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MANEJO DE EQUINOS DE EMPREGO MILITAR: 
OBSERVAÇÃO DE REQUISITOS MÍNIMOS COM FOCO NO BEM-ESTAR E NA 

EFICIÊNCIA DA GESTÃO 
 

Rafael Nunes Coutinhoa 

 
RESUMO 

 
Ao longo da história da civilização humana, o cavalo vem acompanhando o desenvolvimento 

com diversas utilidades. Serviu de alimento, força propulsora de equipamentos, na agricultura, 
transporte, no meio esportivo e como fator decisivo no meio militar. Cada vez mais este vínculo está 
inserido dentro do espaço urbano. Neste contexto, obrigatoriamente, cresce o afastamento da 
espécie equina de suas condições naturais e a consequência se reflete no prejuízo ao seu bem-estar. 
O Exército Brasileiro (EB) possui, aos seus cuidados, cerca de 1900 cavalos distribuídos nas 
diferentes regiões do país e sob os mais diversos ambientes. Algumas unidades próximas do meio 
rural, outras em terreno urbano, porém, todas com a responsabilidade de adequar seus 
procedimentos de manejo ao que seja menos danoso à qualidade de vida dos animais. É importante 
que, somado às orientações técnicas dos escalões superiores, os quartéis busquem ferramentas para 
avaliar a manutenção das condições de bem-estar, diante de suas características particulares. 
Somado a isto, deve ser reforçado o entendimento de que todo fator de mal-estar pode estar 
diretamente relacionado com as questões econômicas quando se está diante da necessidade de 
medidas curativas ao invés das medidas de prevenção. Neste sentido, o presente trabalho propõe a 
busca de meios práticos de verificação da conformidade dos procedimentos na criação dos equinos 
de emprego militar. O manejo sob regime de estabulação deve ter seus obstáculos superados, 
acompanhando-se o desenvolvimento da sociedade, sob suas exigências éticas e econômicas, com o 
respaldo de tudo que se possa contribuir através da constante evolução dos aspectos científicos. 

 
Palavras-chave: bem-estar, cavalo, estabulação. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Throughout the history of human civilization, the horse has been following the development 
with various utilities. It was used by food, driving force equipment, agriculture, transport, in sports and 
as a decisive factor in the military. Increasingly this link is inserted into the urban space. In this 
context, grows the removal of the equine species from their natural conditions and the result is 
reflected in damage to your welfare. The Brazilian Army (EB) has in its care about 1900 horses 
distributed in different regions of the country and under the most diverse environments. Some units 
are near to the rural areas, others in urban terrain, but all of them have the responsibility to adapt their 
management procedures to what is the least harmful to their animal’s quality of life. It is important that, 
together with the technical guidance of the upper echelons, the barracks seek tools to assess the 
maintenance of the welfare conditions on their particular characteristics.  Added to this, must be 
reinforced the understanding that all discomfort factor can be directly related to economic issues when 
it is on the need for curative measures instead of preventive measures. Based on this, the present 
work proposes the search for practical means of verification of compliance of the procedures in 
creating the military use of horses. The management under stabling scheme must have their obstacles 
overcome, accompanying the development of society, under their ethical and economic demands, with 
the support of all that can contribute through the constant evolution of scientific aspects. 
 
Keywords: welfare, horse, stabling.

                                                 
a. Capitão QCO/Vet da turma de 2008. Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal 
Fluminense. 
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MANEJO DE EQUINOS MILITARES: 

OBSERVAÇÃO DE REQUISITOS MÍNIMOS COM FOCO NO BEM-ESTAR E NA 
EFICIÊNCIA DA GESTÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução urbana tem obrigado, cada vez mais, o afastamento do cavalo de 

seu habitat natural e, devido ao vínculo histórico com o homem, a necessidade de 

confinamento e seu alojamento em cocheiras. Local onde, talvez, passe a maior 

parte de sua vida 1,2. 

Embora o cavalo tenha se adaptado ao ambiente controlado pelo homem, 

existem limites a esta adaptação no que se relaciona à forma que o animal é 

alimentado, alojado e que se exercita. Assim, deve-se enfatizar a responsabilidade 

dos criadores na garantia das condições físicas e psicológicas, e que, da 

inobservância dos requisitos adequados de manejo surgem as consequências 

comportamentais e clínicas 3. 

Na relação entre a estabulação e o bem-estar animal, ocorre uma ampla 

gama de comportamentos anormais ou indesejáveis, indicativos de mal-estar 4. 

Atualmente, a parceria homem-cavalo, no meio militar nacional, se verifica 

nas especialidades esportivas de salto, pólo, concurso completo de equitação (CCE) 

e adestramento; na instrução de Cavalaria; em atividades operacionais como escolta 

de autoridades, missões de policiamento e controle de distúrbios civis (CDC), além 

da utilização em tração e lazer. 

As Organizações Militares do Exército Brasileiro, dotadas de efetivo equino, 

mantém seus animais sob confinamento em baias, que seguem requisitos para o 

manejo, adaptando sua construção, em pavilhões, de acordo com as condições 

locais, de geografia, espaço disponível, condições climáticas, entre outras 

particularidades. Algumas Unidades próximas ao meio rural, outras localizadas em 

zonas urbanas; algumas com disponibilidade de área de soltura, outras com maior 

confinamento. Em todos os casos deve existir o estudo constante de todo fator de 

interferência às necessidades particulares da espécie e, com isso a devida 

adequação de estrutura e procedimentos na criação. 
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Desta forma, com intuito de colaborar com o emprego de equinos no Exército 

Brasileiro, respeitando as particularidades da espécie e o seu bem-estar, foi 

formulado o seguinte problema: 

De que maneira ocorre, e como se apresenta, a interferência do homem nas 

condições de bem-estar do cavalo, levando-se em consideração aspectos 

comportamentais e clínicos? 

A resposta a tal questionamento possibilitará reflexões sobre a conduta atual 

no manejo de equinos no Exército Brasileiro, orientando possíveis caminhos para 

adequações que se percebam necessárias. 

