
Provas Funcionais para Muares 
 

Com o intuito de valorizar e mostrar as diversas qualidades e capacidades dos muares pêga, a Diretoria da ABCJPÊGA 

decidiu criar as seguintes modalidades de provas funcionais, com participação de no mínimo três conjuntos. 

1. CONCURSO DE MARCHA BATIDA 

2. CONCURSO DE MARCHA PICADA 

3. CONCURSO DE MARCHA DIAGONALIZADA 

Andamento de apoios diagonais, nítidamente sincronizados, sendo avaliados o estilo, regularidade, rendimento, 

comodidade e resistência. 

4. PROVA DE MANEABILIDADE 

Tem finalidade mostrar a versatilidade do muar pêga no trabalho do dia a dia. Uso de embocadura e arreamento 

livres. 

1ª Etapa – Apresentação: meia volta no galope médio, em seguida passa a galope alongado passando pelo ponto 

de partida (aciona o cronômetro). 

2ª Etapa – 6 seis balizas ida e volta. 

3ª Etapa – salto ( fardo de feno – 60cm). 

4ª Etapa – margarida. 

5ª Etapa – abrir e fechar porteira. 

6ª Etapa – auto com recuo – parar após a linha demarcatória do corredor; recuar em linha reta até sair com os 

anteriores do corredor de 4mx4m. 

7ª Etapa – após o recuo dar meia volta e cruzar a linha de chegada. 

FALTAS 

Derrubar balizas – perde 5′ segundos. 

Refugo em qualquer etapa – 3 tentativas. 

Erro de percurso – desclassificação. 

Na porteira o muladeiro poderá trocar de mão somente uma vez, na segunda perde 10 segundos. 

No esbarro se parar fora do corredor perde 5 segundos. 

Qualquer Sangramento desclassifica o animal. 

No recuo, pisar na fora da linha lateral do corredor, perde 5′ segundos. 

5. PROVA DO PATRÃO 

Prova com duração de até 20 minutos onde será avaliado o conjunto Muar/Muladeiro, a regularidade e o estilo. 

Nesta prova os proprietários é que montam. 

6. PROVA DE AMAZONAS 

Prova com duração de até 20 min, onde serão avaliados o conjunto, a regularidade e o estilo. 

7. PROVA MIRIM 

Prova com duração de até 20 minutos, onde serão avaliados o conjunto, a regularidade e o estilo. 



8. PROVA MÁQUINA QUENTE 

Prova realizada em dupla, onde um muladeiro elimina o concorrente, no andamento esquipado sem troca da 

marcha, não podendo galopar. Três faltas elimina o conjunto. 

9. PROVA DE APARTAÇÃO 

10. PROVA DE INDUMENTÁRIA TÍPICA 

Avaliada pelo público, pode ser feita fora pista de julgamento. Avaliar beleza e harmonia do conjunto. Anunciar o 

participante vencedor e este desfila na frente do público. 

 


