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RESUMO 

Os equinos em seu habitat natural caminham aproximadamente 2 km/dia e 

pastejam cerca de 20h/dia. A trajetória da interação homem-cavalo iniciou-se com a 

relação de troca estabelecida pelos povos nômades. No mundo contemporâneo os 

equinos foram estabulados e desempenham atividades de esporte, terapia, lazer e 

agropecuária. No entanto, quando criamo-los em sistema intensivo ocorrem bruscas 

mudanças no seu nicho ecológico. Portanto adaptações devem ser analisadas e 

empregadas, assim, precisando conhecer a fundo o perfil desses animais. Para isso, 

dados sobre o perfil dos equinos das regiões de São José do Rio Preto, Catanduva 

e Barretos, no Estado de São Paulo foram coletados, organizados, descritos e 

interpretados por meio de formulários. Em domínio geral, o perfil dos equinos 

analisados conta com dados favoráveis ao bem-estar e a performance animal. 

Todavia contrassensos de manejo foram notados, mesmo em baixa frequência, 

demonstrando a carência de informações técnicas de forma simples e direta aos 

envolvidos com a equinocultura. 

INTRODUÇÃO 

A trajetória da interação homem-cavalo iniciou-se com a relação de troca 

estabelecida pelos povos nômades, apresentando relevante importância na 

formação das civilizações. Adiante, estreitou-se e o equino cumpriu função como 

meio de transporte, tração e status social. No mundo contemporâneo tem 

desempenhado atividades de esporte, terapia, lazer e agropecuária. O Brasil é o 

terceiro maior criador de equinos do mundo (5,8 milhões cabeças). O agronegócio 

do cavalo movimenta mais de R$ 7,5 bilhões e estima ter cerca de 640.000 pessoas 

ocupadas e 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos que, segundo Guerra e 

Medeiros (2006), é “seis vezes mais do que a indústria automotiva e 20 vezes mais 

do que a aviação civil”, setores importantes da economia brasileira (LIMA; SHIROTA; 

BARROS, 2006; FAO, 2009). 

 No entanto, os equinos em seu habitat natural caminham aproximadamente 2 

km/dia e pastam cerca de 20h/dia. Quando criamo-los em sistema intensivo ocorrem 

bruscas mudanças no seu nicho ecológico. Portanto adaptações devem ser 



analisadas e empregadas, para isso, precisa-se conhecer a fundo o perfil desses 

animais.  

OBJETIVOS 

Coletar, organizar, descrever e interpretar dados sobre o perfil dos equinos 

em criação de sistema intensivo nas regiões analisadas, enfocando as 

características capazes de interferir no grau de bem-estar e na performance animal. 

METODOLOGIA 

O estudo utilizou de documentação direta por meio de uma pesquisa de campo 

– grupo das exploratório-descritivas combinadas pelo método de formulário, 

caracterizado como o contato entre pesquisador e entrevistado face a face, em que 

o primeiro lê e anota as respostas das perguntas pré-estabelecidas em um roteiro e 

o segundo apenas responde as interrogativas. Por isso, em qualquer segmento da 

população (analfabetos e outros) pode-se utilizar esse processo de coleta de 

informações (MARCONI, LAKATOS, 2010). As perguntas apresentadas pelo 

pesquisador foram respondidas pelo entrevistado enquanto visualizavam o animal 

selecionado aleatoriamente, seguindo a sistemática do formulário. Dividido em três 

partes, a PARTE I contempla tópicos relativos a MANEJO NUTRICIONAL, MANEJO 

SANITÁRIO, MANEJO DOS ANIMAIS e MANEJO COMPORTAMENTAL, aplicado 

em três animais escolhidos aleatoriamente dentro do estabelecimento. Ainda foram 

coletados dados relativos à idade, sexo, raça, modalidade de utilização e 

temperamento. A PARTE II refere-se aos animais empregados para a escola no 

estabelecimento. E a PARTE III, contendo indagações sobre noções básicas de 

bem-estar de equinos estabulados, voltada à pessoa entrevistada em cada 

estabelecimento pesquisado. No entanto, esta apresentação enfatiza dados da 

PARTE I. 

