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Resumo 

 

Este relatório de estágio está inserido no âmbito do 2.º ciclo de estudos da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no Mestrado em Engenharia Zootécnica. 

O objetivo essencial deste estágio foi o contacto com os equinos, uma espécie 

interessante para ter uma experiência de campo e, deste modo, também foi importante, pois 

enriqueceu os nossos conhecimentos e a realidade de produção.  

Neste trabalho procurámos avaliar o desempenho de um grupo de éguas e poldras, no 

Centro Hípico da Quinta da Granja, integrados num sistema de minifúndio para a produção de 

cavalos de desporto. Realizou-se o acompanhamento de 3 éguas e 2 poldras que estavam nas 

paddocks no ano de 2017. Este acompanhamento incluiu o maneio geral e a monitorização de 

parâmetros considerados significativos para a avaliação contínua do desempenho das éguas e 

das poldras. As éguas em pastagem estavam a maior parte do ano ao ar livre e ao lado das 

suas crias. Após os 3 anos, as poldras vão ser deslocadas para o pavilhão das boxes para 

serem preparadas para o segmento do desporto equestre.  

Como considerações finais podemos apontar, de uma forma geral, que o Centro Hípico 

da Quinta da Granja possui condições bastantes razoáveis em termos de instalações e maneio 

adotado, devendo, contudo, o acompanhamento das éguas gestantes, paridas e pós-paridas ser 

mais regular para possibilitar intervenções a tempo útil. Também seria interessante a 

exploração evoluir em termos de formação técnico-científica nomeadamente em conceitos 

básicos como a condição corporal que não é conhecida pelos trabalhadores e nem pelo 

proprietário entre outros itens que deviam ser considerados como a manutenção de registos 

reprodutivos atualizados e fidedignos. 

 

Palavras-Chave: Centro hípico, égua, poldro, maneio 
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Abstract 

 

 This report is part of the 2nd cycle of studies of the University of Trás-os-Montes and 

Alto Douro, in the Master's Degree in Zootechnical Engineering. 

 The essential objective of this stage was the contact with the horses, an interesting 

species to have a field experience and, in this way, was also important, because it enriched 

our knowledge and the reality of production. 

 In this work we aimed to evaluate the performance of a group of mares and foals in the 

Quinta da Granja Horse Racing Center, integrated in a small-scale system for the production 

of sport horses. Follow-up was carried out on 3 mares and 2 foals that were in the paddocks in 

the year 2017. This monitoring included the general management and the monitoring of 

parameters considered significant for the continuous evaluation of the performance of mares 

and foals. Pastured mares were most of the year in the open air and next to their offspring. 

After 3 years, the foals will be moved to the pit pavilion to be prepared for the equestrian 

sport segment. 

 As a final consideration, we can point out, in general, that Quinta da Granja Horse 

Racing Center has quite reasonable conditions in terms of facilities and management adopted, 

but the monitoring of pregnant, parturient and postpartum mares should be more regular to 

enable interventions in a timely manner. It would also be interesting for the exploration to 

evolve in terms of technical and scientific training, especially in basic concepts such as the 

body condition that is not known to the workers and neither by the owner among other items 

that should be considered as the maintenance of up-to-date and reliable reproductive records. 

 

Key words: Horse racing center, mare, foal, management 
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Introdução 

 

 O presente relatório visa descrever as atividades desenvolvidas no Centro Hípico da 

Quinta da Granja (CHQG), localizado em Várzea, Felgueiras. 

 O objetivo principal foi acompanhar as rotinas e procedimentos de maneio de uma 

exploração dedicada à criação de reprodutores e ao desporto equestre.  

 No decorrer do estágio, uma vez por semana durante os meses de janeiro a abril, foram 

acompanhadas as 3 éguas reprodutoras e 2 poldras, em termos de maneio alimentar e 

reprodutivo. Esta exploração troca/transfere frequentemente animais com outra exploração, 

facto que provoca uma variação significativa no número de animais existentes ao longo do 

ano. Ao longo deste período foi possível também acompanhar as rotinas diárias e a gestão do 

CHQG tendo assim uma melhor perceção das dificuldades encontradas no dia-a-dia e as 

estratégias adotadas para a sua resolução. 

