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introdução

Para que os cavalos tenham saúde e bem-estar
garantidos  e consigam expressar seu máximo
potencial, é necessário que o manejo seja
desenvolvido de forma correta. 

Um dos fatores que influenciam de forma
significativa no desempenho desses animais é o
manejo de instalações. Os animais precisam de
um local que permita o seu conforto, acesso a
água e alimento e que não lhes tragam situações
que os coloquem em risco!

Portanto, o ebook tem por finalidade
apresentar os principais pontos do
manejo de instalações de equinos.



Os piquetes são pequenas áreas de
pastejo que favorecem o desenvolvimento
dos animais, permitindo o contato deste
com o ambiente externo, com forragens e
garantindo espaço para exibição de
comportamento em liberdade.
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piquetes

O ideal é que os piquetes sejam
construídos em locais mais planos, com
disponibilidade de água, sombreamento
adequado, tamanho suficiente e local
de proteção contra chuvas. 



tempo de descanso e de ocupação 
Varia conforme a forrageira presente e irá
determinar o número necessário de piquetes.
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Além disso, podem ser usados no manejo
das pastagens, permitindo que determinada
região fique em descanso, favorecendo a
recuperação e crescimento da pastagem,
enquanto os animais estão alojados em outro
piquete, constituindo assim um pastejo
rotacionado.

Os piquetes podem atuar como áreas
de relaxamento muscular e contribui
para com a síntese de vitamina D. 

benefícios
Apenas a rotação dos piquetes não é
suficiente para o bom manejo da
pastagem, por isso é necessário realizar a
manutenção destas. 

Durante o período de descanso, faz-se a
roçada e adubação da área, promovendo
espalhamento das fezes, uma vez que os
equinos  geralmente escolhem uma região
onde defeca com mais frequência, e ainda
contribui para  a reposição da fertilidade do
solo.



O dimensionamento dos piquetes deve ser
feito baseado no estágio fisiológico dos
animais que estarão alojados naquele
local. Portanto, cada categoria animal
possui sua condição ideal:

Garanhão: é indicado dimensionamento
de 300 a 600 m², contendo cerca elétrica
ao redor e acesso a alojamento (baia).

Éguas com potro: é indicado o uso de 
 creep-feeding, uma pequena área a qual
apenas o potro tem acesso, permitindo
fornecimento de trato específico para o
filhote. São utilizadas cercas mais baixas que
impedem a passagem da mãe.

Animais jovens: machos podem ser
mantidos juntos com fêmeas até os 18 meses,
quando é feita a separação com base nos
sexos e, depois disso, os machos podem se
manter juntos até 36 meses de idade, sempre
sob supervisão. Já as fêmeas podem ser
mantidas juntas por um período maior.

Maternidade: devem ser piquetes de
1.000 a 3.000 m², que alojam éguas com
períodos gestacionais similares.
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dimensionamento



baias

Espera-se que as baias sejam simples,
funcionais e econômicas, com ventilação
adequada e permitindo a visualização de
outros animais. De maneira geral, baias de
4 x 4 m podem atender a necessidade de
diversos padrões raciais. Entretanto, no
caso de garanhões, estas dimensões
devem ser aumentadas para 5 x 5 m. 

A área mínima para o animal também
pode ser obtida multiplicando sua
altura de cernelha por 1,5. 
A altura vai depender da raça criada,
considerando possibilidades como o
animal empinar, devendo, portanto,
conter no mínimo 2,6 m de altura.
As portas devem ter largura mínima de
1,2 metro.
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As baias podem ser individuais ou
organizadas em galpões e podem ser
construídas com:

Concreto
Areia
Terra,
Borracha

Quanto ao piso, diversos materiais podem
ser utilizados como:

Madeira: necessita de manutenção com
mais frequência.

Alvenaria: facilitam a higienização, uma vez
que podem ser lavadas.
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CAMAS

A cama para os cavalos está relacionada ao conforto e
bem-estar por promover o relaxamento e aconchego dos
animais, sendo que para escolha da cama ideal, é
importante sempre levar em consideração esse aspecto,
além de considerar fatores como durabilidade, controle de
umidade e mal-cheiro. 

É importante ressaltar que nenhum tipo de piso elimina a
necessidade de camas nas baias, entretanto, ele vai nos
auxiliar a escolher a mais adequada. 
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Se o piso for de chão batido, a cama deverá
ser mais alta, já que se trata de material
duro, pouco absorvente e que com o tempo
pode apresentar buracos, devido à
movimentação dos animais, havendo assim a
necessidade de um manejo constante para
sua manutenção.
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Caso a baia seja de piso de concreto, que
se trata de um material frio e duro, o ideal
é que a cama possua uma altura maior,
sendo que tem como vantagem sua fácil
higienização. Já o piso de areia facilita a
drenagem, evitando um ambiente úmido. 



