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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo comparar os modelos de relatórios utilizados para 

aquisição de equinos até hoje na Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e em 

contrapartida propor um novo modelo, incluindo os testes comportamentais como fator 

preponderante na avaliação dos equinos alvo do processo de aquisição, além de nortear 

a avaliação morfológica e clínica dos animais. A metodologia empregada se fundamentou 

em ampla pesquisa de fontes bibliográficas e documentais:  editais, termos de referência, 

registros veterinários e relatórios de inservibilidade de animais. Buscou-se identificar as 

necessidades da PMESP, quanto às características desejadas para os cavalos policiais 

militares. Em complemento a análise documental, foram realizados diversos testes 

comportamentais, com cavalos novos sem doma, com doma inicial e cavalos experientes. 

Tal pesquisa foi realizada com equinos do Regimento de Polícia Militar Montada de São 

Paulo e de Santa Catarina. Em parceria com o Regimento de Polícia Montada do 

Amazonas, foi realizada uma compra de cavalos utilizando-se o modelo produzido.  

 

 

Palavras-chave: Cavalo. Seleção. Comportamento. Temperamento. Policiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to compare the reporting models used for the acquisition of horses until 

today in the Military Police of the State of São Paulo (PMESP) and in return to propose a 

new model, including behavioral tests as a preponderant factor in the evaluation of the 

target horses of the acquisition process, in addition to guiding the morphological and 

clinical evaluation of the animals. The methodology used was based on extensive 

research of bibliographic and documentary sources: public notices, terms of reference, 

veterinary records and reports of animal unserviceability. We sought to identify the needs 

of PMESP, regarding the characteristics desired for military police horses. In addition to 

the documentary analysis, several behavioral tests were carried out, with young horses 

without taming, with initial taming and experienced horses. Such research was carried out 

with horses from the Mounted Military Police Regiment of São Paulo and Santa Catarina. 

In partnership with the Mounted Police Regiment of Amazonas, a purchase of horses was 

made using the model produced. 

 

 
Keywords: Equine. Selection. Behavior.  Temperment. Policing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A PMESP se encontra em uma fase de expansão com a inauguração e ampliação 

dos Destacamentos montados em todo território paulista. Com isso, aumentou-se a 

necessidade de aprimorar as diretrizes e procedimentos utilizados para a aquisição de 

cavalos, ferramenta principal no desenvolvimento do policiamento montado, buscando 

sempre o perfil genético mais adequado e que concentre as principais características 

físicas e comportamentais necessárias para um animal que lida diretamente com a 

população, seja nas atividades de ecoterapia, policiamento preventivo ou atuações de 

Controle de Distúrbios Civis.  

Diante de tal fato, é observado com o passar dos anos o aumento constante na 

quantidade de solípedes adquiridos mediante processo licitatório, se fazendo necessária a 

atualização e incrementação de novas técnicas de avaliação desses animais, objetivando 

a reformulação de um relatório objetivo e prático, levando em consideração não apenas 

as características clínicas e físicas descritas nos editais, mas também a junção destes 

elementos com alguns testes comportamentais práticos para cada perfil de compra. 

As reações dos cavalos aos seres humanos resultam da interação entre a 

reatividade do animal, o temperamento e as habilidade do ser humano e da experiência 

do animal adquirida através do contato com o homem (HAUSBERGER, et al., 2008). 

 

2 PRESSUPOSTOS BÁSICOS HOMEM E CAVALO 

 

Segundo os estudos biológicos, o cavalo existe há cerca de 55 milhões de anos e 

tem no Eohippus um de seus mais antigos ancestrais. Por volta de três milhões de anos, 

a espécie Equus já apresentava cascos e teve a capacidade de se espalhar por diferentes 

partes do mundo. E assim, alguns milhares de anos, homem e cavalo se encontrariam 

para a realização de várias tarefas que envolveriam a agricultura, o transporte, a guerra e 

até mesmo o esporte. 

A parceria entre homem e cavalo é tão antiga quanto a própria humanidade. 

Registros nos mostram que o Homem de Neandertal já o utilizava.  

Todos os povos que tentaram usar sua energia levaram vantagem sobre os 

demais. Na China, 3.000 a.C, o cavalo é conhecido e reverenciado. Em 1.800 a.C 
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também existem registros de utilização dos cavalos no Egito, Península Arábica e pelos 

povos hicsos da Ásia. No Egito, 1500 a.C também existe registro de sua utilização como 

meio de transporte. 

