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Nos primeiros campeonatos promovidos pela Associação Brasileira de Criadores do cavalo 

Mangalarga Marchador (ABCCMM) e pela Associação Brasileira de Criadores do cavalo 

Campolina (ABCCC), avaliava-se apenas a morfologia dos equinos, sagrando-se campeão o 

exemplar melhor enquadrado no padrão racial. Porém, preocupados em associar a morfologia dos 

animais ao seu andamento marchado de qualidade, as associações instituíram que, durante os 

campeonatos, os equinos devem ser submetidos a duas avaliações distintas: julgamento de 

morfologia e julgamento de andamento, cada um com peso de 50%. Assim, a pontuação final 

obtida por cada animal resulta da soma de suas classificações nos dois quesitos, e o título de 

campeão será conquistado pelo indivíduo que obtiver o menor valor na soma de suas 

classificações. Neste contexto, o presente trabalho objetivou comparar o efeito do mesmo 

método de julgamento morfofuncional aplicado em duas diferentes raças de equinos 

marchadores: Campolina e Mangalarga Marchador. O trabalho foi realizado utilizando 

informações do banco de dados da ABCCMM e ABCCC. Para a raça Mangalarga Marchador 

foram utilizados dados de competições realizadas entre 1998 e 2016, totalizando 643 

campeonatos. Na raça Campolina foram extraídos dados de competições realizadas entre 2013 e 

2016, totalizando 134 campeonatos. As classificações conquistadas por cada equino nos 

julgamentos de morfologia e marcha foram submetidas à correlação de Spearman (r), para 

registrar o número de campeonatos com correlação (p>0,05) entre as classificações dos 

julgamentos de morfologia e andamento ou sem correlação (p>0,05), utilizando o software 

estatístico Graphpad Instat (versão 3.3). Além disso, o número de campeonatos com correlação 

(p<0,05), foram utilizados como parâmetro para comparar a variável raça, sendo submetidos ao 

teste de distribuição de frequência (Qui-quadrado), utilizando o software Sisvar (versão 5.6). Não 

houve diferença (p=0,0822) entre as raças Campolina e Mangalarga Marchador quanto ao 

número de campeonatos com correlação entre as classificações dos julgamentos de morfologia e 

marcha. Na raça Campolina, apenas 12% dos campeonatos julgados apresentaram correlação 

entre as funções julgadas. Resultado próximo foi encontrado nos campeonatos da raça 

Mangalarga Marchador, onde somente 19% apresentaram associação entre os dois quesitos. 

Conclui-se que o método de julgamento utilizado nas duas raças impõe uma pressão de seleção 

semelhante, onde, a morfologia preconizada pelo padrão racial associada ao andamento de 

qualidade, não correlacionam nos mesmos indivíduos. 
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