Ademais, diante de uma realidade majoritariamente urbana dos quartéis com 

efetivos animais, os fatores relativos à estabulação, necessitam ser constantemente 

discutidos, com foco no bem-estar, tendo como base conceitos éticos, legais e sob a 

necessidade de eficiência na gestão do emprego de equinos. 

O presente artigo integra os conceitos básicos e a informações científicas 

relevantes, a fim de estudar mudanças no manejo visando à otimização de sua 

gestão. Neste sentido, justifica-se por promover uma reflexão sobre o tema, além de 

permitir sugestões para que todo o processo envolvido na criação seja 

permanentemente avaliado, com base nos princípios de bem-estar. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Este trabalho se realizou dentro de processo científico e baseado em 

procedimentos metodológicos. Apresentou-se o problema a ser estudado e as 

variáveis que lhe são intrínsecas. Da mesma forma, o critério utilizado para o 

desenvolvimento da busca por parâmetros de avaliação. 

A pesquisa ocorreu com a revisão teórica do assunto, através da consulta 

bibliográfica, na área da Medicina Equina, com foco no bem-estar, por meio de 

publicações que abordam diretamente, ou em parte, a relação do problema e suas 

consequências, e que contribuem com sugestões relevantes. 

Além disso, foram coletados dados do Hospital Veterinário da Academia Militar 

das Agulhas Negras, sobre indicadores, consolidados em mapas nosológicos de 

2011 a 2015, para a visualização de panorama de algumas entidades clínicas, que 

tendem a sofrer interferência do manejo nas condições naturais da espécie equina. 
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Foi realizada análise epidemiológica dos casos clínicos relativos a afecções do 

sistema digestivo (verificados por histórico e anamnese clínicos e atestados de 

necropsia), no referido período, através dos coeficientes de incidência e de 

mortalidade (específica e geral). Bem como o coeficiente de incidência de afecções 

de casco e ranilha. 

 

2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção da bibliografia, 

leitura analítica e fichamento das fontes, argumentação e discussão.  

 

2.2 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Fontes de Busca 

-  Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do 

LILACS, do SCIELO, do ISI, do Science Direct, e Portal de Periódicos Indexados da 

CAPES. 

- Livros, periódicos e revistas correlatos à Medicina Veterinária e Zootecnia. 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

- Dissertações e Teses das Universidades Federais e Estaduais do Brasil e 

exterior, disponíveis na internet. 

 

 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram palavras-chave como: confinamento, estabulação, equinos, criação, 

bem-estar, nutrição, desempenho, performance, bem como suas variações e 

combinações. 

 

 Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês e espanhol.  

- Estudos afetos ao meio criatório equino de maneira geral. 

 

 Critério de exclusão:  

- Estudos que não sejam relacionados à influência do fator confinamento. 
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2.3 ALCANCES E LIMITES 

 

 O presente trabalho pretendeu contribuir, através dos conhecimentos 

levantados e discutidos, com a melhor gestão da atividade equestre militar, com 

oportunas sugestões de melhorias nos processos que a compõe, valendo-se do 

bem-estar como objetivo principal. 

 Por fim, sob a análise das informações coletadas, são apresentados e 

discutidos os possíveis indicativos (comportamentais e clínicos) da interferência nas 

condições de bem-estar do animal, os pontos críticos relativos ao manejo e os 

padrões mínimos exigidos para este. Somado a isto, é proposto um modelo de 

questionário, ou lista de verificação de conformidade que auxilie, na prática, a 

avaliação dos fatores levantados (Apêndice A). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Exército Brasileiro (EB) possui um efetivo de aproximadamente 1900 

equinos (de acordo com o Aditamento nº24 ao Boletim Interno da Diretoria de 

Abastecimento do Comando Logístico/EB, de 21 de janeiro de 2016), distribuídos 

nas diferentes regiões do território nacional, sendo criados sob a responsabilidade 

de 39 Unidades Militares, para contribuir nas diversas atividades, operacionais, 

esportivas, de trabalho e lazer. 

Ao se abordar o tema “bem-estar animal”, é conveniente a compreensão 

desta responsabilidade, do homem diante da espécie com a qual interage 

historicamente. Mais do que o conhecimento dos dispositivos legais existentes, é 

fundamental o respeito a valores éticos. Neste sentido, destaca-se um trecho da 

Declaração Universal dos Direitos dos Animais, promulgada pela UNESCO no ano 

de 1978, que, acerca do problema proposto neste trabalho, pode resumir o caminho 

para a busca de soluções. O item “a” do Art. 5º diz: Cada animal que pertence a uma 

espécie que vive habitualmente no ambiente do homem, tem o direito de viver e 

crescer segundo o ritmo e as condições de vida e de liberdade, que são próprias da 

sua espécie 5. 

As questões relativas ao bem-estar animal estão cada vez mais em evidência 

no meio acadêmico e da equinocultura nacionais e estrangeiros. O consenso que 

existe sobre o assunto levou ao estudo e criação de parâmetros que possibilitam 
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avaliar a qualidade de bem-estar, como aqueles orientados pela FAWC (Farm 

Animal Welfare Council). O que se convencionou chamar das “cinco liberdades” 6: 

 livre de fome e sede: acesso a água limpa e alimento de boa qualidade 

para a manutenção de sua condição física; 

 livre do desconforto: permitir um ambiente apropriado e confortável; 

 livre de dor, injúria e doença: disponibilidade de prevenção, de 

diagnóstico e de tratamento; 

 livre para expressar comportamento natural: disponibilidade de espaço e 

de socialização interespecífica ou intraespecífica, e 

 livre de medo e de estresse: minimizar situações de estresse, 

disponibilizando condições de tratamento dos sofrimentos mentais. 

 

3.1 INFLUÊNCIA SOBRE O COMPORTAMENTO 

 

 No tocante à relação entre a forma de criação e o bem-estar animal, existem 

diversas situações que interferem na qualidade do último, variando com a atividade 

que os animais são submetidos 7. 