Uma das mais importantes características do cavalo - e que permitiu o sucesso de 

seu relacionamento com o homem - é que ele precisa de um líder. Sua capacidade, e 

mesmo vontade, de transferir lealdade determinou o reconhecimento do humano no lugar 

de outro equino como guia. E lá se foram juntos, homem e cavalo, rumo ao 

desenvolvimento das sociedades. 

 

3 TEMPERAMENTO EQUINO 

 

O temperamento é designado na psicologia como um aspecto especial 

da personalidade, onde as particularidades do indivíduo são ligadas à forma do 

comportamento e estão principalmente ligadas a afetividade, atividade (excitação) e 

atenção. Nos referimos àquela parte inata da nossa personalidade que é determinada por 

nossa herança genética.  De fato, o temperamento é primeiro item da personalidade a se 

manifestar. Por ser de origem genética e fruto da constituição hereditária, o temperamento 

dificilmente pode ser modificado, manipulado ou trocado pelas circunstâncias, embora 

possamos usar recursos para aumentar ou inibir sua manifestação. A personalidade é o 

resultado da soma de caráter (temperamento e hábitos aprendidos) e comportamento. Ou 

seja, engloba ambos os aspectos. Por isso não a podemos considerar somente fruto da 

herança genética, mas também consequência das influências ambientais ao qual os seres 

humanos estão sujeitos. 

Diante de tal complexidade da aplicação destes estudos na área dos equinos, 

vemos definições de temperamento baseadas em pesquisas que se utilizam de diferentes 

terminologias, instrumentos e métodos de observação. 

Nos últimos anos o temperamento vem ganhando importância como característica 

de produção, sendo que pesquisadores e produtores tem assumido que essa 

característica pode ser definida como a resposta do animal ao manejo realizado pelo 

homem, e que geralmente está relacionado ao medo, podendo causar mudanças 

comportamentais e fisiológicas, considerando ainda que um estimulo de alta intensidade, 

uma situação nova ou algum evento que ocorra de forma repentina, podem ser julgados 
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como fatores causadores de medo. Essas respostas ou mudanças comportamentais se 

estendem desde a demonstração de baixa reatividade e docilidade até a expressão de 

medo, apatia, fuga ou afastamento e comportamentos de ataque e agressão (BOISSY; 

BOUISSOU, 1995, BURROW; DUILLON, 1997; CALVIELLO, 2013). 

 

4 O PERFIL DO CAVALO DE POLICIAMENTO 

 

Estudos realizados na área de emprego militar de equídeos têm enfatizado a 

influência de fatores genéticos e ambientais, como tipo de trabalho, estabulagem, 

interações homem-cavalo e dieta como fatores que podem influenciar no temperamento 

dos equídeos e no seu bem-estar. (COOPER; ALBENTOSA, 2005). 

Com o auxílio da seleção genética, os criadores passaram a aumentar a frequência 

gênica desejada, resultando na produção de animais condizentes com o objetivo de sua 

criação. Inicialmente, a seleção dos animais era voltada para características de produção 

e desempenho esportivo; porém, atualmente, passou-se a dar grande relevância para o 

temperamento, pois observou-se que a genética também influencia na expressão do 

temperamento (THOMSON et al., 2014). 

A raça Brasileiro de Hipismo (BH) teve seu início com a fundação da Associação 

Brasileira de Criadores de Cavalo de Hipismo (ABCCH) em 1977, cujo objetivo foi criar e 

desenvolver raça de cavalos com aptidão para os esportes hípicos (modalidade de salto, 

adestramento e concurso completo de equitação). Atualmente, o cavalo BH tem sido 

bastante usado no policiamento. O Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Estado de São 

Paulo fazem praticamente uso exclusivo desta raça para suas atividades. (MEDEIROS, 

2014). 

O BH é descrito por apresentar temperamento dócil, corajoso e fácil de ser 

manejado. Os aspectos morfológicos da raça são de possuir uma estrutura forte, linhas 

harmoniosas e grande facilidade para a reunião de seus membros e andamentos 

(GIACOMONI, 2007). 