 O CHQG está inscrito na Federação Equestre Portuguesa (FEP), possui dois picadeiros 

(coberto e descoberto), um campo de areia para a prática de saltos de obstáculos, uma pista de 

galope e toda uma vasta área de terreno integrado, fazem deste um sítio ideal para a prática da 

equitação. Também desenvolve uma estreita colaboração com a Clínica Equestre, situada em 

Vila do Conde, o que possibilita um maneio reprodutivo mais pertinente. 

 Este trabalho tem como objetivo rever os principais cuidados relacionados com a 

alimentação, maneio, reprodução, comportamento e saúde de éguas e poldros, abordando a 

vertente do maneio alimentar e reprodutivo como pontos centrais deste relatório de estágio.  
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Capítulo 1: Revisão da Literatura 

 

A revisão da literatura é uma parte vital do processo de investigação: envolve, 

localiza, analisa, sintetiza e interpreta a investigação prévia (revistas científicas, livros, atas de 

congressos, resumos) relacionada com a sua área de estudo. É, então, indispensável não 

somente para a definição da questão, mas também para obter uma ideia precisa sobre o estado 

atual dos conhecimentos sobre um dado tema, as suas lacunas e a contribuição da 

investigação para o desenvolvimento do conhecimento. Como informa Cardoso et al. (2010) 

“cada investigador analisa minuciosamente os trabalhos dos investigadores que o precederam 

e, só então, compreendido o testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para a sua 

própria aventura”. 

  

1.1. Equinos 

 

O cavalo é um mamífero pertencente ao género Equus, e os seus primeiros ancestrais 

datam de 55 milhões de anos atrás. Portanto, há cerca de 11.000 anos, o género Equus se 

difundiu por todo o mundo, originando as mais diferentes espécies, influenciadas 

provavelmente pela temperatura, clima, altitude, solo e alimentação: o Equus caballus (cavalo 

doméstico), o Equus heminonus (Onagro e Kiang), o Equus asinus (jumento) e o Equus zebra 

(zebra) (Cintra, 2011). O desenvolvimento do Equus caballus segundo a teoria evolucionista 

foi um resultado de adaptações em decorrência das constantes transformações climáticas e 

geográficas da pré-história (Bennett, 2008). O resultado dessas transformações anatómicas 

deu num indivíduo morfologicamente pronto para ser domesticado pelos humanos 

principalmente devido à sua utilidade para o transporte (Kelekna, 2008). Alguns estudiosos 

acreditavam que, para controlar manadas de cavalos, era necessário que existissem cavaleiros, 

o que implicaria que a equitação se tenha desenvolvido ao mesmo tempo que a domesticação 

do cavalo (Simoons, 1994).  

 Apesar do cavalo tido origem na América do Norte, terá emigrado para a América do 

Sul e, através do istmo de Bering, também para a Ásia e Europa (Stahlbert, 1977). Assim, três 

tipos de cavalos selvagens se desenvolveram nessas regiões. Os Equus caballus orientallis, 

conhecidos como animais de “sangue quente”, devido ao seu temperamento mais ativo; eram 
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cavalos pequenos, esguios, com boas proporções, de pele fina, membros altos e finos, cabeças 

pequenas, chanfro curto e estreito, provavelmente originaram os cavalos do Mediterrâneo. Os 

Equus caballus ocidentalis eram animais de temperamento mais calmo, “sangue frio”, 

grandes, pesados, com cauda e crina abundantes, pele grossa e de grande potência, 

provavelmente originaram os cavalos de tração. Por fim, os Equus przewalskii habitavam o 

leste da Mongólia, eram compactos e pequenos, com 1,30 m de altura, cabeças compridas e 

largas, crinas curtas e eretas, pelagem variando do castanho ao baio. Foram considerados 

extintos no início do século XX, mas alguns exemplares foram encontrados neste mesmo 

século em regiões selvagens da Mongólia, onde vivem até hoje em áreas de preservação 

ambiental (Cintra, 2011). 

  

1.1.1. O setor equino em Portugal 

 

 De acordo com dados do Registo Nacional de Equinos, em 2012 existiam em Portugal, 

6.619 criadores de cavalos e o número de animais nascidos e inscritos neste registo entre 2000 

e 2012, era de 33.632 (Fontes & Jorge, 2013). De acordo com estes autores, a raça Puro-

Sangue Lusitano (PSL) é a que tem maior expressão no nosso país, com cerca de metade do 

total do efetivo, seguida do Cruzado Português e do Garrano. É, essencialmente, nas regiões 

do Alentejo e de Lisboa que se concentra um número mais elevado de cavalos de raça 

Lusitana, estando registados no livro de adultos, 5.290 machos e 15.381 fêmeas, desde 1967. 