Ocorrem vantagens e desvantagens do confinamento, onde as primeiras 

estariam ligadas ao proprietário, incluindo facilidade de manejo, de fornecimento de 

alimentação e de detecção precoce de doenças, enquanto para os animais a 

vantagem seria a proteção contra eventos da natureza. Como desvantagens, a 

disponibilidade de um alimento pré-determinado (em confronto com a alimentação 

natural); o tempo em que permanecem se alimentando; a baixa ingestão de 

volumosos; as alterações sobre os tempos de outros comportamentos individuais 

naturais; restrições ligadas à socialização, e modificação na intensidade de atividade 

física. Tudo isto compondo um conjunto de fatores ligados ao manejo que, se 

conduzidos de maneira inadequada, possibilitam condições estressantes 7. 

Todas as etapas deste processo são importantes e a interferência do homem, 

por meio do manejo, promove consequências importantes na alimentação, nutrição, 

saúde e, consequentemente, no nível de bem-estar. Há consequências desta 

interferência na natureza da espécie equina, nas alterações comportamentais 
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advindas do confinamento (quando comparado à vida em pastagens), as 

“estereotipias” 8. 

 Os cavalos livres passam em torno de 16 horas pastando, de maneira lenta e 

entre vagarosas caminhadas ao longo do dia, possuem uma constante sociedade 

hierárquica e, no momento que são confinados, podem desenvolver certos vícios e 

comportamentos que não são naturais. O que, muitas vezes, tem consequências 

graves para a saúde do cavalo 9. 

Portanto, estas alterações, ou estereotipias, podem se apresentar da seguinte 

forma 5: 

 Comportamentos orais anômalos – grupo de comportamentos anormais, 

com variados tipos de manifestação. 

 Aerofagia – deglutição exagerada de ar. 

 Coprofagia 

 Mastigação de madeira 

 Estereotipias de movimento – com formas de caminhar repetitivas. 

 Dança do urso ou tecelagem – movimentos de balançar de um lado para 

o outro, ou pra frente e para trás. 

 Movimentos de escavação 

 

Além das estereotipias, também são indicadores de alteração os 

“comportamentos indesejados”, como os atos de corcovear, morder, chicotear com a 

cauda, estalar os lábios, chacoalhar a cabeça, escavar o solo (diferente da 

estereotipia), escoicear, arremessar alimentos, rasgar mantas, entre tantos outros, 

que são da natureza do cavalo, mas apresentados de forma intensificada 5. 

 

3.2 INFLUÊNCIA SOBRE FATORES NUTRICIONAIS E CLÍNICOS 

 

Da mesma forma que as questões comportamentais e de suas consequências 

sobre o bem-estar do animal, tão importantes e geralmente associadas a esses, 

estão presentes os fatores nutricionais e clínicos de ordens diversas. 

Com a domesticação da espécie, ocorrida desde 2-4 milênios A.C., 

inicialmente não houve mudanças na alimentação do cavalo, pois sua criação era 

extensiva e o alimento natural estava à disposição. Com o desenvolvimento da 
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sociedade o cavalo também se fixou nas regiões culturais, sendo utilizado de 

maneira mais intensiva na tração e como montaria. Esta utilização intensa forçou a 

mudanças no manejo nutricional, por maior necessidade energética e menor 

disponibilidade de tempo para ingerir alimentos 1. 

Com o advento da estabulação, as principais mudanças foram a restrição do 

tamanho das áreas disponíveis ao pastejo, da diversidade de alternativas 

alimentares e do tempo disponibilizado para o cavalo se alimentar no dia 8. A 

qualidade do alimento concentrado e a baixa ingestão de volumoso, somadas a 

fatores como estresse e alterações comportamentais provocadas pelo confinamento, 

podem influenciar na fisiologia e funcionamento do sistema digestivo do equino 10. 

Falhas no manejo nutricional, como a alimentação com baixa relação 

volumoso (forragem) / concentrado (ração), podem levar à ocorrência de síndrome 

cólica em equinos (SCE) 11. A SCE é um conjunto de múltiplas condições 

consequentes a determinadas disfunções de vísceras intra-abdominais, 

caracterizada por manifestação de dor e responsável por grandes perdas 

econômicas em decorrência de gastos com tratamento, tempo de afastamento dos 

equinos de suas atividades habituais e óbitos 10. 

Os equinos selvagens pastam durante 60% do tempo e os estabulados 

comem durante somente 15% do tempo, isto acarreta um grave desvio na fisiologia 

no equino estabulado. A espécie é mais exigente e sensível às alterações de manejo 

alimentar e ambiental e os fatores de manejo influenciam o surgimento da cólica 12. 

Em estudo epidemiológico sobre o comportamento da síndrome cólica em 

equinos (SCE) num rebanho de uso militar, realizado por Prado et al. (2015), foram 

analisados os registros de casos da síndrome num período de cinco anos (2010 a 

2014), na Academia Militar das Agulhas Negras. Foram calculados os coeficientes 

de incidência para o rebanho como um todo e, separadamente para os grupos de 

equinos estabulados e semiestabulados. Concluiu-se que os animais estabulados 

apresentaram maior incidência de síndrome cólica e estiveram sob maior risco de 

ocorrência do agravo. Demonstrando a influência do maior confinamento sobre a 

ocorrência desta entidade clínica 13. 

Os equinos também podem desenvolver problemas alérgicos. Podem ser 

sensíveis a diversas substâncias como a maravalha, utilizada como cama para as 

baias; ao pó proveniente das rações em farelos, feno, soja, trigo, e pela inspiração 
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de fungos e bactérias, e com isso desenvolver a doença pulmonar obstrutiva 

crônica14. 

Fernandes et al. (2006) verificaram, em estudo sobre Obstrução Aérea 

Recorrente, alta incidência da doença em cavalos submetidos a regime de criação 

semiestabulado ou estabulado, com baia forrada por cama de serragem de madeira, 

recebendo alimentação baseada no feno e/ou alfafa como matéria volumosa, por 

permanecerem constantemente expostos aos alergenos ambientais 15. 