Segundo DIAS et al. (2000), os garanhões formadores da raça Brasileiro de 

Hipismo eram formados pela raça Puro Sangue Inglês (20,9%), Hanoverana (16,1%), 

Westfalen (10,5%), Holsteiner (9,6%), Trakehner (8,2%) e os machos da própria raça 

(8,7%). Em relação às fêmeas, as denominadas “éguas-base” equivaleram a 42,8%, que 
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são matrizes nacionais com ou sem genealogia conhecida. As fêmeas da raça Puro 

Sangue Inglês foram equivalentes a 10,8% e éguas da própria raça foram equivalentes a 

36,2% 

Diante das características expostas e através de diversos estudos realizados nesta 

área, foi observado que o cavalo da raça BH possui um conjunto de características físicas 

e comportamentais mais adequadas para o emprego na atividade de Policiamento 

Montado, porém sem excluir outras raças que também possuem traços comportamentais 

positivos, contudo vale ressaltar que independentemente da raça, o processo de seleção 

desses animais deve ser feito de forma minuciosa, buscando excluir aqueles que 

demonstrem desde jovens qualquer tipo de desvio comportamental.  

 

5 PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUINOS PELA PMESP 

 

O processo de aquisição de equinos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo é 

normatizado através da “Instrução para Remonta de Equinos para Polícia Militar - I-37-

PM”, que define em seu Capítulo 1 (das formas de aquisição), Seção 1 (da aquisição), 

artigo 4º, o que segue:  

Artigo 4º - A aquisição de equinos dar-se-á por: 
I - compra; 
II - criação; 
III - doação à Instituição. 

 

5.1. AQUISIÇÃO MEDIANTE COMPRA 
 
A formalidade do processo é seguida com base na Lei Nº 10.520, de 17 de Julho 

de 2002, regulamentada pelo Decreto Nº 5.450/2003, que norteia a aquisição de equinos 

mediante licitação na modalidade pregão eletrônico, realizada por intermédio do sistema 

eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do 

Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, sendo uma modalidade de licitação por menor 

preço, para aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, 

sendo a disputa feita por propostas e lances sucessivos, neste caso em sessões 

eletrônicas.  

O edital é publicado em Diário Oficial e em 08 (oito) dias úteis é realizada a sessão 

do pregão. Os interessados têm 12 (doze) dias para realizar a entrega dos documentos 
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para homologação, sendo no 35º dia a realização de apresentação do lote e vistoria dos 

cavalos. No 40º dia é realizada a aprovação e início da quarentena para vermifugação, 

vacinação e exames de sangue, sendo no 85º dia realizado a contraprova dos exames. O 

empenho e assinatura do contrato se dá até o 95º dia do início do processo e a entrega 

com a nota fiscal dos cavalos é efetivada no centésimo dia.  

Em anexo ao processo possui um Memorial Descritivo em que constam as 

exigências da compra como tipo de estabulagem, nível de doma, idade, pelagem e altura 

mínima, bem como a descrição do que é considerado anomalia (taras moles, taras duras, 

vícios e desvios de aprumos) e características de bons cascos, boa conformação e 

aprumos.  

 

5.2. AQUISIÇÃO MEDIANTE CRIAÇÃO 

 

Conforme o Artigo 9º, Seção III da I-37-PM a aquisição por criação se dá pelo 

nascimento de filhotes oriundos de matrizes pertencentes ao efetivo orgânico do RPMon 

“9 de Julho”. 

Há mais de 40 anos, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo, por meio do Polo Regional de Colina, da Agência Paulista de Tecnologia dos 

Agronegócios (APTA), disponibiliza anualmente cavalos da raça Brasileiro de Hipismo 

(BH), usados pelo Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”. Em parceria com a Polícia 

Militar do Estado de São Paulo a fazenda recebe matrizes de éguas da raça BH 

(Brasileiro de Hipismo) do RPMon “9 de Julho”, bem como parte do sêmen utilizado na 

inseminação é oriundo dos garanhões pertencentes a instituição e outra leva fornecido 

mediante parcerias com Haras que possibilitam a evolução e melhoramento genético dos 

referidos animais, desenvolvendo assim equinos mais resistentes, altos e dóceis, 

características que os qualificam tanto para fins militares quanto para o esporte.  

 A “safra” de cavalos para 2021 e 2022 já está em criação na Agência, que 

disponibiliza de 20 a 30 animais por ano para a Polícia Militar. Após o nascimento e 

desmame, são realizados os trabalhos relacionados ao comportamento e a adoção de 

técnicas de manejo, que estimulam a docilidade desses potros desde cedo e permitem 

uma doma mais efetiva. Em geral, os animais passam pela seção de Picaria entre três e 
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quatro anos de idade, para realização do processo de doma, que dura cerca de seis 

meses.  

