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RESUMO
Atualmente, a equinocultura apresenta grande destaque no aspecto social pelas competições, que têm aumentado ao
redor do mundo, inclusive no Brasil. Por meio da seleção genética, tem-se uma grande diversidade de raças equinas
adaptadas ao propósito de atingir bons resultados nas competições equestres. Este estudo tem como objetivo avaliar o
desempenho de equinos atletas de diferentes raças, idade e peso em diferentes provas equestres, visando evidenciar o
perfil ideal de cada animal para cada modalidade. A metodologia consistirá em coletar dados em provas de diferentes
modalidades  equestres  que  ocorrerão  em  duas  instituições  equestres,  localizadas  em  Maringá/PR,  com  uma
participação esperada de, aproximadamente, 50 animais. Serão coletados os dados de idade, sexo, peso e raça, e os
dados de desempenho, que serão tabulados, analisados e interpretados. Espera-se com estes resultados evidenciar as
raças mais aptas para cada modalidade esportiva.

PALAVRAS-CHAVE: desempenho de equinos, equinocultura, provas equestres.

1 INTRODUÇÃO

Há mais de 6 mil anos, os cavalos ocupam uma posição de destaque na civilização pela
atuação em guerras, na agricultura, nos esportes e até mesmo como animais de companhia. Mais
de 400 raças diferentes de cavalos se originaram a partir  da seleção genética, desenvolvendo
diversas características desejáveis à esses animais. 

Os  cavalos  domésticos  são  muito  úteis,  criados  para  demonstrar  sua  resistência  ao
exercício, força, velocidade e eficiência metabólica que possuem (CURI et al., 2013). O século XXI
é o primeiro onde o cavalo deixou de ser o meio de transporte principal do homem e atualmente,
seu uso é associado ao trabalho, a atividades rurais e urbanas e em esporte ou lazer. 

No Brasil, existe cerca de 100 milhões de hectares disponíveis para agropecuária, o que
indica o grande potencial  que o país possui  para expandir essa atividade. Além disso, existem
fatores como clima, temperatura, umidade e solo de diversas regiões, proporcionando a interação
de  diversas  raças  equinas  com  o  meio  ambiente,  promovendo  uma  maior  reciprocidade  da
população urbana com o campo, tendo o cavalo como um importante elo (GUERRA e MEDEIROS,
2006).

Estima-se  que  a  equinocultura  brasileira  possua  cerca  de  5,6  milhões  de  equinos
movimentando  um  valor  em  torno  R$7,5  bilhões  ao  ano,  gerando  muitos  empregos  diretos  e
indiretos.  Em  atividades  esportivas  relacionadas  com  equinos,  há  movimentação  de  um  valor
financeiro significativo, tendo uma participação estimada em 50 mil  animais atletas  (ALMEIDA e
SILVA, 2010). 

Os negócios envolvidos na criação e utilização do cavalo ocupam grandes destaques em
países desenvolvidos e naqueles que estão em constante  desenvolvimento,  como é o caso do
Brasil.  O conhecimento do Agronegócio Cavalo é de extrema importância para a formulação de
políticas que concedam a expansão da equinocultura no nosso país, assim como para as numerosas
parcelas  econômicas  que  se  relacionam a  essa  atividade,  gerando  uma grande quantidade  de
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empregos.  A  aptidão  do  equino  para  uma  função  econômica  definida  concede  ao  animal  uma
conformação mais apropriada para seu tipo de trabalho. Uma má escolha no momento da compra de
um cavalo resulta em prejuízo financeiro (HINCHCLIFF et al., 2008).

Para que o animal expresse um bom desempenho em competições, ele deve ser preparado
por  meio  de  treinamentos  e  de  uma  alimentação  adequada.  Em  relação  ao  desempenho,  a
resistência é um fator importante, tendo influência do condicionamento físico do animal, que inclui
eficiência  dos  sistemas  respiratório  e  circulatório,  do  solo,  das  condições  climáticas  e  manejo
(MEYER, 1995). Para a utilização esportiva de qualquer tipo de cavalo, deve-se avaliar a condição
do animal ao esporte ao qual este será submetido (HINCHCLIFF et al., 2008).