Outros problemas clínicos que também podem ser correlacionados à 

estabulação envolvem os cascos, dando-se maior ênfase à laminite e esta como 

uma importante causa de eutanásia em equinos. Sendo os fatores predisponentes 

mais comuns o exercício inadequado, juntamente à dieta rica em concentrado ou 

grãos 16. 

Os problemas de higiene da baia e excesso de umidade podem causar 

fragilidade e infecções dos cascos e ranilhas. Portanto, é importante a utilização 

correta dos procedimentos de drenagem e absorção de umidade. Por exemplo, o 

uso de cama, sobre o piso da cocheira. A qual deve ser revolvida para secagem, ter 

excrementos e porções úmidas retiradas, e substituída completamente ao se esgotar 

seu potencial de absorção e características de boa higiene 2,3,17. 

Nos pavilhões da Academia Militar das Agulhas Negras, o piso das baias é de 

concreto, fazendo parte do manejo a sua higienização e a utilização de cama de 

maravalha ou serragem, para aqueles animais em regime de estabulação. Contudo, 

como nesta Organização Militar se permite um regime de semi-estabulação para 

parte do efetivo, neste caso não se usa a cama. Estes, semi-estabulados, são 

presos para recebimento de sal, ração e suplementação de volumoso, sendo soltos 

na maior parte do dia em piquetes e invernada. 

Além do já citado, outras enfermidades, predispostas pela estabulação, são 

sujeitas a ocorrer por procedimentos errôneos, ligados ao confinamento e à estrutura 

física destinada a ele. Como exemplo o contágio de doenças transmissíveis nas 

aglomerações, os acidentes decorrentes de falhas de projeto, ou os distúrbios 

endócrinos e metabólicos decorrentes de estresse 4,18,19. 

Demonstrando, então, que todos os fatores, até então comentados, podem 

ser correlacionados, estudos como o de Vieira (2006), realizado no 1º Regimento de 

Cavalaria de Guarda, constatam aumento da ocorrência de distúrbios de 

comportamento e exemplificam esta correlação citando uma estereotipia, a aerofagia, 
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com consequente desgaste de dentes incisivos e, consequentemente, aumentando 

a incidência de cólica (apresentações clínicas) 20. 

 

3.2.1 Afecções do Sistema Digestivo e de Ranilha - Indicadores AMAN 

 

Dentro do tema cólica, ou a síndrome cólica equina (SCE), no levantamento 

de indicadores do Hospital Veterinário da AMAN (HVet/AMAN), optou-se pela coleta 

dos dados enquadrados no grupo de afecções do sistema digestivo (ou digestório), 

para que se incluísse aí, na ausência de verificação do paciente e seus sintomas, 

também aqueles casos onde a confirmação da causa se desse apenas após o 

estudo anátomo-patológico. 

Então, ao se analisar esses dados, entre os anos de 2011 e 2015, é possível 

perceber a ocorrência de enfermidades possivelmente ligadas ao manejo. Neste 

caso, se viu oportuno verificar a ocorrência de afecções do sistema digestivo (ASD) 

e de afecções de ranilha: 

 

Tabela 1- números absolutos de enfermidades (2011-2015) 
Enfermidades/Ano 2011 2012 2013 2014 2015 

ASD 33 15 16 11 17 

Óbitos por ASD 4 4 3 4 4 

Óbitos totais (afecções diversas) 6 10 5 5 6 

Afecções de ranilha (infecciosas) 44 22 39 49 33 

População 168 161 161 176 170 

Fonte: HVet/AMAN 
 
 
Tabela 2- coeficiente de incidência de ASD (casos de ASD por 100 animais) 
Coeficiente/Ano 2011 2012 2013 2014 2015 

Incidência de ASD 19,64 9,32 9,94 6,25 10,00 

Fonte: HVet/AMAN 
 
 
Tabela 3- coeficientes de mortalidade, por ASD e por outras causas (casos por 100 animais) 
Coeficiente/Ano 2011 2012 2013 2014 2015 

Mortalidade total 3,57 6,21 3,10 2,84 3,53 

Mortalidade por ASD 2,38 2,48 1,86 2,27 2,35 

Mortalidade por outras causas 1,19 3,73 1,24 0,57 1,18 

Fonte: HVet/AMAN 
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Tabela 4- coeficiente de incidência de afecções de ranilha (casos por 100 animais) 

Coeficiente/Ano 2011 2012 2013 2014 2015 

Afecções de ranilha (infecciosas) 26,19 13,66 24,22 27,84 19,41 

Fonte: HVet/AMAN 

 

Dos referidos indicadores e de sua análise epidemiológica, é possível verificar 

que, neste período de observação, as afecções de ordem digestiva mantiveram 

incidência semelhante nos anos referenciados. Bem como sua relativa importância 

na contribuição para os casos de óbito, visto a semelhante proporção quando 

comparado aos óbitos de causas diversas. E, com isso, a possibilidade de se 

depreender pelas perdas econômicas, devidas ao valor do animal, ou aos meios 

econômicos usados em tratamentos clínico ou cirúrgicos. 

Com relação às enfermidades infecciosas de ranilhas, um considerável grau 

de incidência, com valores, de certa forma constantes, também demonstram a 

necessidade de medidas preventivas e corretivas no manejo, minimizando 

ocorrências ligadas ao aparelho locomotor e, consequentemente aumentando a 

disponibilidade para o serviço, além da já citada economia de meios, em razão da 

necessidade do tratamento clínico. 

Estes dados permitem, portanto, uma breve verificação sobre o problema e, 

consequentemente, a discussão de que maneiras os processos do manejo podem 

apresentar reflexos sobre o bem-estar. É possível inferir a reunião de todos os 

fatores, ligados aos procedimentos, à infra-estrutura, às condições individuais dos 

animais e ao preparo dos executores. Permitem, assim, a discussão sobre a 

eficiência da gestão e, dentro disto a possibilidade de economia de meios quando os 

devidos ajustes são aplicados. 