5.3. AQUISIÇÃO MEDIANTE DOAÇÃO 

 

A doação poderá ser feita por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, nacionais ou estrangeiras, atendidas as exigências legais, em especial o Decreto 

Nº 25.655 de 7 de agosto de 1986, devendo estes animais seguir todas as exigências de 

características físicas e clinicas descritas no Capítulo I – Das formas de Aquisição, Seção 

I – Da Aquisição, artigo 5º letras da I-37-PM, sendo altura mínima de 1,52m, castrados 

(com exceção daqueles conveniados com outras Instituições Públicas, e que tenham por 

finalidade o desenvolvimento ou apuração de raças com destino ao melhor 

aproveitamento pela PMESP), pelagem simples ou composta, sem taras ou vícios 

redibitórios, de bons cascos, proporcionais, de boa conformação e isentos de quaisquer 

das anomalias, andaduras regulares, domados e com características próprias para 

atividades de polícia, conforme Anexo II do referido manual.  

Os equinos recebidos em doação permanecerão em observação e constante 

treinamento para desenvolver de forma eficaz a atividade fim de preservação da ordem 

pública. Findo o período de treinamento, os equinos deverão ser inspecionados pela 

Comissão Permanente de Remonta para inclusão em carga.  

Se a qualquer momento for constatada pela Comissão Permanente de Remonta a 

inserbilidade do animal para os serviços policiais militares, poderá o mesmo ser restituído 

ao doador.  

 

6 TESTES REATIVOS COMPORTAMENTAIS 

 

Animais com elevado índice de reatividade se mostram de difícil manejo, com 

reflexos problemáticos nas atividades de montaria, refletindo diretamente na limitação do 

seu emprego e redução do seu desempenho. Diante de tal fato, o desenvolvimento de 

testes para avaliar a reatividade dos cavalos é uma importante ferramenta para 

destinação da utilização de determinado animal para funções como lazer, competição ou 

como no caso a ser estudado, para função de policiamento montado. 
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A realização de diferentes testes reativos no momento da aquisição destes animais 

gera economia de tempo e dinheiro, visto que é possível traçar um perfil comportamental 

de uma fração de equinos a ser adquirida, subsidiando treinamentos específicos para 

dirimir as dificuldades encontradas, ou simplesmente não realizando a aquisição daqueles 

que possuem perfil comportamental fora da curva aceitável.  

Vale ressaltar que algumas estereotipias são hábitos nocivos que certos animais 

adquirem em consequência de irritação e ociosidade, sendo que tais comportamentos 

podem ter caráter hereditário (Cooper e McGreevy, 2007) ou simplesmente desenvolvidos 

por conta da rotina de estabulagem. Comportamentos como morder, negar estribo e 

bolear são indesejáveis e podem expor os equinos, os policiais e o público civil a 

acidentes (Bondaruk, 2005).  Outros como aerofagia, coprofagia e tique de urso também 

são frequentemente observadas em animais estabulados (Pagliosa et al., 2008). 

 

6.1. TESTE DO GUARDA- CHUVA 

 

O Teste do guarda-chuva consiste na apresentação de um objeto novo para avaliar 

a reação do animal, observando a movimentação, distancia de fuga, velocidade de fuga e 

deslocamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Teste do Guarda-chuva. Fonte: Regimento de Polícia Militar Montada de 

São Paulo. 
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Figura 2 - Teste do Guarda-chuva. Fonte: Regimento de Polícia Militar Montada de 

Santa Catarina. 

 

6.2. TESTE DO HUMANO PASSIVO/ ATIVO 

 

O Teste do Humano Passivo/Ativo tem objetivo de avaliar interação do cavalo com 

o humano. No teste do humano passivo é observado o comportamento exploratório 

conforme a distância que o cavalo permanece do humano e se busca o contado o 

seguindo. O Teste do Humano Ativo tem o objetivo de avaliar a reatividade do cavalo na 

presença humana com estímulo do toque, sendo realizado imediatamente após o término 

do teste do humano passivo. A finalidade é avaliar a movimentação do cavalo e o tempo 

para tocar a espádua e seu focinho. 
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Figura 3: Teste Humano Ativo. Fonte: Regimento de Polícia Militar Montada de São 

Paulo. 

 

Figura 4: Teste Humano Passivo. Fonte: Regimento de Polícia Militar Montada de 

Santa Catarina. 

 

6.3. TESTE DA PONTE GUIADA 

 

O Teste da Ponte Guiada consiste na condução à mão de um cavalo em direção a 

uma lona esticada no chão, que simula uma ponte, buscando avaliar a coragem e 

confiança do animal em transpor uma superfície desconhecida. Neste teste é observado a 
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movimentação do animal até a ponte, sua movimentação em frente, ao colocar suas patas 

sobre e a transposição efetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Teste da Ponte Guiada. Fonte: Regimento de Polícia Militar Montada de São 

Paulo. 