O piso de borracha é antiderrapante,
mas apresenta uma característica
rígida e pouco absorvente, além disso, é
pesado, o que dificulta sua
higienização adequada. 

O ideal é que o material escolhido para a
cama produza a menor quantidade possível
de poeira (que em excesso pode levar a
problemas respiratórios), seja de material
não tóxico e não palatável, seja macia,
absortiva, tenha disponibilidade de material
para reposição, custo viável e boa
qualidade. 

Em geral, recomenda-se que a
espessura inicial da cama esteja em
torno de 30 cm.
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Dessa forma, a cama utilizada nas cocheiras
ou baias deve ser confortável e jamais feita
de material abrasivo.



Caso o animal apresente sinais de perda de pêlo
por abrasão, especialmente nos pontos do corpo
que fazem contato com a cama, pode ser um
indicativo de que o material está inadequado ou
a quantidade da cama está insuficiente, sendo
que o ideal é que esteja em quantidade ou
altura suficiente para que o cavalo, ao se
movimentar, não exponha o piso da baia,
evitando estas lesões. 
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Os tipos de cama mais utilizados são: 

É importante ressaltar que camas feitas de palha de café podem ser ingeridas pelo
animal antes de competições e ser caracterizado como dopping, já que contém cafeína. 

É extremamente necessário que seja
realizado periodicamente a inspeção,
manutenção e higiene da cama do
animal, que quando em condições
precárias de higiene e conservação,
pode afetar o bem-estar animal, além de
ser fonte de desconforto e doenças.

Capim seco cortado

Feno
Maravalha
Casca de arroz

Borracha
Entre outros
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Para mantê-las limpas e secas, é necessário
que seja realizada diariamente a limpeza das
excretas, retirando as fezes e, na maioria dos
materiais, a parte urinada, que deve ser
reposta por material limpo quando removido.

Entretanto, a orientação, de modo geral, é
trocar a cama em média a cada 10 dias,
variando conforme o material escolhido. 

É importante prestar atenção se o cavalo
apresenta manchas ou sujidades no corpo,
pois pode ser um indicativo de umidade alta
nas camas. 
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Depósito de Alimento e Ração

Para garantir um bem-estar adequado para os
cavalos, é necessário que o animal tenha acesso à
água o tempo inteiro, sendo que esta deve ser de boa
qualidade, limpa, livre de matéria orgânica, fresca e
deve ser oferecida em temperatura ambiente.

Cochos e bebedouros

FONTE DA IMAGEM: CANVA13

Os cochos podem ser utilizados para o fornecimento
de ração e capim ou sal mineral. São extremamente
importantes, visto que oferecer alimentos no chão
aumenta o risco de contaminação do alimento por
pisoteio ou fezes. Independente da sua finalidade,
estes devem estar em locais secos, limpos e
protegidos de chuva, para evitar desperdícios.
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Bebedouros

As necessidades de água do equino variam
conforme:

• Condições climáticas
• Tamanho do animal
• Raça
• Tipo de alimento
• Intensidade do trabalho

Quanto às suas características, devem ser:

• Largos
• Baixos
• Com acabamento liso (para evitar lesão)
• Não deve possuir cantos 
(para facilitar a limpeza e, principalmente, não
acumular resíduos).

É ideal que, durante a alimentação fornecida em
cocho, seja respeitada a angulação natural entre
pescoço e cabeça para facilitar a deglutição. 

Cochos

É importante que a água esteja disponível em
todos os espaços que os animais são mantidos,
sendo que os bebedouros devem estar em
quantidade adequada para o número de animais
e podem ser de plástico, fibra ou alvenaria. 



15

Uma boa opção são os bebedouros
automáticos com boia, por disponibilizarem
água à vontade para o animal. Porém, devem
ser avaliados frequentemente para observar se
estão funcionando de forma adequada. Além
disso, devem ser higienizados frequentemente,
no mínimo três vezes por semana.

Deve sempre ser avaliada a fonte de água, a
qualidade, quantidade e o recipiente em que
vai ser ofertada para os cavalos. Para
garantir esses parâmetros, é necessário que
os bebedouros sejam bem planejados em
questão de estrutura e logística e devem
possibilitar o escoamento da água.

Bebedouros
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Os bebedouros dispostos em piquetes não
devem ser cobertos, já que o sol funciona
como um higienizante natural, além de ajudar
a manter a água na temperatura ambiente,
ideal para os animais.

