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ANEXO II 

PADRÃO DO MUAR PÊGA 

I - APARÊNCIA GERAL 

1. PELAGEM – Aceita- se qualquer pelagem.  

2. TEMPERAMENTO – Dócil e ativo.  

II – CABEÇA  

1.  CABEÇA – Seca, proporcional, despontada para o focinho. 

2.  PERFIL – Sub-convexo, retilíneo ou sub-côncavo. 

3.  OLHOS – Vivos e expressivos. 

4.  ORELHAS - Grandes, firmes, bem dirigidas, paralelas, atesouradas ou lanceoladas. 

5.  BOCA – lábios firmes. 

6.  NARINAS – Largas e bem dilatadas. 

7.  PESCOÇO – Proporcional, bem inserido à cabeça e ao tronco. 

III – TRONCO  

1.   PEITO – Profundo e amplo. 

2.   DORSO LOMBO – de comprimento médio, bem ligado à garupa. 

3.  ANCAS – Simétricas. 

4.  GARUPA – longa, larga, bem ligada ao lombo, levemente inclinada e de altura igual ou 
inferior à  cernelha. 

5.  CAUDA – Curta, bem inserida, pelos reduzidos, inserção média e bem composta. 

6.  ÓRGÃOS GENITAIS- Os machos devem ser apresentados castrados. 

IV – MEMBROS  

1. JOELHOS – proporcionais, sem desvios laterais ou mediais. 

2.  COXAS E PERNAS – longas, bem anguladas, com boa musculatura e proporcionais. 

3. JARRETES – Secos, bem articulados e sem desvios. 

4. CANELAS – Finas, com ossatura e tendões de boa qualidade. 
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5.  BOLETOS – definidos e bem articulados. 

6.  QUARTELAS – Médias, obliquas e bem articuladas. 

7. CASCOS – Resistentes, de preferência escuros, muralha lisa. 

8. APRUMOS - sem desvios dos raios ósseos.  

V – ANDAMENTO  
 
1.  Marcha de tríplice apoio natural, espontânea, avante, picada ou batida, com 
deslocamentos alternados dos bípedes em lateral e em diagonal.  
2.   Trote para animais de serviço e provas. 

VI – DESCLASSIFICAÇÃO  

1. TEMPERAMENTO – Vícios considerados graves (empina, empaca, escoiceia, nega 
estribo, mesquinho das orelhas, dispara, pula, queixo duro). 

2.  CONFORMAÇÃO  

a)  Orelhas – Mal inseridas e dirigidas para as laterais (cabanas) e curtas. 

b)  Lábios – Relaxamento das comissuras (belfo). 

 c)  Linha dorso lombar – Cifose (de carpa), lordose (selado) e escoliose (desvio lateral da coluna).   

d)  Membros – Taras e defeitos graves de aprumos. 

e)  Animais com altura na garupa superior a 2 cm da altura na cernelha. 

f)   Arcadas dentárias – Assimétricas (prognatismo ou retrognatismo) . 

3.  Andamento – andadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


