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Onde estamos e onde
queremos chegar?
Evolução da Pelagem desde a implantação da Diretoria em 2000 até os dias de hoje

N

o ano de 2007, escrevi na
Revista Mangalarga, um artigo
sobre a Pelagem, cujo título foi: Onde
estamos e a onde queremos chegar?
Passaram-se seis anos e neste
momento, podemos avaliar com maior
profundidade essa trajetória, pois agora
nossa análise baseia-se em dados concretos,
o caminho percorrido desde a implantação
da Diretoria de Pelagens em 2000 até os
dias de hoje. Não parece, mas nós, criadores
de Pelagens diferenciadas, estamos
trabalhando há 13 anos, nesse fomento
dentro da ABCCRM.
O que conseguimos conquistar desde
então:
• Aumento significativo do número
de criadores novos, que se tornaram sócios
da ABCCRM, tendo como atrativo principal
de criação, a Pelagem Diferenciada.
• Ampliação no número de Animais
de Pelagem, pelagem Pampa em número
maior e das outras pelagens, praticamente
inexistentes em 2000.
• Crescimento do Mercado de
pelagens, através da procura de animais
para agregar novos sangues dentro dos
criatórios dos novos criadores, dos criadores
existentes (com objetivo de não ficarem
consanguíneos), bem como, dos criadores
tradicionais que deixaram o preconceito
de lado e aderiram a mais esse nicho de
mercado, somando-se a isso um novo prazer
na criação.
Esses fatores influenciaram tanto,
que há mais de quatro anos, existem Leilões
Específicos de pelagem, onde a média dos
valores alcançados muitas vezes supera os
preços alcançados em Leilões tradicionais
da Raça.
• Engrandecimento das Exposições
Regionais e Nacionais da Raça. Com a
participação de novos criadores, bem como,
de novos animais provenientes desse novo
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trabalho de seleção, chegamos a obter uma
relação muito próxima aos 50% de animais
e expositores inscritos na pelagem X
julgamento de pelagem tradicional e número
de criadores inscritos no julgamento geral.
O número crescente de animais
inscritos nas diversas pelagens está
diretamente ligado ao trabalho do criador,
que para atingir rapidamente seus objetivos
em produzir animais de outras cores,
cuja dificuldade é bem grande, aumenta
consideravelmente seus plantéis.
Com essa ação, eleva-se o número
do plantel da raça Mangalarga, aumentam
os registros, trazendo mais divisas para
a associação como também aumento de
trabalho para os técnicos de registro.

• Com o aprimoramento genético
rápido das pelagens e a migração de produtos
de qualidade para o julgamento tradicional
da raça, chegamos ao ápice no ano de 2011,
onde o maior título da raça, a de Grande
Campeã Nacional Égua, foi conquistado
por uma égua de pelagem pampa, a égua
Imaculada da Piratininga.
• Com 13 anos de seleção, estamos
neste momento apreciando o surgimento dos
primeiros produtos de qualidade, aliado ao
gên. de homozigoze tobiana e com certeza,
esses novos indivíduos vão dar um novo
salto de qualidade nos criatórios em geral,
pois poderemos somar mais qualidade em
nossos plantéis, com utilização de garanhões
ou éguas de genética superior de qualquer

pelagem, com um custo menor, alterando a
proporção de nascimentos que antes girava
em torno de 50% dos nascimentos, para
100% de produtos de Pelagem Pampa.
Aqui também podemos notar uma
nova procura do consumidor por esse tipo
de animal, aquecendo ainda mais esse
mercado, onde verificamos recentemente,
no Leilão Celebridades de 2012 e no Leilão
do Haras da Janga neste ano de 2013, que
os recordes alcançados nesses pregões
foram de machos, na realidade potros de
um ano, com a chancela de Homozigoto
comprovado.
O que ainda precisamos conquistar:
• Em primeiro lugar, necessitamos
muito da ajuda dos nossos técnicos, para
que passem também a fomentar a pelagem,
indicando e orientando os criadores sobre
a necessidade de preservar antigos sangues
pertencentes a nossa raça, que somente estão
representados pelos indivíduos das pelagens
diferenciadas, mostrando também a beleza
em gerar produtos de exceção, provenientes
dos produtos existentes, que servirão de
base no melhoramento zootécnico em cada
pelagem.