Em primeira instância houve a formulação dos problemas, seguido da 

construção de hipóteses e da ferramenta (formulário). Antes da execução da 

pesquisa de campo efetuou-se o projeto piloto, no qual se aplicou o formulário 

desenvolvido em 03 estabelecimentos equestres a empregados ou proprietários na 

cidade de São José do Rio Preto - SP. Com isso pretendeu-se testá-lo e detectar 

possíveis equívocos ocasionando acréscimos, decréscimos ou alterações. Em 

seguida das admissíveis modificações realizou-se contato com os proprietários dos 

estabelecimentos via telefone e/ou e-mail solicitando autorização de visita para fins 



de pesquisa. Após respostas confirmatórias, as visitas aos 30 estabelecimentos 

ocorreram em datas e horários pré-agendados durante o contato inicial.  

Aplicou-se o formulário em estabelecimentos equestres nas cidades de: Adolfo, 

Ariranha, Bálsamo, Barretos, Catanduva, Catiguá, Cedral, Ipiguá, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, Novo Horizonte, Olímpia, Palmares Paulista, Pindorama, 

Pirangi e São José do Rio Preto, todas no Estado de São Paulo, localizadas nas 

regiões de São José do Rio Preto, Catanduva e Barretos no período de Agosto de 

2011 à Abril de 2012. Dos 30 estabelecimentos visitados, 10 eram particulares (uso 

próprio) e 20 comerciais (fins lucrativos) inclusos neste último grupo, 06 possuíam 

escola de equitação (forneciam instrutores e animais para aulas). Em cada um foram 

analisados 03 animais, totalizando assim 90 equinos (n amostral). A somatória dos 

equinos estabulados nos 30 estabelecimentos foi 462 (n universal). Dessa maneira 

obtém-se margem de erro de 9,28%. 

DESENVOLVIMENTO 

Em relação ao MANEJO NUTRICIONAL, a ingestão de grandes quantidades 

de alimentos concentrados aumenta a população de microorganismos do intestino 

grosso (BRANDI; FURTADO, 2009). Pagan (1998) relatou que “tais flutuações 

refletem a mudança na disponibilidade de nutrientes (amido e proteína) e, 

consequentemente, nas alterações de pH”. Isso ocasiona fermentações no trato 

gastrintestinal e cólicas. Além disso, um enchimento excessivo da câmara primeira 

pode também ocasionar cólicas gastrointestinais, pois os equinos não regurgitam 

devido a fatores anatômicos e fisiológicos. Dessa maneira sugerem-se várias 

refeições com reduzida quantidade (GÜRTLER et al., 1984; GONÇALVES; 

JULLIAND; LEBLOND, 2002; ALMEIDA; LARANJEIRA, 2008; BRANDI; FURTADO, 

2009). 

O volumoso, além de fonte de celulose – carboidrato digerido pela biota 

celulolítica presente no ceco, contém fibras que mantêm o movimento peristáltico, 

evitando compactações gastrintestinais (BRANDI; FURTADO, 2009). Entretanto, 

Wolter (1975) argumentou que “elevados níveis de fibra na dieta aumentam a 

motilidade intestinal e a velocidade de passagem da digesta, podendo reduzir a 

digestibilidade dos nutrientes” (GALVÃO et al., 2004; FRAPE, 2008).  

Entre diversas maneiras de oferecer o volumoso Machado e Negrite (2010) 

indicaram sacolas para feno e manjedouras, que restringem o acesso ao volumoso 



elevando o tempo de ingestão e reduzindo as horas de ociosidade, precavendo 

anormalidades comportamentais (BRANDI; FURTADO, 2009). 

Quanto ao MANEJO SANITÁRIO, Vervuert e Coenen (2003) relataram cólicas 

desencadeadas pela presença de areia no trato gastrintestinal dos equinos, também 

denominadas de sablose, ocorrendo devido ao pastejo em terrenos arenosos e a 

ingestão de água oriunda de rios. A restrição, a qualidade e a temperatura da água 

também contribuem para incidência de compactações de digesta no intestino grosso 

(ALMEIDA; LARANJEIRA, 2008). 