 Segundo Fontes e Jorge (2013), entre 1987 e 2012, o número médio de animais 

nascidos por número de criadores e a sua distribuição pela Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos II (NUT II) constituído por sete unidades, das quais cinco 

no continente e os outros dois nos territórios das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, variou de acordo com os valores apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1: Número de animais nascidos por número de criadores e distribuição por NUT II, entre 1987 e 2012 

(Fonte: Fontes & Jorge, 2013) 

NUT II 
N.º Animais por 

Criador 

Norte 7 
Centro 6 
Lisboa 9 

Alentejo 14 
Algarve 4 

RAA 6 
Legenda: RAA – Região Autónoma dos Açores. 
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 Portugal é considerado um país com um importante reservatório de recursos genéticos, 

estando oficialmente reconhecidas 57 raças autóctones de várias espécies animais. As raças 

autóctones de equinos existentes em Portugal, aparte do cavalo de raça Puro-Sangue Lusitano 

(PSL), são a raça Garrana (cerca de 1.500 equinos, criados nas regiões minhota e noroeste 

transmontana), a raça Sorraia (cerca de 100 equinos criados no Ribatejo e Alentejo) e mais 

recentemente a raça do Pónei da Terceira (cerca de 118 equinos criados maioritariamente na 

Ilha Terceira), perfazendo assim um total de 4 raças autóctones de equinos (Lopes et al., 

2015).  

 Estima-se ainda que em Portugal a área de pastagem (só ou sob coberto de árvores) 

que se pode utilizar ultrapassa os 3 milhões de hectares: mais de 30% da superfície do país 

(Carneiro e Simões, 2014). 

 Neste trabalho o assunto também relacionado são os cavalos de desporto, sendo a 

seguir referido a sua importância em Portugal. 

 

1.1.1.1. O cavalo de desporto  

 

Portugal é reconhecido como um país que detém uma vasta história ligada à atividade 

equestre. O cavalo tem vindo desde sempre a manter laços próximos da população 

portuguesa, primeiramente usado como fonte de rendimento e instrumento de trabalho e, mais 

recentemente como atividade de lazer e utilização em desporto (Cordeiro, 1997).  

O desporto equestre, em Portugal, é oficialmente representado pela Federação 

Equestre Portuguesa (FEP) e encontra-se organizado em 9 modalidades oficiais, sendo estas o 

ensino, equitação adaptada, saltos de obstáculos (SO), concurso completo de equitação 

(CCE), raides, atrelagem, equitação de trabalho, técnicas de «randonnée» equestre de 

competição (TREC), volteio e horseball (FEP, 2017a). A FEP é a entidade responsável pela 

organização das competições equestres nacionais, nomeadamente Campeonatos Nacionais e 

Taças de Portugal e, devido à existência de protocolos formados com outras Federações, 

nomeadamente com a Federação Equestre Internacional (FEI), cuja integração ocorreu no ano 

de 1927, possibilitou a participação de atletas portugueses em várias provas de cariz 

internacional (FEP, 2017b). A FEP apresenta como finalidade a promoção de aspetos 

relacionados com a prática, controlo e regulamentação do desporto equestre em Portugal, 
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incentivando o ensino e a prática de equitação no país e impulsionando a formação de jovens 

desportistas (FEP, 2017b).  

 

1.2. Anatomia do sistema reprodutivo da égua 

 

O conhecimento da anatomia reprodutiva da égua é um dos fatores mais importantes 

para se conseguir um bom maneio reprodutivo, visto que ajuda a alcançar o sucesso 

reprodutivo, minimizando perdas económicas para o criador (Samper, 2009).  

No trato reprodutivo da égua, as estruturas interiores (ovários, ovidutos e útero), onde 

ocorre a fecundação e, posteriormente, o desenvolvimento do embrião, estão protegidos 

exteriormente pelo cérvix, vagina, vulva e períneo (figura 1) (Morel, 2003). 

 

 
Figura 1: (A) Vista dorsal e (B) vista lateral do trato reprodutivo da égua (Fonte: Evans et al., 2002) 

 

 A funcionalidade destes órgãos está dependente das hormonas neuroendócrinas e 

ováricas, produzidas e secretadas pelo hipotálamo e hipófise (Brinsko et al., 2011; Samper, 

2009). 