As perdas por óbito, aqui exemplificadas, ou por inservibilidade ao serviço, 

são dados que traduzem perdas, mas antes disto, refletem que algo ocorreu, 

possivelmente por interferência do meio de criação, na qualidade do bem-estar. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS 

 

Assim, quando as consequências do confinamento são reconhecidas, torna-

se possível inferir os pontos críticos do processo. Os quais são abordados, na 
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literatura sobre bem-estar do equino, ao se fazer correlação de requisitos mínimos 

de bem-estar e de orientações de conduta para sua manutenção 6,18,19. 

Para tal, portanto, é necessário elencar necessidades básicas gerais do 

cavalo e necessidades específicas para a boa condução dos procedimentos de 

manejo, sendo, as últimas, ligadas aos animais, ao pessoal executante ou à área e 

instalações onde ocorre o alojamento 18,19,21,22: 

 

3.3.1  Necessidades Básicas do Equino 

 Acesso a alimentos, água e abrigo. 

 Liberdade de movimentos, para ficar em estação, esticar, virar-se, andar, 

deitar-se e rolar. 

 Exercício regular. 

 Contato social com outros cavalos. 

 Alojamento não deve causar danos, tensão ou desconforto indevido. 

 Prevenção de doenças, inspeções regulares. 

 Identificação rápida de lesões ou doenças e oportuno tratamento. 

 

3.3.2 Necessidades Específicas 

a- Comportamentais 

 Concepção das instalações deve prever área própria para cada cavalo, 

permitindo escape diante de eventos de dominância e subordinação. 

 Cavalos com estereotipias devem receber terapia ou a gestão apropriada 

do problema. 

 

b- Supervisão 

 Tratadores capazes de reconhecer sinais de doenças. 

 Acesso a tratamento veterinário em tempo integral. 

 Inspeções periódicas. 

 Planos de contingência, devidamente treinados e afixados no local, para 

casos de incêndio, inundações, doenças, lesões e ausências inesperadas de pessoa 

encarregada. 
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c- Disponibilidade de Água 

 Livre acesso a fornecimento adequado de água de boa qualidade. 

 Quantidade suficiente para necessidades diárias. 

 Projeto de bebedouros não podem causar danos. 

 Os recipientes e o fornecimento devem ser inspecionados com frequência. 

 Devem ser resistentes, protegidos e não susceptíveis de verter. 

 Higienização. 

 

d- Alimentação 

 Quantidade e qualidade suficientes para manutenção de necessidades 

nutricionais. Possuindo um mínimo de 1% do peso vivo, de fibras. 

 Condição corporal deve ser avaliada. 

 Não deve haver privação de alimento por mais de 12 horas. 

 

e- Exercício/Trabalho 

 Os animais estabulados devem ser exercitados diariamente, exceto 

quando contraindicado por razões de saúde. 

 Carga de exercício ou trabalho não deve exceder às condições impostas 

por idade, tamanho, raça, saúde e condicionamento. 

 

f- Alojamento 

 Construção deve prever riscos de lesões e acidentes. 

 Previsão, na construção, de incidência de eventos climáticos e variações 

extremas de temperatura. 

 Não deve haver mais de um animal por baia ou superlotação de piquetes. 

 Deve haver espaço suficiente para ficar em posição normal e 

movimentação adequada. 

 Cama de material apropriado e limpa, para isolamento de umidade e 

evitar contato com piso abrasivo. 

 Acesso a sombra e abrigo a qualquer momento. 

 

g- Acessos e Portas 

 Passagens devem permitir segurança na movimentação. 
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 Devem ser seguras para impedir fugas. 

 

h- Ancoragem (Palanqueamento) 

 Material da estrutura adequado, firme. 

 Posicionamento do animal deve ser confortável e protegido. 

 Durante tempo que não interfira com suas necessidades. 

 

i- Saúde 

 Animais doentes, em sofrimento, feridos, devem receber pronto 

atendimento veterinário. 

 Medidas de profilaxia atualizadas. 

 Inspeções regulares, por pessoal capacitado. 

 

j- Cuidados com os pés 

 O piso em que é mantido, e se movimenta, não deve prejudicar os cascos. 

 Ferrageamento deve manter condições e função normais do casco. 

 Patologias, problemas de aprumos ou de crescimento do casco devem 

ser imediatamente corrigidos. 

 

k- Assistência Odontológica 

 Realizada por pessoas capacitadas e com material adequado. 

 Analgesia/Anestesia se o caso requerer. 

 

l- Tratamentos e Procedimentos Cirúrgicos 

 Procedimentos que causem dor somente sob analgesia/anestesia. 

 Procedimentos cirúrgicos somente por médico veterinário. 

 Eutanásia, realizada por médico veterinário, seguindo legislação local e 

no intuito único de reduzir o sofrimento. 

 

m- Treinamento 

 Métodos compatíveis com condições particulares, não devem causar dor 

ou sofrimento. 

 Não deve ocorrer abuso de correção física. 
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n- Transporte 

 Em veículo apropriado, respeitando-se a lotação permitida. 

 Embarque em condições de segurança e sem estresse. 

 

3.4 PRINCIPAIS SUGESTÕES AO PROBLEMA ESTABULAÇÃO 

 

A partir desses padrões gerais (mínimos) das exigências em um regime de 

estabulação se possibilita discorrer sobre possíveis orientações de melhoria. A 

solução de um problema com múltiplas variáveis como este, deve passar pelas 

devidas correções que se subentende extraídas dos itens anteriores, com ênfase à 

busca, através de alterações no manejo, pela maior aproximação possível da vida 

natural do animal. De maneira geral a literatura científica orienta para a criação com 

o máximo de liberdades. O primeiro fator a ser discutido pode ser, portanto, a 

possibilidade de manter o animal o mais livre possível 6. Nesse sentido há consenso 

no meio acadêmico. 