 

Figura 6: Teste da Ponte Guiada. Fonte: Regimento de Polícia Militar Montada de 

Santa Catarina. 
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7 APLICAÇÃO DOS TESTES REACIONAIS: DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Buscou-se realizar os testes com cavalos de diferentes perfis, desde os potros que 

não possuíam qualquer tipo de doma, até cavalos mais experientes e aqueles que já 

possuem histórico de problemas comportamentais. Visando uma melhor mensuração dos 

resultados foram realizados dois períodos de avaliação dos cavalos, sendo o primeiro 

teste executado em Maio/2020 e o seguinte em Novembro/2020, objetivando a 

comparação dos diferentes comportamentos observados, principalmente dos potros que 

inicialmente não possuíam doma, e após, com seu processo de doma concluído.  

 

7.1. CAVALOS NOVOS 

 

De forma geral os resultados dos potros sem doma foi positivo, sendo que 

demonstraram certa cautela quanto a apresentação das dificuldades, mas não houveram 

reações extremas de negação. No “Teste da ponte guiada” os potros sem doma não 

passaram pela ponte, mas todos tocaram os membros anteriores na borda da faixa ou 

andaram ao redor dela. Os potros com doma iniciada passaram pela ponte na segunda 

tentativa. Não houveram casos de estresse intenso. Quanto ao “Teste do Guarda-chuva” 

os potros sem doma demonstraram reações moderadas diante do objeto novo, 

deslocando-se até três passos para trás. Já os potros com doma inicial permaneceram 

imóveis, permanecendo apenas em estado de atenção.  

O “Teste Humano Passivo” não foi possível ser realizado com os potros sem doma, 

visto que são todos soltos em bando e ao realizar a condução para soltura individual 

permaneceram com nível de agitação muito alto, dificultando a análise real dos 

resultados. Quanto aos potros com doma inicial, estes deitaram e rolaram a cerca de 02 

metros de distância do humano. Permaneceram tranquilos nessa mesma distância 

caminhando, sem preocupação com a presença humana.  

Por fim, o ”Teste Humano-ativo” foi realizado somente com os potros com doma 

inicial, pelo mesmo motivo observado anteriormente, sendo que estes permaneceram 

parados, observando a aproximação do humano em estado de atenção, aceitando o 

contato físico na primeira tentativa.  
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7.2 CAVALOS EXPERIENTES 

 

Dentre os cavalos mais antigos selecionados para realizar o experimento, dividimos 

em dois grupos, sendo aqueles que não possuem desvios comportamentais no 

desempenho das atividades de Policiamento Ostensivo e Controle de Distúrbios Civis e o 

grupo de cavalos que já passaram por mais de um processo de doma, pois em algum 

momento foi verificado problemas de desvio comportamental.  

Diante do exposto, durante a realização do “Teste da ponte guiada” observou-se 

que os cavalos antigos sem desvio comportamental, passaram na primeira tentativa sem 

alterações. Já os cavalos de redoma não chegaram nem perto da ponte, demonstrando 

alto nível reacional. O mesmo foi observado no “Teste do Guarda-chuva”, onde os cavalos 

antigos não demonstraram nenhuma reação ao objeto, porém os cavalos de redoma 

deslocaram-se até 3 metros para trás, com alto nível de rejeição ao objeto apresentado.  

Em relação aos testes “Humano-passivo” e “Humano-ativo” não houveram registros 

de reação adversa em ambos os grupos de equinos, permanecendo em estado de 

relaxamento e possibilitando a aproximação humana normalmente. 

O referido teste foi realizado com uma amostra de 10 cavalos do Regimento de 

Cavalaria “9 de Julho”, divididos nos grupos supramencionados, sendo que para maior 

credibilidade dos resultados, em paralelo os mesmos testes foram aplicados em cavalos 

pertencentes a Polícia Militar de Santa Cataria – Regimento de Polícia Militar Montada e 

Polícia Militar do Amazonas – Regimento de Policiamento Montado “Coronel Bentes”, 

sendo observado os mesmos parâmetros de resultados nos recortes de cavalos potros 

sem doma, com doma inicial, experientes e cavalos alvos de múltiplos processos de 

doma.  

