de citar alguns que me vêm a memória neste momento como Eugênio 
Procópio de Oliveira, Geraldo Ribeiro, Afonso Moraes  Alves, Fernando de Almeida 
Prado.  
 
 
Na realidade é quase toda uma geração de criadores que começam na raça durante  
esse período com o mesmo espírito dos iniciadores, ou seja, a consecução de um 
bom cavalo de sela e de trabalho e esportes rurais. 
 
 

Ficam as minhas desculpas aos que esqueci. 
 

UM PEDIDO DE DESCULPAS 



LIGAÇÃO COM FAZENDA 

FERRAMENTA DE TRABALHO 

DIVERSIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS ORIGINAIS 

QUASE TODOS MONTAVAM 
BIOTIPO  E CARACTERÍSTICAS PERMANECEM 
PARECIDOS 

VISÃO SEMELHANTE 

Perda de rumo  é posterior 

– tropa também 

FORMAÇÃO DE NOVAS FAMÍLIAS 

AMPLIAÇÃO DA BASE GENÉTICA 



Garanhões das décadas de 1930, 1940 e 1950 

Exposição de São Paulo - 1937 



Rosilho MDJ –d.1930 

Pensamento FM -1932 

Minueto 53 -1938 

Absinto SM -1936 Invasor SM -1935 

Favacho Vapor –d.1930 

Bibelot NJF -1934 

Sargento JB -1936 

Nero ADJ – d. 1930 

Petulante FM -1934 
João Francisco D. Junqueira 

Capitel SP - 1935 
Arnaldo de Almeida Prado 

Caporal SP - 1936 



Abaré JO - 1951 

Campeão da Consulta -1943 

Lapidado CJ -1943 Sheik FM -1943 

Maxixe JO -1944 Trevo 53 -1945 

Estilhaço LPC -1952 Yedo 53 -1949 Fogo JRLA -1947 

Favacho Gesso -1947 
José Urbano J. de Andrade 

Angahy Angahy –d. 1930   Ouro Preto AODJ – d. 1930 
Celso T. Junqueira 



Níquel Mangalarga -1958 

Enigma RN -1957 

Gigante JO -1958 

Durango FS -1956 Prelúdio Flori -1957 

Pensamento Flori -1957 

Neon JOFJ -1953 Marrocos Porã -1952 Whisky FM -1953 

Zangão CJ-1955 

Paladino FM -1959 

Kalu SP -1954 



Esses garanhões, assim como vários outros, marcam esse período de  

expansão e consolidação do Mangalarga, construindo a trama genética que  

dá sustentação à nossa raça. 

 

 

 

 

Vários deles vieram a se tornar importantes chefes de raça e fundaram  

diversas famílias dentro da criação do Mangalarga. 

 

 

 

 

Se levantarmos o pedigree de qualquer animal Mangalarga da atualidade,  

fatalmente chegaremos a vários dos garanhões mostrados acima, sendo  

que em alguns casos aparecerá o mesmo cavalo repetidas vezes. 



Acredito que dentro do que foi apresentado até o momento é que devem ser 

procurados os animais que irão consolidar a marcha do nosso cavalo  

 

Nestas linhagens tradicionais é que repousa o lastro genético mais 

consistente do mangalarga 

 

Faz-se necessário entretanto mesmo dentro destas famílias, uma escolha 

criteriosa. Em todo lugar  existem  bons e maus cavalos . Além do gosto 

pessoal de cada um. 

 

 

Visar preferencialmente os animais mediolíneos, entre 1,50m e 1,55m de 

altura, com boa caracterização racial e que apresentem 

preferencialmente um andamento marchado de boa qualidade e uma 

linha baixa relevante 

 

Os acasalamentos são bastante específicos entre animais e mesmo entre 

linhagens cabendo a cada criador descobrir o seu próprio caminho. 

DITO ISSO 



Transformações 



No final dos anos 1960 e começo dos 1970, a Mangalarga inicia um 

processo que iria de certa forma se transformar no nó górdio da raça, 

criando um dilema na forma de enxergar os objetivos da criação que 

permanece, com maior ou menor intensidade, até os dias de hoje 

 

É a época do milagre econômico brasileiro e, nesse período, o 

Estado de São  Paulo, principal centro de criação da raça, vai se 

transformando num imenso  canavial, impulsionado pela alta do preço do 

petróleo e pelos incentivos do Pró-  Álcool. 

 

As fazendas de pecuária de corte se deslocam para outros estados e 

o  Mangalarga perde aqui o seu palco de atuação, tornando mais difícil a 

avaliação  de suas qualidades funcionais. 

 

Ao mesmo tempo, favorecidas pelas circunstâncias, as importações 

de raças  equinas estrangeiras, principalmente a quarto de milha, trazem 

em seu bojo uma  revolução no conceito da criação de cavalos. 

 

De ferramenta de trabalho e lazer, o cavalo passa a ser enxergado 

também como  um possível negócio lucrativo, a exemplo do que ocorria 

nos EUA. 