 Alves et al. (2010), por exemplo, comentam, em publicação sobre o benefício 

do “descanso”, ou “férias”, a pasto para equinos atletas portadores de gastropatias, 

que um período de descanso a pasto permite as condições propícias à fisiologia 

gástrica, assim como alivia o sistema enzimático envolvido com estresse oxidativo, 

na medida em que propicia descanso e recuperação das estruturas músculo-

esqueléticas e cárdio-respiratórias. Além disso, garante a influência disciplinadora do 

ambiente propício na sanidade dos cascos, entre outros benefícios relacionados ao 

bem-estar animal 23. 

Uma vez que as gastropatias em equinos, mantidos em cocheiras e 

atividades esportivas, podem desaparecer após algum tempo de transferência 

desses animais para o pasto, essa constitui uma opção para equilibrar o equino, 

visando a próxima temporada de competições 23. 

 Outra exigência, de cumprimento obrigatório, se refere às dimensões da baia, 

ou cocheira. O local onde, talvez, o animal permaneça a maior parte de sua vida. 

Diversos estudos propõem que as cocheiras individuais devem ser suficientemente 

grandes, permitindo que o equino se vire, deite e role comodamente, e suas 

dimensões devem seguir o tamanho e o tipo de utilização do animal. E isto orienta a 

possibilidade de construções entre 10,24 até 14 metros quadrados 2. Alguns autores 
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defendem áreas de até 16 metros quadrados, em busca da maximização do bem-

estar 21. 

 Partindo da premissa que os fatores estruturais existentes para o 

confinamento sejam os adequados, talvez, a principal obrigação da atuação médico 

veterinária, nos casos limitantes, é a adequação correta da relação 

concentrado/volumoso na dieta. Isto decorre da grande demanda de nutrientes 

exigida em função dos diferentes tipos de atividades equestres e o grau de 

confinamento a que os cavalos são submetidos. Além da necessidade do devido 

conhecimento, por todo o pessoal envolvido, do valor nutricional do que é oferecido 1. 

Ao confinar um equino deve-se, sempre que possível, criar um regime 

alimentar o mais próximo ao do equino selvagem, ou seja, uma dieta rica em 

volumoso e pobre em grãos, ingerida em pequenas e frequentes frações ao longo do 

dia. É importante criar condições nutricionais dentro das realidades regionais e da 

atividade exercida, buscando atingir os percentuais nutricionais mínimos e condições 

satisfatórias de manejo 22. 

De maneira geral, todas as outras “necessidades” são amplamente discutidas 

na literatura e verificou-se, neste estudo, a pertinência das orientações reunidas em 

publicações sobre protocolos de bem-estar 18,19,como observado a seguir: 

 

 Com relação aos comportamentos inapropriados e estereotipias, sugere-

se, sempre, terapias de intervenção, não por meios artificiais, mas pela maior 

aproximação possível ao natural, do ambiente, da nutrição e da socialização. 

 Sobre a atividade de supervisão, considera-se prudente que se realize por 

pessoal capacitado, em períodos regulares e frequentes, e que os planos de 

contingência sejam afixados no local e sua execução seja treinada. 

 Com relação à disponibilidade de água, a quantidade deve respeitar 

proporção mínima de 52 ml/Kg/dia, podendo ser acrescida em 2 ou 3 vezes, 

dependendo do tipo de trabalho, condições climáticas ou de saúde. 

 Quanto à alimentação, somando-se ao que já fora descrito, sugere-se 

atenção sobre fatores ligados como: avaliação de desenvolvimento corporal; 

parasitismo; superalimentação (de alimento concentrado principalmente); proteção 

contra alimentos prejudiciais (contaminados, plantas tóxicas, corpos estranhos, entre 

outros); mudanças graduais na dieta; alimentação individualizada; supervisão para 
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verificar desconfortos; suplementação adequada e, por fim, a orientação veterinária 

respeitada para qualquer caso especial. 

 No que se refere aos exercícios, deve-se atentar, principalmente, para 

condições como: tipo de trabalho ou exercício; condições climáticas; condição 

corporal; condicionamento físico e adaptação ao condicionamento; peso do cavaleiro 

ou da carga que transporta, e respeito a repouso de convalescentes. 

 Para complementar os requisitos ligados à estrutura da estabulagem, 

essas publicações também comentam sobre a arquitetura e engenharia do projeto, 

demonstrando devida preocupação com eventos climáticos; possibilidade de 

acidentes, diante dos diversos pontos da construção; além da limpeza e higiene das 

habitações, e destino adequado das excretas. 

 Cercas, portas e porteiras, por sua vez, devem ser de material com 

menor risco de acidentes e suficientes para contenção; as passagens devem ter, 

pelo menos, 1,2 metros de largura, e altura de muros e cercas devem impedir a 

possibilidade de fugas e acidentes. 

 Os cuidados com os cascos exigem inspeções diárias e limpeza; 

ferrageamento adequado para necessidades particulares e, de maneira geral, devida 

proteção a pisos abrasivos. 

 Quanto à assistência odontológica, propõe-se periodicidade de exames 

preventivos, além do devido tratamento diante de alterações. Sempre preocupando-

se com a ocorrência de dor. 

 Nos treinamentos físicos ou no trabalho, há de se atentar às condições 

individuais e a devida adaptação ao exercício ou trabalho. Este deve ser, ainda, 

regular e compatível com condições climáticas. As peças de montaria e outros 

equipamentos devem ser confortavelmente ajustadas. 

 Por fim, também de grande relevância, quando se trata de bem-estar, 

maiores considerações sobre o procedimento de eutanásia que, além do que já fora 

comentado, deve ser procedido de forma respeitosa e sem gerar estresse. 

 

Da reunião destes tópicos discutidos tornou-se possível a formulação de um 

modelo de Lista de Verificação de Conformidade na execução de projetos e 

procedimentos da estabulação (Apêndice A). Bem como a utilização deste 
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instrumento para avaliação de um pavilhão de baias da AMAN, como forma de 

exemplificar a tabulação dos dados (Apêndice B). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao se verificar a complexidade dos fatores envolvidos na promoção de bem-

estar para o cavalo, observando a situação de “urbanização” e a localização de 

diversas Unidades Militares brasileiras, não podemos abrir mão de soluções que o 

aproximem das cinco liberdades. 