 

8 CONCLUSÃO 

 

A seleção de cavalos por aquisição, com o objetivo de usá-los como cavalos 

policiais, é uma tarefa complexa. Este estudo pode ser utilizado para auxiliar outras 

policias militares no Brasil, na decisão de realizar uma compra mais direcionada e segura, 

visando focar nos itens mais relevantes da avaliação do cavalo.  
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O Exército Brasileiro adota o termo cavalo militar para seus equinos, que são 

definidos como possuidores de características morfofisiológicas adequadas ao emprego e 

cerimonial militares. Dentre as características apontadas pelo exército estão:  condições 

de saúde, resistência, força e velocidade, que tornem o cavalo apto a suportar trabalhos 

contínuos e variados nas três andaduras (BRASIL, 2013).  

Há diferenças, todavia, no emprego diário das polícias militares e no emprego das 

unidades que utilizam o cavalo militar do Exército.  Para as polícias militares, em especial 

na Polícia Militar de São Paulo, as missões de patrulhamento urbano ou rural são diárias 

e as missões de restabelecimento da ordem pública e controle de distúrbios civis ocorrem 

com frequência. 

Os cavalos das policias militares devem ser versáteis, apresentando ao mesmo 

tempo as características desejadas para o cavalo militar de força, resistência, boa 

morfologia, velocidade, boa saúde, como também, uma característica que os torne 

excepcionais, isto é, excelente comportamento (NORTON, et al., 2018). O desempenho 

superior no quesito comportamento é o ponto principal no processo de definição deste 

equino de trabalho policial, constituindo-se em condição tão importante, que na ausência 

desta característica, pode ser possível ter um animal apto a muitas outras tarefas, 

inclusive aos esportes, mas inapto ao processo de policiamento montado. 

Com relação ao padrão, quando nos referimos de maneira genérica ao 

comportamento, é importante discutir o termo temperamento. Dentro do conceito de 

temperamento há diferentes componentes como atividade, emotividade, sociabilidade e a 

reatividade (SUWALA et al., 2016). De vital importância para o desenvolvimento do cavalo 

policial militar é a diminuição da reatividade ou comportamento de fuga dos cavalos, e isto 

se pode alcançar por meio de seleção e melhoramento genético (LIMA, 2017). No 

contexto do temperamento, sabe-se que cavalos medrosos podem apresentar riscos para 

os cavaleiros. Eles, de maneira geral, são mais difíceis de lidar, podem apresentar 

maiores gastos veterinários por lesões sofridas e por doenças causadas pelo acúmulo de 

estresse que pode deprimir o sistema imunológico (CHRISTENSEN,2006). 

Neste sentido, este estudo teve como objetivo comparar os modelos de relatórios 

utilizados para aquisição de equinos até hoje na Polícia Militar do Estado de São Paulo e 

propor sua alteração, incluindo os testes comportamentais como fator preponderante na 
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avaliação dos equinos alvo do processo de aquisição, além de nortear a avaliação 

morfológica e clínica dos animais.  

A metodologia empregada se fundamentou em ampla pesquisa de fontes 

bibliográficas e documentais:  editais, termos de referência, registros veterinários e 

relatórios de inservibilidade de animais. Buscou-se identificar as necessidades da 

PMESP, quanto às características desejadas para os cavalos policiais militares. Em 

complemento a análise documental, foram realizados diversos testes comportamentais, 

mencionados no estudo, com cavalos novos sem doma, com doma inicial e cavalos 

experientes. Tal pesquisa foi realizada com equinos do Regimento de Polícia Militar 

Montada de São Paulo e de Santa Catarina. 

Após a compilação dos relatórios produzidos e análise dos resultados, em parceria 

com o Regimento de Polícia Montada do Amazonas, esta realizou em julho de 2020 uma 

compra de cavalos utilizando-se do modelo de relatório confeccionado neste estudo, 

tendo pleno êxito nos resultados, tanto nas questões morfológicas e clínicas, quanto na 

avaliação comportamental dos cavalos adquiridos.  

Diante da pesquisa realizada e da demanda por uma seleção de cavalos pautada 

por um procedimento que diminua consideravelmente a ocorrência de desvios não só 

comportamentais, mas também de deformidades físicas e clínicas, conclui-se que o 

modelo mais adequado do “Formulário de Aquisição de Cavalos” possui o seguinte 

formato: 
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       SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA      
      POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

        REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA “9 DE JULHO” 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE COMPRAS DE CAVALOS 

ANEXO 1 
FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO EQUINO 

INSPEÇÃO VETERINÁRIA  

 

DESCRIÇÃO DO ANIMAL: 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Data do último exame:  

1.1. AIE (Anemia Infecciosa Equina) Nº ................................... (   ) Negativo  (  ) Positivo  

Data:........./......../............. 