Seu esvaziamento e higienização completa
deve ser realizada, ao menos, a cada 30 dias.
No geral, durante a higienização completa das
baias, os bebedouros devem ser esvaziados e
também higienizados.

bebedouros

FONTE DA IMAGEM: CANVA
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O recomendado é que o cocho tenha
aproximadamente 50-60 cm de altura em relação
ao solo para garantir este parâmetro e que tenha
uma distância prudente da parede para que os
cavalos não se machuquem. 

Os comedouros devem ser de material que facilite
a limpeza, evitando que resíduos de alimento se
acumulem e devem permitir o escoamento da
água. Devem ser grandes e profundos o suficiente
para evitar queda de alimento, mas rasos o
suficiente para que o cavalo não insira
completamente a cabeça dentro deles. Por serem
presas, os cavalos sentem-se seguros ao visualizar
o ambiente ao seu redor enquanto se alimentam.
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Devem ser vistoriados em busca de
fezes de outros animais, acúmulo de
água da chuva e de terra. Além disso,
devem ser higienizados sempre que
forem realizar a limpeza completa das
baias ou caso haja necessidade. 

FONTE DA IMAGEM: CANVA

No caso do cocho para fornecimento de ração e capim,
pode ser de madeira, alvenaria, plástico, fibra, etc. É
interessante que quando dentro da baia, seja localizado
do lado oposto do portão de entrada. Assim, o tratador
é obrigado a entrar para colocar o alimento, podendo
observar melhor as condições da baia e do animal. 



Já o cocho para fornecimento de sal mineral deve ser menor
do que o cocho para ração e/ou capim, mas com
capacidade suficiente para deixá-lo disponível o dia todo,
para ingestão por livre demanda do animal, principalmente
nos piquetes. Pode ser de alvenaria, de plástico ou fibra. 
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Comedouros em piquete devem ser
verificados logo após a alimentação dos
animais, para retirada de restos, evitando-
se, assim, que estes consumam alimento
fermentado ou molhado. Além disso, os
restos de alimento também podem
funcionar como um atrativo para insetos,
roedores e outros animais.

É importante ressaltar que o sal
mineral deve ser específico para
equinos, para evitar o
desbalanceamento nutricional e
a possibilidade de intoxicações.



 

Depósito de Alimento e Ração

Diversos aspectos devem ser levados em
consideração ao selecionar o material utilizado
para confecção das cercas dos pastos e piquetes.
Cada material apresenta vantagens e
desvantagens, que devem ser analisadas a fim de
se obter um cercamento adequado e evitar
acidentes.

FONTE DA IMAGEM: CANVA
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Tipos de cerca
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Cerca de régua Cerca elétrica Cerca de arame liso

Cerca de arame farpado Cerca de fitas de PVC
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Cerca de régua
FONTE DA IMAGEM: CANVA

São bastante utilizadas devido à sua segurança
e beleza. Porém, a madeira escolhida deve ser
de boa qualidade, o que gera maior custo de
construção e manutenção comparado aos
outros tipos. 

Deve ser feita com duas a três réguas, que
devem ser instaladas pelo lado de dentro,
deixando os palanques para o lado de fora,
evitando que o cavalo esbarre neles enquanto
se desloca em alta velocidade próximo à cerca. 

No caso dos piquetes de maternidade, a
distância entre a régua mais baixa e o solo
deve ser menor. A altura da cerca também
varia de acordo com a raça de cavalo que está
sendo criada.



 23

Cerca elétrica

FONTE DA IMAGEM: CANVA

• Eficiente, segura e pode ser construída de forma rápida
e barata. Além disso, os equinos se adaptam com
facilidade à ela, pois a eletricidade é transmitida de
forma pulsátil e intermitente, impedindo que o animal
permaneça grudado caso haja contato, mas gerando
desconforto suficiente para evitar novo contato.

• Apresenta como desvantagens a necessidade de ser
verificada diariamente quanto ao funcionamento e a
limpeza frequente embaixo da cerca para garantir que
nenhuma planta encoste no fio prejudicando o
desempenho do material.

• Na sua construção, deve-se utilizar o arame galvanizado
com boa condutividade e de resistência mecânica e à
ferrugem. Também é necessário verificar a rede elétrica
da propriedade antes de implantar esse sistema.
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Cerca de arame farpado

FONTE DA IMAGEM: CANVA

Costumam ser mais respeitadas do que as
cercas de arame liso, já que o animal
ressente o contato com ela e, dessa forma,
costuma evitá-la.

 É uma cerca menos perigosa, pois os fios de
arame não estão sob grande tensão,
podendo causar apenas ferimentos sem
profundidade quando o animal enfia a
cabeça entre eles. 