Segundo Klei e Chapman (1999) os helmintos que parasitam equinos podem 

causar desde um pequeno desconforto abdominal até episódios fulminantes de 

cólicas e morte. Todavia, quando tratados, apresentam melhoria tanto no seu 

desempenho como em seu estado geral (MOLENTO, 2005; DUARTE et al., 2008). A 

subdosagem ou utilização consecutiva da mesma base química é capaz de 

desencadear resistência. Estas podem ser prevenidas realizando testes de OPG 

(ovos por grama de fezes) ou adotando três doses de uma mesma base química e 

na quarta dose mudá-la – com intervalos de 90 dias para animais adultos (CINTRA, 

2005). 

A vacinação consiste na inoculação de vírus inativo, parte do vírus, bactéria 

ou vírus atenuado em um indivíduo saudável, causando uma resposta imunológica 

e, consequente, formação de anticorpos a determinado antígeno (CINTRA, 2005; 

RISTON, 20--). As principais vacinas para equinos são preventivas contra: raiva, 

tétano, adenite, herpesvírus, encefalomielite viral, influenza vírus e leptospirose. No 

entanto, o programa de vacinação ideal deverá ser flexível, variando de acordo com 

a situação que se encontre o animal (LEWIS, 1985).  

Tratando-se do MANEJO DO CAVALO, a frequência diária de horas que o 

animal permanece em piquetes para expressar seu comportamento normal e ter um 

convívio social com os outros equinos tem grande importância para a saúde e bem-

estar, mesmo porque já faz parte do seu nicho ecológico (PROUDRET et al., 2006). 

De acordo com Broom (1988), “o bem-estar de um animal é o estado em que ele se 

encontra a fim de se manter em equilíbrio com o seu ambiente” (KRZAK, 1991; 

MILL; NANKERVIS, 2005; LEAL, 2007). 



Segundo pesquisas da Embrapa Pantanal, “o casco é a base de sustentação 

de todo peso do animal, interfere na saúde das articulações e tendões, na qualidade 

da locomoção e no desempenho durante o trabalho”, por isso carecem ser 

casqueados ou ferrageados com frequência (JULIANO, 2007). Problemas de 

conformação são normalmente superados quando os potros já são casqueados 

desde jovens (MACHADO; NEGRITE, 2010). A integridade dos cascos carece de 

uma cama livre de umidade, bactérias, fungos resíduos sólidos e líquidos, 

prevenindo a deterioração do material córneo (LEWIS, 1985; FARIA, 2010) 

De acordo com Beker (2002), o tempo de ingestão foi modificado pelo manejo 

nutricional do homem que restringiu a oferta de forragem e adicionou o alimento 

concentrado estimulando “movimentos mastigatórios mais verticais, promovendo 

alterações no desgaste dentário” (PAGLIOSA et al., 2006). Isso gera trituração 

insuficiente, diminuição da produção de saliva, desgaste anormal dos dentes, que 

causam desde desconfortos com a embocadura até grandes úlceras nas bochechas 

e, também podendo afetar a digestibilidade dos alimentos e o trânsito intestinal 

(MUELLER, 1991; MEYER, 1992). Botelho, Cesar, Filadelpho (2007) e Paulo (2010) 

sugerem que o exame de odontologia equina seja bimestral. 

Por fim, com relação ao MANEJO COMPORTAMENTAL, as anormalidades 

comportamentais – denominadas também como estereotipias, são caracterizadas de 

um modo geral por comportamentos repetitivos e invariáveis sem objetivo óbvio ou 

aparente, como, por exemplo, movimentação em círculos na baia, inquietude, 

síndromes de aerofagia, oscilação, coprofagia, geofagia, automutilação, 

comportamentos agressivos, lambedura de cochos, movimentos com a língua, 

permanecer grandes períodos “observando as estrelas” (animal fica paralisado com 

a cabeça voltada para cima), entre outros, que induzirão a decadência do 

rendimento em sua função (MILLS; TAYLOR; COOPER, 2005; MILLS; NANKERVIS, 

2005). De acordo com Cooper e Nicol (1993) e Würbel et al. (1998), “as estereotipias 

ocorreriam em situações adversas na tentativa de amenizar e reduzir o nível de 

estresse”, devido ao sistema de criação intensivo que origina modificações no nicho 

ecológico dos equinos (LEAL, 2007). 