.  



 

A percepção de que a equinocultura poderia ser uma fonte de renda, 

atrelada a  uma indústria que vende não só o animal, mas o traje, o 

arreamento, a música, enfim  todo um jeito de ser, começa a tomar vulto no 

universo brasileiro da criação de cavalos  rurais. 

 

Uma parte dos criadores toma nessa ocasião, mesmo que não 

percebida em  sua totalidade, uma decisão controversa. Partindo da 

premissa de que esse novo  mercado exigia um novo tipo de cavalo, 

busca-se a partir de então mudar o perfil  da raça. 

 

De um cavalo de trabalho e esportes rurais, o Mangalarga, meio como 

que  envergonhado de sua caipirice, vai se transformando num animal 

urbano e  sofisticado. 

 

Muda-se a caracterização racial do Mangalarga. As linhas 

arredondadas e ares alçados, testemunhas de sua herança  ibérica, vão 

tomando formas mais retilíneas, com inserção de cauda alta,  cabeça 

delicada, movimentos mais rasteiros e maior amplitude de  passadas. 



Garanhão Andaluz 

Garanhão Mangalarga Garanhão Mangalarga Garanhão Mangalarga Marchador 

Garanhão Crioulo Garanhão Lusitano 

Tipo tradicional Tipo moderno 



Égua Andaluz Égua Lusitana Égua Crioula 

Égua Mangalarga Marchador Égua Mangalarga Égua Mangalarga 

Tipo moderno Tipo tradicional 



Outras Implicações 

Entrou em curso uma cansativa e improfícua discussão sobre qual o  

tipo ideal do nosso cavalo, esquecendo-se o princípio básico de que, em  

zootecnia, a beleza morfológica deve estar necessariamente atrelada à  

função esperada. 

 

 

A valorização excessiva das exposições como critério de seleção que  

alijou da raça linhagens fundamentais, criando uma perigosa tendência de  

endogamia no plantel, e provocou o êxodo de parte do plantel e dos  

criadores para o Mangalarga Marchador. 

 
 

Além disso, a profissionalização excessiva das exposição nega espaço  

para o pequeno criador, para nossas crianças e para os não profissionais,  

decorrendo disso tudo, entre outros males, a ausência de um consumidor  

final para nosso cavalo. 

 



Um certo desprezo e ignorância do nosso passado e de nossas tradições  

que nos afasta de um salutar orgulho do nosso jeito de ser e nos deixa à  

deriva de nossa cultura. 

 

Uma atuação meio indecisa de nossa Associação, que se viu confusa  

entre o que, e quem, é ou não realmente importante no fortalecimento da  

nossa raça, em face da divisão antagônica entre os criadores na forma de  

enxergar os objetivos da criação e o tipo de animal desejado. 

 

Um grande recuo do Mangalarga e o avanço de outras raças em espaços  

que já foram nossos e não soubemos conservar, fruto talvez do nosso  

descaso com a seleção funcional dos nossos animais. 

 

 

 

 

Faltou-nos talvez, ao longo desse tempo, uma diretriz maior, um  acreditar 

mais no nosso cavalo e em nós mesmos, que nos fornecesse a  direção e o 

sentido dos ajustes nos eventuais desvios do nosso percurso 
. 



AS VIAGENS DO MANGALARGA  

VALORIZANDO ANIMAIS QUESTIONÁVEIS 
NA BUSCA DE UM HIPOTÉTICO MODELO 
DE CAVALO UNIVERSAL DE SELA (VENDA) , COM 
POUCO OU NENHUM CRITÉRIO ZOOTÉCNICO 

A PARTIR DA DÉCADA DE 1970 



E DEIXANDO MORRER PARA A RAÇA 
LINHAGENS CAPAZES DE PRODUZIR 
CAVALOS DESSA CATEGORIA 

OÁSIS 53 

IAGO DA CONSULTA 



SUGESTÕES 

Livro auxiliar 
A criação de um livro durante o período do projeto em que pudessem, 
animais eventualmente sem registro ou com registro em outra associação  de genealogia  
conhecida e com qualidades que justifiquem, serem usados na reprodução e  cujos 
 descendentes seriam avaliados posteriormente para a obtenção de registro na nossa se for  
o caso e de acordo com o MAPA. 
 
 
 
 
 
 

Provas funcionais 
Estabelecer um circuito  - a exemplo da copa de andamento – de provas funcionais a fim 
 de que os animais possam ser avaliados nas características funcionais 

Critérios morfológicos 
É  importante a decisão do que realmente queremos do nosso cavalo a fim de que  
possamos definir uma morfologia adequada ao mesmo.  
 
Federação 

Batalhar para o estabelecimento de uma Federação, a exemplo da FIC, de cavalos das 
raças marchadoras , o que viria engrandecer e fortalecer, na minha opinião, a 
equideocultura nacional. 