 Apresenta como vantagens baixo custo e
facilidade de manutenção. 
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Cerca de arame liso

Não é recomendada para equinos, pois o
cavalo não se sente intimidado e pode
forçar a cerca, podendo arrebentá-la de
forma que o fio o atinja com grande
pressão, favorecendo a ocorrência de
ferimentos grandes e profundos.

FONTE DA IMAGEM: CANVA
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Cerca de fitas de PVC

FONTE DA IMAGEM: CANVA

Possui baixo custo de manutenção, mas, por
se tratar de um material muito leve, há a
necessidade de construção de apoios
concretados ao chão, encarecendo o custo
de instalação.

Em regiões de clima mais frio, o PVC tende a
enrijecer, possibilitando sua ruptura.



Para fornecer uma alimentação de
qualidade para os animais é essencial
armazenar corretamente a ração e o
capim-feno.

Fatores como controle de umidade e
temperatura são elementos importantes,
assim como a proteção contra roedores e
demais animais.

Depósito de Alimento e RaçãoDepósito de alimentos 
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  Temperatura 
  Instalação
  Roedores e pragas
  Classificação e separação
  Umidade
  Localização
  Iluminação

Fatores que interferem no armazenamento
dos alimentos:

 
 

O tempo de estocagem também
pode influenciar na qualidade do

feno, por isso é importante realizar
o planejamento deste.
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Altas temperaturas podem estragar os grãos além
de induzir o crescimento de fungos e bactérias,
podendo alterar a composição dos alimentos, o
que pode induzir a cólica ao ser ingerido pelos
equinos. Por isso, tenha sempre um local bem
iluminado e ventilado para evitar prejuízos.

Temperatura: 

COMO ESSES FATORES INTERFEREM NA ALIMENTAÇÃo ?

Os métodoso tradicionais de depósito com sacos
empilhados  e utilização sacos de papelão  não
são as maneiras mais eficazes de se armazenar o
alimento, pois são facilmente danificados por
roedores, além de estarem vulneráveis a
umidade. Portanto, lixeiras industriais (de plástico
ou metal) são as mais adequadas para maior
proteção dos grãos. 

Instalação:

Roedores e pragas: 

Por preferirem lugares com comida disponível para se reproduzirem, o ideal é
manter a instalação sempre limpa e livre de grãos "derramados" no piso. Para
isso, mantenha sempre os sacos fechados dentro de um recipiente de tamanho
apropriado com tampa.29



Quanto mais organizado o espaço for, mais
fácil será o trabalho dos tratadores. Uma dica é
escrever em uma lousa grande o trato de cada
animal e ter uma grande bancada disponível
para se realizar os medidas das rações, misturar
os grãos e colocá-los em recipientes.

Classificar e separar conforme seu uso: 

Podem induzdir o crescimento de fungos
nos alimentos. Para se evitar que isso
aconteça, mantenha os alimentos
afastados do piso e das paredes, no
qual, normalmente, a umidade é maior.

Umidade: 

Para facilitar a mão de obra na hora de fornecer
o trato, o ideal é que seja um local próximo às
baias . Ademais, centralizar este depósito
permite que os tratadores façam seu trabalho
com maior eficiência, uma vez que serão menos
passos na rotina diária.

Localização:O local deve ser bem iluminado para possibilitar  a
identificação de cada item, além de evitar
acidentes. Porém, não deve haver incidência direta
de luz solar para não diminuir a vida de prateleira
dos alimentos.

Iluminação: 
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Tronco de contenção

O tronco de contenção é um equipamento
indispensável no manejo de equinos, que
facilita os procedimentos que dependem
da contenção dos animais, diminuindo a
possibilidade de acidentes tanto para o
animal quanto para o trabalhador.

ser de ferro ou de madeira, desde que
seja resistente;
 fixo ou móvel;
ter dimensões apropriada ao tamanho
da raça de equinos da propriedade;
apresentar segurança tanto para o
equino quanto para o manipulador;
 ser regularmente vistoriado para a
retirada do excesso de fezes e urina.

      O tronco de contenção deve:



Farmácia

 
 

Situações de emergência podem ocorrer a
qualquer momento e para isso é imprescindível
possuir materiais para realizar os primeiros-
socorros até a chegada do médico veterinário.
Nesses momentos, é preciso que o colaborador
mantenha a calma e tenha conhecimentos
técnicos para agir de forma eficiente e rápida.