1.2. Mormo Nº ............................................. ( ) Negativo ( ) Positivo  

Data:........./......../............. 

DADOS DO ANIMAL 

Lote:  Local: 

Nome: Altura: 

Sexo:    Fêmea  Macho Idade: 

Castrado:  Sim  Não Raça: 

Proprietário: 
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1.3. Outros Nº ............................................. ( ) Negativo  ( ) Positivo  

Data:........./......../............. 

 

2. Número de tamanho do casco: ___________________ 

Score de seleção: 

 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Tem exames negativos de AIE 

e mormo? 
 Sim  Não Obs: 

É Vacinado (Influenza e raiva)?  Sim  Não Obs: 

Vermifugado?  Sim  Não Obs: 

Possui Pelagem preta, alazã, 

castanha ou tordilha e suas 

variações? 

 Sim  Não Obs: 

Possui cernelha prolongada? 

(máximo de 5 cm de diferença 

entre cernelha e linha dorsal 

lombar) 

 Sim  Não Obs: 

Apresenta conformação 

proporcional? 
 Sim  Não Obs: 

Altura mínima da cernelha ao 

solo de 1,55m (em piso 

nivelado e desferrado) 

 Sim  Não Obs: 

Possui perímetro torácico 

mínimo: 1,75m? 
 Sim  Não Obs: 

Peso mínimo de 450Kg  Sim  Não Obs: 

Idade entre 3 e 5 anos  Sim  Não Obs: 

Isento de cicatrizes 

significativas, mutilações e má 

formação estética? 

 Sim  Não Obs: 

Se macho, é castrado?  Sim  Não Obs: 

Se fêmea, esta prenha?  Sim  Não Obs: 
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2. AVALIAÇÃO FÍSICA E MORFOLÓGICA 

Conformação dos cascos  Bom  Regular  Ruim Obs:  

Conformação dos membros   Bom   Regular  Ruim Obs: 

Alterações estruturais nos 

membros (aumento de volume, 

atrofia, etc) 

 Sim  Não Obs: 

Defeito na coluna (lordose, 

escoliose, lombalgia, etc) 
 Sim  Não Obs: 

Sinais de alteração neurológica  Sim  Não Obs: 

Sinais de alteração reprodutiva  Sim  Não Obs: 

Possui orelhas normais (sem 

defeitos em uma ou ambas 

orelhas)? 

 Sim  Não Obs: 

Possui boa acuidade auditiva?  Sim  Não Obs: 

Cegueira ou lesões nos olhos?  Sim  Não Obs: 

Possui boa acuidade visual?  Sim  Não Obs: 

Lesão dermatológica  Sim  Não Obs: 

Alterações em locais de 

injeção (vasos e músculos) 
 Sim  Não Obs: 

Animal não foi submetido a 

procedimentos cirúrgicos 

prévios 

 Sim  Não Obs: 

Lesões de conformação na 

arcada dentária e mandíbula? 
 Sim  Não Obs: 

 Respira pelas duas narinas?  Sim  Não Obs: 

Sessões no aparelho 

respiratório? 
 Sim  Não Obs: 

3.  AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

3.1 HISTÓRICO DO ANIMAL (CONFORME INFORMAÇÕES DO 

PROPRIETÁRIO): 

Itens a observar: Alimentação habitual, alterações de urina, alterações de fezes, Prenhez, 



26 

 

Enfermidades anteriores. 

 

 

 

 

 

 

3.1. EXAME FÍSICO DO APARELHO LOCOMOTOR 

Inspeção estática (aumentos de 

volume): 
 Normal  Anormal Obs: 

Inspeção dinâmica 

(claudicações): 
 Normal  Anormal Obs: 

Flexões articulares:  Normal  Anormal Obs:  

Trote e galope:  Normais  Anormais Obs:  

 Isento de lesões no aparelho 

locomotor, tais como: ovas, 

exostoses, higromas, tendinite, 

rachadura nos cascos, 

claudicações, sequelas de 

laminite, defeitos de aprumos; 

 Sim  Não Obs: 

 

3.2 TESTE DE ESFORÇO 

Sistema respiratório:  Normal  Anormal Obs: 

Sistema cardiovascular:  Normal  Anormal Obs: 

Sistema locomotor:  Normal  Anormal Obs:  

 

4. Caso identificado características que comprometem sua aquisição, discorra os 

detalhes:  

 

 

 

 

 

São Paulo, ........de............. de 20.... 
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Inspeção Veterinária:  

 

 

Cap PM – Presidente 

 

 

                                                                                                    

     Ten Vet PM - Relatora                                                                            Ten PM - Secretário 
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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE COMPRAS DE CAVALOS 

ANEXO 2 

FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DO EQUINO 

INSPEÇÃO COMPORTAMENTAL – RPMON 

 

 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Permitiu o toque na cabeça, 

orelha, crina e cola? 
 Sim  Não Obs: 

Permitiu manuseio de seus 

membros anteriores e 

posteriores? 