 ANIMAIS SUGERIDOS  

Apresentamos em seguida uma relação de animais que acreditamos poderá 
ser útil na consecução dos objetivos almejados pelo projeto. Representa a 
opinião pessoal dos membros da comissão, nem sempre em consenso, dentro 
de um grupo de plantéis, sendo portanto passível de revisão e ampliação. 
Importante, para se alcançar o pretendido, é os criadores conhecerem esses 
animais e plantéis e outros animais e plantéis a fim de estabelecer suas 
próprias convicções e traçarem suas próprias metas. E lembrar sempre que 
resgatar valores é bem mais eficiente que listar animais. 

Sobreviverá quem valorizar função  



Legenda para avaliação dos pedigrees dos animais 
indicados 

 
 
1. Grupo A – quando os pedigrees escrito e falado coincidem desde a fundação da 

ABCCRM, pelo menos ao que se saiba. 
 

2. Grupo B – quando os pedigrees falados e escritos não coincidem 
 

3. Grupo C– animais de criadores de mangalarga que os registraram  no marchador 
 

4. MM – animais registrados no Marchador e, sob nossa ótica, capazes de contribuir 
para este projeto. 
 

5. Planteis – criações que poderão contribuir com vários animais a serem avaliados pelo 
criador 
 
 



GRUPO A 

MACHOS FEMEAS PLANTÉIS 

FAVACHO MT IAIA SP CJ 

DETALHE SP F XAIÁ DA TURQUIA SP 

VIOLÃO DO TURVO BAILARINA UJ2 UJ2 

PENSAMENTO DE JACI FRAGATA TC MEIRELLES 

DENDÊ AV 53 HARMONIA SP NJ 

DOBRÃO CJ CANASTRA DO PROJETO RAÍZES JF 

RA BOJADOR PORÃ EMOÇÃO SP DO PAPU M 

LÍRIO SP DO PAPU RA DIFERENÇA PORÃ MA 

LABORO SP DA NANI RA VENTANIA PORÃ SP DO PAPU 

ALEGRIA SP DA NANI SP DA NANI 

   MILONGA MANGALARGA NH 

   ORCA MANGAlaRGA MANGALARGA 

   CUTIA MT ESTIVA 

   ARIRANHA CJ FDJ 

   DISCOTECA CJ SHEIK 



GRUPO B 

MACHOS FEMEAS PLANTÉIS(CONT.) 

GENERAL DE MEIRELLES QUARTA DO RUBINHO PORÃ 

POPÓ JUJA LINDA DE MEIRELLES CAVA DA COLINA 

CAPRICHO DO CAMPO ALEGRE GUAPA UJ2 UJ2 

ORIGINAL JF ANDINA UJ2  TURQUIA 

EMBALO CAVA DA COLINA JUBA DO PROJETO RAÍZES  TC 

RA QUEBRA POTE PORÃ JUMA DO PROJETO RAÍZES  MT 

RA IACUMÃ PORÃ MARIPOSA SP  OUTROS 

  SIRICAIA EJ   

  RA FACA AMOLADA PORÃ   



ANIMAIS QUE DEPENDEM DO LIVRO AUXILIAR 

GRUPO C 

MACHOS FEMEAS PLANTÉIS 

IAGO DA CONSULTA AMERICA DA SÃO CONRADO CONSULTA 

FLAMENGO DO VERDUN GOIANA DA SÃO CONRADO 53 

KILEMANJARO DA CONSULTA ZARA DA CONSULTA CJ 

HIDALGO DJO  FRANÇA 53   

MM 

MACHOS FEMEAS PLANTÉIS 

ANGAÍ YANQUE  ÁGATA DA CACHOEIRINHA ANGAÍ 

TESTAMENTO MORRO GRANDE DA ZIZICA  ARAÇATUBA ASTECA MORRO GRANDE 

TITÂNIO MORRO GRANDE DA ZIZICA  SANTANA PERENE CACHOEIRINHA 

OUTONO ESPELHO D'ÁGUA  ANGAÍ ZUMBA SANTANA -FARIA 

FARIA DESAFORO  FAVACHO SINA FAVACHO 

    ARAÇATUBA 



DETALHE SP 

RA BOJADOR PORÃ LÍRIO SP DO PAPU VIOLÃO DO TURVO PENSAMENTO DE JACI 

LABORO SP DA NANI DENDÊ AV 53 FAVACHO MT 

ALGUNS DOS ANIMAIS VISITADOS 



MILONGA MANGALARGA RA DIFERENÇA PORÃ F XAIÁ DA TURQUIA ALEGRIA SP DA NANI 

HARMONIA SP BAILARINA UJ2 FRAGATA TC CUTIA MT 



Esperamos, com esse trabalho, estar colaborando para uma revigoração 
de uma parte importante de nossa história e das nossas tradições rurais e 
com o fortalecimento, através do aumento da variabilidade genética e 
avaliações mais objetivas, desse patrimônio genético brasileiro que é a 
Raça Mangalarga. 