A distribuição do trabalho tem forte relação com a idade do cavalo. Em potros de dois anos, o
exercício deve ser feito de maneira rápida em uma duração menor, pois o corpo desses animais
ainda não apresenta desenvoltura completa, não podendo exigir um esforço muito grande, diferente
de animais mais velhos, que possuem aptidão para realizar exercícios mais intensos  (HONTANG,
1989). Cavalos que se exercitam em maior intensidade podem não ter a capacidade de ingestão de
uma quantidade de volumoso suficiente para suprir as necessidades energéticas, sendo necessário
oferecer grãos contendo maior teor de energia, para assim manter um bom peso e condição corporal
(LEWIS, 1995; HINCHCLIFF et al., 2008).

Com relação ao peso, os cavalos podem ser classificados como hipermétricos (animais acima
de 550kg), eumétricos (animais entre 350 e 550kg) e hipométricos (animais abaixo de 350kg), sendo
que os hipermétricos são mais apropriados para serviços que envolvam força e os hipométricos
apresentam melhor desempenho em sua velocidade (FERRAZ et al., 2007). 

As diferenças entre os sexos são pequenas, contudo, pode-se ressaltar que em raças de
sangue frio, os garanhões apresentam um peso mais elevado quando comparado com as éguas
(MEYER,  1995).  Potros  inteiros  utilizados em corridas  podem evitar  a  ultrapassagem de outros
animais,  principalmente  quando  se  trata  de  éguas,  sendo  assim,  o  instinto  reprodutivo  acaba
dificultando  o  rendimento  desses  animais  durante  a  corrida (HONTANG,  1989;  FERRAZ et  al.,
2007).

 As raças se caracterizam pela presença de fatores como perfil, peso, conformação, altura,
pelagem, espessura da pele e aptidão dominante (TORRES e JARDIM, 1985; HINCHCLIFF et al.,
2008). Existe uma grande diversidade de raças equinas e este fato demonstra a complexidade em
se adaptar às melhores características do animal,  como temperamento, potência e velocidade à
obtenção de resultados positivos nas competições equestres (PINTO, 2010).

Há tempos as raças equinas estão sendo selecionadas para  modalidades específicas de
trabalho associadas às questões econômicas. Para cavalos do hipismo clássico, a facilidade do salto
é um fator hereditário, sendo assim, sabe-se que esses cavalos devem apresentar altura elevada e
não possuir um corpo muito compacto, de modo que estas características permitam melhor agilidade
desses animais nas provas. 

De  acordo  com  o  exposto,  verifica-se  que  existem  diversos  fatores  que  influenciam  o
desempenho de equinos atletas durante as competições equestres, como a idade, o sexo, o peso e
raça, além disso, no Brasil, o cenário das provas equestres apresenta uma grande variação regional,
por isso, o objetivo deste projeto será avaliar a influência da raça, do peso, da idade e do sexo no
desempenho de equinos atletas em diferentes competições equestres em Maringá/ Paraná.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esse trabalho será realizado entre os meses de setembro de 2017 e maio de 2018 e os dados
serão coletados em provas de diferentes modalidades equestres que ocorrerão na Sociedade Rural
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e no Clube Hípico, ambos em Maringá/PR, com uma participação esperada de, aproximadamente,
50 animais.

Durante os eventos, serão coletados os dados referentes à caracterização dos animais: idade,
sexo, peso e raça, e os dados de desempenho: identificação da prova que cada animal participará e
tempo médio gasto por cada animal na execução da prova. Estes dados serão tabulados, analisados
e interpretados, buscando relacionar o perfil ideal de cada animal para cada modalidade.

Também será realizado um levantamento sobre o assunto em livros, artigos científicos, sites
da área,  empregando-se técnicas de leitura e análise de textos para auxiliar  na interpretação e
análise dos resultados.

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se,  com esta  pesquisa,  consolidar  as  informações  coletadas  com os  achados  da
literatura,  evidenciando  assim,  nas  condições  e  na  região  estudada,  as  melhores  raças  para
determinadas modalidades esportivas.
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