O Projeto “Sela Verde”, implantado recentemente pela Associação Brasileira 

de Criadores de Cavalos Mangalarga Marchador (ABCCMM), prevê normas e 

critérios de respeito ao meio ambiente e ao manejo com os animais, em busca de 



um melhor grau de bem-estar e performance animal, similares as sugeridas nesta 

revisão (SILVA; FREITAS, 201-) 

RESULTADOS 

A idade dos equinos variou entre 1,6 a 26 anos, a maioria possuía de 4 a 12 

anos. Quanto ao sexo, observou-se 53 machos (13 garanhões) e 37 fêmeas. E o 

temperamento “Brincalhão” apareceu 56 vezes, “Curioso” - 63, “Assustado” - 24 e 

“Nervoso” - 22 vezes. Quarto de Milha foi a raça de predominância (61 animais). As 

modalidades em maior número foram: 03 Tambores (29), Hipísmo (15) e Laço (11). 

Em relação ao MANEJO NUTRICIONAL, 65/90 animais (72,22%) recebiam 

duas refeições diárias de concentrado e 25/90 (27,78%) obtinham três refeições. 

Vinte e um animais (23,33%; 21/90) eram alimentados com 1,0 Kg por refeição, 

10/90 (11,11%) com 1,5 Kg, 55/90 (61,12%) com 2,0 Kg e 04/90 (04,44%) com 2,5 

Kg.  

Sob a perspectiva da intensidade do treinamento, 50/90 animais (55,56%) 

foram classificados como treino leve, 28/90 (31,11%) moderado e 12/90 (13,33%) 

intenso. Menos da metade, 44/90 equinos (48,88%), teve seu concentrado 

relacionado com o treino.  

Oito animais (08,90%; 08/90) recebiam 01 refeição por dia de volumoso, 

55/90 (61,11%) recebiam 02, 09/90 (10%) recebiam 03 refeições, 03/90 (03,33%) 

recebiam 05 refeições, 04/90 (04,44%) recebiam o volumoso à vontade no pasto e 

11/90 (12,22%) recebiam o volumoso à vontade na baia. A quantidade por refeição 

variava entre 1,5 a 8,0 Kg em 01 a 02 tabletes. Para 34/90 animais (37,79%), o 

volumoso era oferecido no chão, 14/90 (15,55%) no cocho, 12/90 (13,33%) em 

manjedoura, 26/90 (28,89%) sacola e 04/90 (04,44%) animais tinham acesso a 

piquetes formados com capins do gênero Cynodon. A ingestão diária de volumoso 

controlado variou entre 6,4 Kg e 19,2 Kg. 

Quanto ao MANEJO SANITÁRIO, todos os estabelecimentos (n=30) 

possuíam manejo de limpeza dos cochos de água, havendo uma variação de 

frequência entre 1 a 6 vezes/semana. Entrevistados de 14/30 estabelecimentos 

(46,66%) relataram lavar os cochos de concentrado entre 1 a 6 vezes/semana. 

Quanto aos cochos de sal, em onze estabelecimentos (36,66%; 11/30) eram limpos 

com uma frequência que variou entre 1 a 6 vezes/semana. A higienização dos 



cochos seguia uma escala padrão para todos os animais definida pelo próprio 

estabelecimento. 

Os resultados apresentados sobre a frequência de higienização dos cochos 

de ração e sal mineral devem ser descartados. Houve divergência entre as 

respostas dos entrevistados e o que foi analisado pelo pesquisador. Apenas 03/30 

estabelecimentos (10,00%) que relataram a higienização dos cochos de ração e sal 

mineral, forneceram informações que se harmonizavam com as observações no 

local. A preocupação com a higienização desses dois recipientes foi muito baixa.  

A água fornecida a todos os animais analisados provinha de poço artesiano. 

Mesmo em propriedades havendo riacho, açude, barragem ou rio. 

A higienização das baias era feita diariamente em todos os estabelecimentos 

pesquisados. Para 27/90 animais (30,00%) as baias eram limpas 01 vez/dia, 39/90 

(43,33%) 02 vezes/dia, 15/90 (16,67%) 03 vezes/dia, 06/90 (06,67%) 04 vezes/dia e 

para 03/90 (03,33%) 07 vezes/dia. Setenta e oito dos animais (86,67%; 78/90) 

tinham suas baias preenchidas com serragem, 03/90 (03,33%) com bagaço de cana-

de-açúcar, 06/90 (06,67%) com palha de arroz e 03/90 (03,33%) com serragem ou 

palha de arroz.  