Torna-se clara a influência humana sobre a natureza do equino ao se 

proceder o confinamento e, por consequência, sobre seu comportamento e sua 

saúde. 

Da mesma forma, evidencia-se o prejuízo sobre o emprego do animal e seu 

manejo, quando nos deparamos com as perdas de vidas e os gastos de meios 

econômicos na dependência de tratamentos curativos. É na prevenção do mal-estar, 

portanto, que reside o caminho para a eficiência da gestão. 

Esta prevenção passa, impreterivelmente, por formas de avaliação dos pontos 

críticos no sistema de confinamento. A verificação de tudo que possa permitir 

influência sobre o bem-estar é o caminho inicial e, a partir daí, torna-se possível a 

produção de sugestões e suas aplicações. 

Neste sentido, como caminho inicial, se verifica a pertinência de se propor 

uma ferramenta que venha somar às formas de avaliação do problema, a sugestão 

de Lista de Verificação de Conformidade, e que sua aplicação prática nos quartéis 

possa contribuir com as orientações, regularmente realizadas pelos escalões 

superiores sobre as atividades equestres no Exército Brasileiro. 
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APÊNDICE “A” 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE NA ESTABULAÇÃO DE EQUINOS 
 

Região Militar  

Guarnição  

Organização Militar  

Pavilhão  

Nr de baias  

Nr de Animais  
 

Itens Verificação Observação 

Pavilhões 

A situação geral de projeto e construção é compatível com as necessidades de criação?   

A localização permite manejo em semiestabulação?   

Quais as condições de cercas e/ou muros?   

Existe acesso para viaturas (embarque e desembarque)?   

Quais as condições dos acessos para o animal (portas, portões e corredores)?   

Quais as condições dos pátios para manejo?   

Quais as condições dos bretes de contenção?   

Quais as condições de palanques ou locais de amarração?   

A iluminação permite as atividades internas ao pavilhão?   

Existe circulação de ar satisfatória?   

Existe incidência de luz solar?   

Quais as condições do fornecimento de água?   
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Itens Verificação Observação 

Há proteção contra chuva?   

Há isolamento de frio ou calor?   

Os pisos são antiderrapantes?   

Há devido escoamento de água (não acumular água ou urina) ou drenagem?   

O sistema de drenagem é seguro ao pisoteio (calhas e ralos)?   

Há destino adequado de líquidos para rede de esgoto?   

Quais as condições do depósito de forragem?   

Quais as condições do depósito de materiais?   

Quais as condições do alojamento para tratadores?   

Há quadro para afixação de orientações?   

Planos de contingência afixados em local visível?   

Há extintores de incêndio?   

Existe destino adequado de matéria orgânica (fezes, cama, restos de alimentos)?   

Existe destino adequado do lixo?   

Há controle periódico de animais sinantrópicos/pragas/vetores?   

Baias 

As dimensões são adequadas (mínimo de 10,24 m2)?   

Os muros são resistentes e de altura adequada?   

As portas são de material adequado e resistentes?   

As fechaduras são seguras, contra fuga e acidentes?   

O piso é adequado para drenagem, antiderrapante e de construção nivelada?   

Há disponibilidade de cama de qualidade?   

Há contato visual com outros animais?   
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Itens Verificação Observação 

Quais as condições dos comedouros?   

Quais as condições dos bebedouros?   

Piquetes 

A lotação permite movimentação, exercícios e interações adequadas?   

Há acesso a água e alimento?   

Quais as condições das cercas?   

Quais as condições das porteiras?   

Quais as condições de limpeza?   

Há proteção/prevenção de acidentes?   

Pasto ou invernada 

Quais as condições das cercas?   

Quais as condições das porteiras?   

Há proteção/prevenção de acidentes?   

Há controle de plantas tóxicas?   

Há acesso a água?   

A qualidade do capim é satisfatória?   

Alimentação 

A qualidade de volumoso é adequada (capim e feno de boa qualidade)?   

A quantidade de volumoso respeita a necessidade diária de fibras de 1% do peso vivo?   

A qualidade de ração concentrada respeita os padrões mínimos nutricionais?   

A quantidade de ração concentrada respeita prescrição determinada pelo escalão superior?   

O tempo que o animal permanece se alimentando é compatível com a sua fisiologia digestiva 
e nutrição? 
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Itens Verificação Observação 

A frequência de refeições é adequada?   

Há suplementação de sal mineral?   

Outros suplementos são ofertados?   

Há higienização adequada de comedouros?   

Água 

A qualidade da água é adequada (potabilidade)?   

O volume oferecido é adequado à vontade do animal?   

Há higienização adequada de bebedouros?   

Saúde 

São realizadas inspeções regulares e frequentes?   

Há atendimento veterinário?   

Quais as condições de higiene dos animais?   

Quais as condições de higiene dos cascos?   

Existe serviço regular de ferrageamento?   

Há programas de capacitação de tratadores e ferradores?   

As medidas profiláticas, determinadas pelo escalão superior, estão atualizadas?   

Existe área de isolamento ou quarentena?   

Há assistência odontológica regular?   

Exercícios/Trabalho 

Há tempo de exercício diário adequado?   

A qualidade do exercício é adequada?   

Há capacitação de treinadores e cavaleiros sobre fundamentos do exercício e trabalho?   

Material de montaria 
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Itens Verificação Observação 

Quais as condições de qualidade/segurança do material?   

O material permite ajuste confortável?   

Transporte 

O veículo é apropriado para a atividade?   

Há área de embarque adequada?   

