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RESUMO 

Os equinos cumprem singulares funções esportivas, terapêuticas e de lazer para a 

humanidade, ainda que o Brasil tenha o 3° maior rebanho mundial, há escassez em 

pesquisas de edificações, as quais quando bem calculadas, prestam conforto físico e 

psicológico ideais para uma boa performance animal. Objetivou-se, assim, 

caracterizar o perfil das instalações de sistema intensivo para equinos por meio de 

observação (individual, sistemática e participante). Com isso, notou-se uma amplitude 

dos parâmetros: área de baia e altura, número de elementos horizontais, material e 

acabamento das divisórias entre animais vizinhos. Isso evidencia desuniformidade e 

descaso com as instalações, insinuando carência de noção técnica na equinocultura, 

que desencadeia prejuízos na singular performance dos equinos para o homem.  

INTRODUÇÃO 

Os equinos cumprem singulares funções esportivas, terapêuticas e de lazer para a 

humanidade. O Brasil tem o 3° maior rebanho mundial (FAO, 2009) e o agronegócio 

do cavalo movimenta mais de R$7,5 bi. e estima ter 3,2 mi. de empregos diretos e 

indiretos (LIMA; SHIROTA; BARROS, 2006). As criações brasileiras baseavam-se em 

modelos internacionais até o século XIX, quando fundou-se o Sistema Brasileiro de 

Produção de Equinos (TORRES; JARDIM, 1981). Apesar disso, ainda há escassez 

em pesquisas. Portanto, a interpretação do perfil das instalações fornecerá um 

parecer atual, sugerindo assistências pontuais, pois as instalações quando bem 

calculadas prestam conforto físico e psicológico ideais para a performance do cavalo, 

em contribuição a sociedade, além de melhor aproveitamento e redução de custos.  

OBJETIVOS 

Objetiva-se caracterizar o perfil das instalações de sistema intensivo para equinos.  

MATERIAIS e MÉTODOS 

Dimensões e parâmetros relevantes nas instalações de estabelecimentos equestres 

– participantes do agronegócio do cavalo – estão sendo coletados com roteiro de 

observação (individual, sistemático e participante) (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

As observações estão sendo executadas por apenas um pesquisador treinado 

(individual), seguindo um roteiro pré-determinado (sistemática) e com a presença de 



 

pessoas acompanhando e interagindo na visita (participante) (MARCONI; LAKATOS, 

2010). As medições estão ocorrendo por meio de trena a laser (capacidade máx. 30m) 

para alcances superiores à 0,3m e, em distâncias inferiores a 0,3m utiliza-se trena de 

fita metálica (capacidade máx. 5m). 

DESENVOLVIMENTO 

No projeto piloto aplicou-se o roteiro de observações em 4 estabelecimentos (S.J. Rio 

Preto/SP). A pesquisa de campo prevê visitar 25 estabelecimentos equestres nas 

regiões de Barretos, Catanduva e São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. 

Mas os resultados preliminares expostos referem-se a 9 estabelecimentos na região 

da pesquisa, coletados de 10 de Outubro de 2013 até 10 de Maio de 2014. 

Normas foram estabelecidas para executar as mensurações: a capacidade dos 

bebedouros e comedouros foi conferida pela mensuração das dimensões, para os 

bebedouros, utilizou-se como base o nível regular de água e, para os comedouros 

mediu-se desde as bordas superiores; entenderam-se como elementos horizontais 

partes separadas horizontais das divisões entre baias (ex. tábuas de madeira); 

considerou-se baia com cantos abaulados aquelas sem ângulos retos, na união entre 

duas paredes; todas as instalações de um mesmo estabelecimento foram observadas 

e mensuradas, no entanto, armazenaram-se dados de média e moda das dimensões 

e dos parâmetros analisados. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Existiu amplitude dos parâmetros: área de baia (7,66 a 23,66m²) e altura (1,06 a 

3,45m), número de elementos horizontais (1 a 6 elementos), material (alvenaria, metal 

e madeira) e acabamento (rebocado, bloco de concreto, cimento queimado, tábuas 

de madeira e barras de metal) das divisórias entre animais vizinhos. Nenhuma baia 

possuía cantos abaulados, detalhe capaz de reduzir o acúmulo de sujidades, 

facilitando a limpeza (TORRES; JARDIM, 1981; MARCENAC; AUBLET; 

DAUTHEVILLE, 1990). 

Notou-se similaridade na capacidade (8L) e no formato (cilíndrico) dos bebedouros, 

isso talvez tenha ocorrido pela disponibilidade desse equipamento no mercado. Não 

obstante, os materiais dos bebedouros variaram (metal, plástico, fibra de vidro e 

concreto). Os comedouros de concentrado eram constituídos, em seu maior 



 

percentual (47,06%), por alvenaria, em formato de ¼ de círculo, apresentando 

porosidades e ângulos retos que, por consequência, acumulavam sobras de 

concentrado, dificultando a limpeza. A capacidade desses comedouros oscilou 

vastamente (5,76 a 158,4L). Já os comedouros de sal mineral foram encontrados de 

maneira amplamente distinta e até casos de ausência.  

As disposições dos comedouros de concentrado, sal mineral e bebedouro, diversas 

vezes, justapostos ou mesmo pouco distantes demonstram equívocos. Torres e 

Jardim (1981) indicam distribuir estes equipamentos nos cantos das baias, auxiliando 

a manter a água do bebedouro limpa e livre de restos de alimentos, assim como, 

conservar o interior dos comedouros secos e sem umidade.  

A análise dos resultados preliminares demonstra desuniformidade das instalações 

para equinos em sistema de criação intensivo, exceto para equipamentos adquiridos 

montados. Do mesmo modo, há um descaso com as instalações, tanto na construção 

como na manutenção, insinuando carência de noção técnica na equinocultura. 

Portanto, a interpretação do perfil das instalações, ao termino deste estudo, fornecerá 

um parecer atual, sugerindo assistências pontuais, que possibilitarão evitar ou 

neutralizar prejuízos na singular performance dos equinos, em contribuição a 

humanidade. 
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