A vacinação não ocorria para 09/90 equinos (03,33%). Para os demais, as 

vacinas mais utilizadas possuíam antígenos contra tétano, raiva e garrotilho, embora 

nem todos os estabelecimentos fizessem uso das três antígenos. 

A desverminação acontecia em todos os estabelecimentos obedecendo a 

calendário próprio. Cinquênta e sete equinos (63,33%; 57/90) eram vermifugados 

com frequência de 90 dias, 03/90 (03,33%) com 180 dias, 06/90 (6,67%) com 120 

dias, 03/90 (03,33%) com 105 dias, 03/90 (03,33%) com 75 dias, 03/90 (03,33%) 

com 70 dias, 12/90 (13,33%) com 60 dias e 03/90 (03,33%) com 30 dias.  

Para o MANEJO DOS ANIMAIS, em consideração ao ambiente, 74/90 

animais (82,22%) passam algum período de tempo em piquetes (diária/semanal), 

havendo amplitude de 01 a 15 horas. Tais variações ocorrem inclusive em um 

mesmo estabelecimento. Dez animais (13,51%; 10/74) têm acesso ao piquete 

semanalmente e 64/74 (86,49%) diariamente. Trinta e nove dos animais (52,70%; 

39/74) tem acesso ao piquete no período Matutino ou Vespertino, 05/74 (06,76%) a 

Vespertino, 13/74 (17,57%) Matutino, 07/74 (09,46%;) Noturno e 10/74 (13,51%) 



Matutino, Vespertino ou Noturno. Quarenta e três equinos (58,10%; 43/74) ficam 

alojados em piquetes individuais (aproximadamente 240 m²) e 31/74 (41,90%) em 

coletivos (aproximadamente 1.280 m²) com lotação média de 06 animais. Dezessete 

por cento dos animais (16/90) não possuíam acesso em piquetes, sendo 13 

garanhões (81,25%; 13/16) em estabelecimentos diferentes e 03 animais (18,75%; 

03/16) em um único estabelecimento (ambos por falta de infraestrutura adequada).  

O tratamento odontológico era realizado anualmente para 66/90 equinos 

(73,33%), semestralmente para 15/90 (16,67%) e feito “quando necessário” para 

03/90 (03,33%).  

Todos os animais eram, sem exceção, casqueados, sendo constatado 

ferrageamento em 63/90 equinos (70,00%). A frequência de casqueamento e 

ferrageamento de aproximadamente 45 dias, não apresentou grandes oscilações. 

Em relação ao MANEJO COMPORAMENTAL, a aparição de sinais de 

estresse foi verificada em 30/90 animais (33,33%) e documentado em 21/30 

estabelecimentos (70%). Treze animais (43,33%; 13/30) apresentaram 

comportamento agressivo perante outros animais, seres humanos e agressividade 

dentro da baia (escoicear, chutar a porteira e cavar); 04 (13,33% - 04/30) 

apresentaram oscilação (“dança do urso”); 08 (26,66% - 08/30) aerofagia; 04 

(13,33% - 04/30) coprofagia; 01 (3,33% - 01/30) “andar em círculos na baia” e 03 

(10,00% - 03/30) geofagia. Três animais apresentaram mais de um sinal de estresse 

dos acima relacionados. 

O perfil com as dados mais frequêntes está apresentado no gráfico 01. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em domínio geral, o perfil dos equinos analisados conta com dados 

favoráveis ao bem-estar e a performance animal, como, por exemplo, limpeza de 

bebedouro, origem da água, material de cama, vacinação, desverminação, 

tratamento odontológico, cuidados podais e baixa frequência de evidências 

estressantes. Mas também demonstra lacunas como, ausência de relação treino-

concentrado, ausência de piquete para garanhão, não limpeza de cochos de sal 

mineral e concentrado. E outros aspectos que podem ser aprimorados. Todavia 

contrassensos de manejo foram notados, mesmo em baixa frequência, 

demonstrando a carência de informações técnicas de forma simples e direta aos 

envolvidos com a equinocultura. 
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Gráfico 01:No eixo y observa-se o perfil majoritário e no eixo x a quantidade de equinos. 
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