Verificação de requisito –  A – atende  
    AP – atende parcialmente (requer correção) 
    NA – não atende (requer urgência na correção) 
 
Orientações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURA DO VERIFICADOR      ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO 

 

 

ASSINATURA DO CHEFE DA SEÇÃO DE EQUITAÇÃO  
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APÊNDICE “B” 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE NA ESTABULAÇÃO DE EQUINOS 
 

Região Militar 1ª RM 

Guarnição Resende 

Organização Militar AMAN 

Pavilhão BOX 

Nr de baias 40 

Nr de Animais 38 
 

Itens Verificação Observação 

Pavilhões 

A situação geral de projeto e construção é compatível com as necessidades de criação? A  

A localização permite manejo em semiestabulação? A  

Quais as condições de cercas e/ou muros? A  

Existe acesso para viaturas (embarque e desembarque)? A  

Quais as condições dos acessos para o animal (portas, portões e corredores)? A  

Quais as condições dos pátios para manejo? A  

Quais as condições dos bretes de contenção? A  

Quais as condições de palanques ou locais de amarração? A  

A iluminação permite as atividades internas ao pavilhão? A  

Existe circulação de ar satisfatória? A  

Existe incidência de luz solar? AP Luz natural insuficiente 

Quais as condições do fornecimento de água? A  
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Itens Verificação Observação 

Há proteção contra chuva? A  

Há isolamento de frio ou calor? A  

Os pisos são antiderrapantes? NA Piso escorregadio de baias e corredor 

Há devido escoamento de água (não acumular água ou urina) ou drenagem? AP Algumas baias sem declividade 
suficiente para escoamento, empoçando 
urina 

O sistema de drenagem é seguro ao pisoteio (calhas e ralos)? NA Alguns ralos expostos, sujeitos a 
acidentes 

Há destino adequado de líquidos para rede de esgoto? AP Existe, mas aguarda reformulação de 
sistema de esgoto 

Quais as condições do depósito de forragem? AP Permite relativa entrada de chuva 

Quais as condições do depósito de materiais? A  

Quais as condições do alojamento para tratadores? A  

Há quadro para afixação de orientações? A  

Planos de contingência afixados em local visível? NA Não afixados em local visível 

Há extintores de incêndio? A  

Existe destino adequado de matéria orgânica (fezes, cama, restos de alimentos)? A  

Existe destino adequado do lixo? A  

Há controle periódico de animais sinantrópicos/pragas/vetores? AP Janelas não teladas 

Baias 

As dimensões são adequadas (mínimo de 10,24 m2)? A  

Os muros são resistentes e de altura adequada? A  

As portas são de material adequado e resistentes? A  

As fechaduras são seguras, contra fuga e acidentes? AP Algumas danificadas 
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Itens Verificação Observação 

O piso é adequado para drenagem, antiderrapante e de construção nivelada? AP Necessita antiderrapante 

Há disponibilidade da cama e qualidade? A  

Há contato visual com outros animais? A  

Quais as condições dos comedouros? A  

Quais as condições dos bebedouros? A  

Piquetes 

A lotação permite movimentação, exercícios e interações adequadas? A  

Há acesso a água e alimento? A  

Quais as condições das cercas? A  

Quais as condições das porteiras? A  

Quais as condições de limpeza? A  

Há proteção de acidentes? A  

Pasto ou invernada 

Quais as condições das cercas? AP Requerem reparos, alguns arames 
soltos 

Quais as condições das porteiras? A  

Há proteção de acidentes? AP Existem materiais perfurocortantes 
(troncos e galhos) 

Há controle de plantas tóxicas? AP Controle não é frequente 

Há acesso a água? A  

A qualidade do capim é satisfatória? AP De acordo com estação (no momento 
passa por seca) 

Alimentação 

A qualidade de volumoso é adequada (capim e feno de boa qualidade)? A  
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Itens Verificação Observação 

A quantidade de volumoso respeita a necessidade diária de fibras de 1% do peso vivo? A  

A qualidade de ração concentrada respeita os padrões mínimos nutricionais? A  

A quantidade de ração concentrada respeita prescrição determinada pelo escalão superior? A  

O tempo que o animal permanece se alimentando é compatível com a sua fisiologia 
digestiva e nutrição? 

A  

Qual a frequência de refeições? A  

Há suplementação de sal mineral? A  

Outros suplementos são ofertados? A  

Há higienização adequada de comedouros? A  

Água 

A qualidade da água é adequada (potabilidade)? A  

O volume oferecido é adequado à vontade do animal? A  

Há higienização adequada de bebedouros? A  

Saúde 

São realizadas inspeções regulares e frequentes? A  

Há atendimento veterinário? A  

Quais as condições de higiene dos animais? A  

Quais as condições de higiene dos cascos? A  

Existe serviço regular de ferrageamento? A  

Há programas de capacitação de tratadores e ferradores? A  

As medidas profiláticas, determinadas pelo escalão superior, estão atualizadas? A  

Existe área de isolamento ou quarentena? A  

Há assistência odontológica regular? A  
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Itens Verificação Observação 

Exercícios/Trabalho 

Há tempo de exercício diário adequado? AP Não padronizado 

A qualidade do exercício é adequada? A  

Há capacitação de treinadores e cavaleiros sobre fundamentos do exercício e trabalho? A  

Material de montaria 

Quais as condições de qualidade/segurança do material? A  

O material permite ajuste confortável? A  

Transporte 

O veículo é apropriado para a atividade? A  

Há área de embarque adquada? A  

Verificação de requisito –  A – atende  
    AP – atende parcialmente (requer correção) 
    NA – não atende (requer urgência na correção) 
 
Orientações: Os itens verificados, não atendendo, ou atendendo parcialmente, devem fazer parte de planos de melhoria da gestão de manejo, a 
serem apresentados à Chefia da Seção de Equitação e à Direção do Hospital Veterinário. 
 
  Observou-se excelência na capacitação dos tratadores na condução de suas tarefas, principalmente nas questões sanitárias e de 
limpeza do animal e instalações. 
 
 
 
 
 

ASSINATURA DO VERIFICADOR      ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO 

 

 

ASSINATURA DO CHEFE DA SEÇÃO DE EQUITAÇÃO 