 

ANEXOS

FONTE DA IMAGEM: CANVA32



 

Devem ser separados por categoria
 As prateleiras devem ser identificadas
de acordo com os medicamentos;  
Os medicamentos com o prazo de
validade mais próximo devem ser
utilizados primeiros;
É necessário organizar os
medicamentos periodicamente e, caso
seja necessário, descarta-los. 

Organização dos Medicamentos

Próximo às instalações de manejo
dos animais;
O ambiente deverá ser limpo,
fresco, protegido da luz e umidade

Local de Instalação

Farmárcia
A farmácia deverá conter somente os
produtos de farmácia. Outros materiais e
equipamentos deverão ser armazenados
em local específico para evitar transtornos  
e  acidentes;
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Produtos e Medicamentos Necessários

Anti-inflamatórios não-esteróides (AINEs), possuem
efeito antipirético, analgésico e antiinflamatório. Sendo
assim, além da inflamação, controlam a febre e a  dor
do animal.

Antiinflamatórios

Interrompe ou inibe o crescimento de diversos
microrganismos. Existem antimicrobianos específicos
para determinadas situações, seja contra bactérias,
fungos ou parasitas.

Antimicrobianos

Os antiparasitários têm por objetivo a redução ou
eliminação do número de ovos nas fezes animais.
Além de eliminar helmintos e fazer com que os
vermes migrem sejam fagocitados no organismo
do hospedeiro. O “mata bicheira” atua na
eliminação de ovos e larvas, geralmente é
utilizado na forma de spray. Já o carrapaticida
atua no controle dos carrapatos. 

Antiparasitários, mata bicheira e carrapaticida

Atuam contra infecções bacterianas, apenas.
Antibióticos

Reduzem, eliminam ou inativam microrganismos
presentes em superfícies do animal, no momento
em que é aplicado.

Antissépticos
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A necessidade de vitaminas varia conforme o animal,
dependendo da idade, do peso corporal, do estado
físiológico ou produtivo, da exposição a situações
estressantes e de doenças. 

As vitaminas podem ser Hidrossolúveis (solúveis água)
como a vitamina C e as vitaminas do complexo B ou
poderão ser Lipossolúveis (solúveis em gorduras) como
as vitaminas A,D,E e K. 

Vitaminas

As vitaminas só deverão ser utilizadas quando
necessário e em doses adequadas, pois em
excesso poderão ser tóxicas aos animais.
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Utilizado em casos de intoxicação por
ingestão de plantas tóxicas, substâncias
tóxicas ou alimentos contaminados.

Antitóxico
Alguns medicamentos e vacinas precisam ser
armazenados em um refrigerador;
É importante ter bons fornecedores e um
médico veterinário de confiança;
Além disso, deve-se ter o controle de entrada
e saída de medicamentos.36

É uma solução salina esterilizada utilizada
em casos de diminuição de líquidos ou sal
no organismo, mas também pode ser
utilizada para realizar a  limpeza dos olhos,
nariz, queimaduras e feridas ou para fazer
nebulizações.

Soro
Em casos de envenenamentos, acidente com
cobra ou intoxicação

Antídotos

Utilizados para fazer curativos.

Gaze, álcool, iodo, esparadrapo, bandagem

Específicas para aplicação de medicamentos
nestes animais.

Seringas Veterinárias

Observações
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Esterqueira

A esterqueira é utilizada com objetivo de armazenar
ou fazer a compostagem de dejetos sólidos. A
instalação deve ser realizada em um local de fácil
acesso, aproximadamente a 50 m de baias, piquetes e
aproximadamente a 200 m de depósitos de alimentos
e residências, para evitar moscas e mau cheiro.

Se a compostagem for realizada corretamente, poderá ser
utilizada como adubo de excelente qualidade. No entanto, não
é recomendado utilizá-lo diretamente no pasto, pois poderá
propagar ovos e larvas. A fermentação ocorre entre 60 e 90
dias, dependendo das condições climáticas da região.



 Os cavalos são animais sencientes, ou seja, possuem
consciência de tudo que ocorre ao seu redor. Eles se
aproximam de situações que lhes tragam prazer e se
afastam daquilo que lhes causa medo e dor. Portanto, o
manejo de instalações se faz necessário para que estes
animais estejam em condições adequadas e satisfatórias.
Neste sentido, a Vet Jr. (Empresa Júnior da Escola de
Veterinária da UFMG), em parceria com diversos
laboratórios, presta consultoria às propriedades. Dentre
os serviços ofertados para equinos destaca-se o manejo
sanitário, manejo nutricional, manejo de instalações, bem
como outros diversos serviços que podem auxiliar no
desempenho e bem estar desses animais!

 

Agende agora sua visita diagnóstica e garanta
qualidade de vida e bem estar para seus animais ! 
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