 Sim  Não Obs: 

Permitiu a colocação de 

cabeçada de prisão e/ou com 

embocadura? 

 Sim  Não Obs: 

Aceita encilhagem, 

desencilhagem e montaria? 
 Sim  Não Obs: 

Apresenta deformidades no 

andamento ao passo, ao trote 

(caracterizado pelo 

deslocamento do bípede 

diagonal a dois tempos) e ao 

galope? 

 Sim  Não Obs: 

Animal sem vícios redibitórios? 

(aerofagia, coprofagia, dança 

do urso, morder, chutar) 

 Sim  Não Obs: 

Domado? (doma inicial)  Sim  Não Obs: 

 

2. TESTES REATIVOS: 

 

2.1 TESTE HUMANO PASSIVO 

Comportamento exploratório  Sim  Não Obs: 

Distância do animal em relação ao 

avaliador 
 Se afastou   Não reagiu  Obs: 

EQUINO: 



29 

 

Contato com o humano   Seguiu  Se afastou Obs: 

 

2.2 TESTE HUMANO ATIVO  

Ao se deslocar em direção ao cavalo foi avaliado: 

Movimentação excessiva   Sim  Não Obs: 

Tempo para encostar na 

espádua 
  Obs: 

Tempo para encostar o 

focinho 
  Obs: 

 

2.3 TESTE DO GUARDA-CHUVA 

Ao realizar a abertura do guarda-chuva foi observado:  

 Não houve reação Obs: 

 Alcançou mais de 10m de distância de fuga  

 Aceitou ser tocado pelo objeto 

 

3. TESTE DA PONTE GUIADA 

Ao conduzir o cavalo com a cabeçada de prisão foi observado: 

 Caminhou em linha reta para a ponte e transpôs calmamente Obs: 

 Caminhou com moderada dificuldade em direção a ponte, mas 

transpôs  

 Caminhou com dificuldade até a ponte e não transpôs 

 Não se aproximou  

 

4. TESTE DE MOVIMENTO DA CAPA DE CHUVA 

Ao movimentar o poncho, o retirando e recolocando, foi observado: 

 Não houve reação Obs: 

 Alcançou mais de 10m de distância de fuga  

 Aceitou ser tocado pelo objeto 

 

Score de seleção: 
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5. Caso identificado reações que comprometem sua aquisição, discorra os detalhes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, ........... de............ de 20.... 

 

Inspeção Comportamental Equina:  

 

 

 

 

________________________________________ 

Cap PM - Presidente 

 

 

 

 

                                                                                                       

______________________________                                             ___________________________                                                                                                                          

Ten PM Vet - Relatora                                                                      Ten PM - Secretário 
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ANEXO 01 – RELATÓRIO DE COMISSAO DE COMPRA DE CAVALOS - ATUAL 

 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

REGIMENTO DE POLICIA MONTADA “9 DE JULHO” - UGE 180172 

  

 RELATÓRIO DA COMISSÃO DE COMPRAS DE CAVALOS  

 

 

 

DESCRIÇÃO DO ANIMAL: 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Exame:  

1.1. AIE (Anemia Infecciosa Equina) Nº ..................... ( X ) Negativo  (  ) Positivo 

1.2. Mormo Nº .................................................. ( X ) Negativo  (  ) Positivo 

DADOS DO ANIMAL 

Lote:  Local: 

Nome: Altura: 

Sexo: Idade: 

Raça:  

Temperamento: 

Doma: 
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1.3. Outros Nº .................................................. (    ) Negativo  (  ) Positivo 

2. ................................. 

O animal acima inspecionado atende as exigências contidas no TERMO DE 

REFERÊNCIA Nº RPMON-006/012/19.  

 

São Paulo, ........... de ................................................... de 2019. 

 

Elaborado por: 

 

 

   Ten Vet PM – Relatora                    Ten PM – Secretário 

   

 

(   ) Aprovo                 Cap PM – Presidente 