• Precisamos de mais fomento para
as pelagens em extinção, como a Rosilha
(nunca tivemos participação em pistas),
Baia (pouca participação em pistas), e
outras que vêm diminuindo gradativamente
a participação nas exposições, em pró de
outras ou mesmo de migração de criadores
que se sentem desmotivados pela falta de
criadores pertencentes a esse direcionamento
de criação.
Quem
sabe,
implantar
uma
premiação especial, para os expositores
que apresentarem nas exposições, Progênie
de animais de pelagens como Preta, Zaina,
Castanha, Rosilha, Baia, Alazã Sopa
de Leite, com objetivo de fomento e de
reconhecimento do esforço de resgate dessa
pelagem.
• Valorização
e
Premiações
específicas para os melhores resultados
obtidos dentre os animais de pelagens
exóticas, participantes das competições
existentes, como Copa de Andamento,
Campeonato Funcional entre outras.
• Reconhecimento,
Valorização
e Premiação igual aos dos Grandes
Campeonatos da Raça e de Andamento,
do Grande Campeonato de Andamento dos

Cavalos de Pelagens. Esse Campeonato
é de grande importância, pois será através
dele, que o criador de pelagens com pouca
representação poderá avaliar sua criação.
Enfim, analisando os treze anos
do trabalho de Fomento da Diretoria de
Pelagens, com auxílio direto da seriedade
de seleção realizado pelos criadores, podese verificar que estamos caminhando a
passos largos rumo à homogeneidade da
pelagem em relação ao padrão existente,
pois praticamente ficamos aquém da seleção
por mais de 60 anos.
Depois de atingido esse objetivo,
poderemos somar forças, qualidades e
diversidade de pelagens, para mostrar os
reais atributos e virtudes irrevogáveis do
verdadeiro “Cavalo de Sela Brasileiro”.

Marisa Iorio Corrêa da Costa é Diretora
de Pelagens da ABCCRM e criadora de
cavalos da raça Mangalarga há mais de
27 anos (Haras Lagoinha – Jacareí / SP).
Tel.: (12) 3956.6934 / 3956.1403. E-mail:
haraslagoinha@uol.com.br . Site: www.
haraslagoinha.com.br.

1ª Expo Preto
Condomínio Palmeiras Imperiais, em Itu (SP), receberá este inédito e aguardado evento da raça
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necessária para realizar uma exposição:
ótima pista de apresentação, segurança e
muito conforto para os expositores e suas
famílias.
Os organizadores destacam ainda
que a forma com que serão realizados
os julgamentos será outro diferencial da
mostra. De acordo com o NMCCPP, foi
solicitado ao jurado André Fleury que realize
um julgamento bem didático, enfatizando e
explicando as fases do julgamento, para que
os presentes entendam o que e como são
avaliados os animais em pista.
A exposição, além disso, foi
homologada pela Associação Brasileira de
Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga
(ABCCRM), e desta forma os resultados
contarão para os rankings oficiais. Mais
informações podem ser obtidas pelos
telefones (11) 99156-3660, (12) 97127622, (11) 99416-3659 e (11) 99639-3934
ou pelos e-mails mangalarga.rpn@hotmail.
com, fpmvet@uol.com.br, asmoraes2012@
hotmail.com e marcio@mitsu.pro.br.

Evento pretende fomentar a
seleção da pelagem preta
Foto: Modesto Wielewicki

Será realizada no dia 20 de julho de
2013 a primeira exposição especializada
de cavalos de pelagem preta da Raça
Mangalarga. Idealizada por Rodrigo
Paradeda Nunes (Haras RPN) e Fernando
Paludo (Haras Iguatemi), a exposição tem
como objetivo promover uma integração
dos criadores e apreciadores de animais
de pelagem preta, utilizando a exposição
como ferramenta de fomento e acesso para
os criadores e proprietários que nunca
participaram de exposições.
Segundo o Núcleo Mangalarga
de Criadores de Cavalo de Pelagem
Preta (NMCCPP), vários detalhes foram
minuciosamente estudados para que os
objetivos do evento fossem atingidos. O
primeiro deles foi o local onde será realizado
a exposição: o Condomínio Palmeiras
Imperiais, antigo Haras OJC, localizado na
cidade de Itu, às margens da Rodovia Santos
Dumont, na altura do quilômetro 34,5.
Afinal, de acordo com os organizadores,
o local conta com toda a infraestrutura