 

1.3. Fisiologia reprodutiva da égua 

 

Segundo Ley (2004), o melhor indicador da eficiência reprodutiva de um efetivo é a 

produção anual de poldros vivos. Na prática, traduz-se no número de poldros saudáveis 

obtidos em relação ao número de éguas postas à cobrição numa dada época reprodutiva. 

Em liberdade, a eficiência reprodutiva nos equinos, ou seja, a capacidade de gerar 

descendência de uma maneira produtiva sem ocorrência de perdas atinge os 90%, segundo 
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Blakely e Bade (1990). Este valor é o mais alto registado dentro da espécie, mesmo quando 

em comparação com situações de criação pelo homem, com recurso às mais variadas técnicas. 

 

1.3.1. Puberdade 

 

A puberdade inicia-se quando o animal deixa de ser imaturo, em termos reprodutivos, 

e adquire competências anátomo-fisiológicas e endócrinas indispensáveis ao processo 

reprodutivo (Fernandes, 2009). É normalmente associada à primeira ocorrência do estro e 

inclui os eventos que antecedem o início da atividade ovárica (Stabenfeldt & Edqvist, 1984). 

Esta transição está associada à capacidade de produção de gâmetas e exibição de 

comportamento sexual (Hafez & Hafez, 2000a). 

Segundo Sasimowski (1987), a idade à entrada na puberdade depende da raça do 

cavalo, isto é, as raças consideradas de “sangue quente”, ou seja, tipicamente os cavalos de 

desporto, atingem a maturidade sexual entre os 12 e os 18 meses e as de “sangue frio”, ou 

raças de tipo pesado, entre os 10 e os 16 meses. Morel (2003) considera um intervalo mais 

alargado para a entrada na puberdade de ambos os tipos de raças, entre os 10 e os 24 meses, 

enquanto Blakely e Bade (1990) situam a média entre os 12 e os 15 meses. 

 Hunter (1980) refere que a entrada à puberdade depende também da existência de 

sazonalidade reprodutiva. Segundo este autor, as poldras atingem a puberdade entre os 15 e os 

18 meses (intervalo também referido por Svendsen (1974)), exceto quando esse período 

coincide com uma fase de anestro sazonal, situação em que a entrada na puberdade é adiada 

até aos 24 a 28 meses de idade.  

 Gomes (2003), ao estudar a atividade folicular em poldras, constatou que a época de 

nascimento e a raça do animal influenciam a entrada à puberdade. Este autor obteve como 

resultados a precocidade na entrada à puberdade de poldras nascidas na primavera quando 

comparadas com aquelas nascidas no verão. Verificou também que animais de raças puras 

entram na puberdade mais cedo do que os que não o são. 

Atingida a puberdade, a égua torna-se cíclica e exibe um padrão de atividade 

reprodutiva poliéstrico sazonal (Foxcroft, 1993). 
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1.3.2. Ciclo éstrico 

   
Os ciclos éstricos têm características que são determinadas por ovulações espontâneas, 

independentes da ocorrência ou não de cobrição, e a formação de um corpo lúteo funcional 

(Foxcroft, 1993). 

Cada ciclo dura, em média, aproximadamente 21 dias (Hardman, 1970; Kolb, 1971; 

Svendsen, 1974; Hunter, 1980; Stabenfeldt & Edqvist, 1984; Frape, 1992; Hafez & Hafez, 

2000c; Morel, 2003; Ley, 2004), mas pode variar entre os 18 e os 21 dias ou mesmo entre os 

15 dias e, aproximadamente, 1 mês, sem ser considerado anormal (Kolb, 1971; Willis, 1973; 

Svendsen, 1974). Blakely e Bade (1990) referem um intervalo de 10 a 37 dias e Sasimowski 

(1987) um intervalo de 18 a 26 dias. 

O ciclo éstrico é definido como a sequência de alterações anatómicas e endócrinas que 

preparam a égua para a ovulação e posterior gestação. Este pode ser dividido em quatro fases: 

proestro, estro, diestro e anestro. O ciclo também pode ser dividido em fase folicular 

(dominância dos folículos e produção de estrogénio) e em fase lútea (predominância do corpo 

lúteo e produção de progesterona). No entanto, o intervalo interovulatório é maior na 

primavera e vai ficando mais curto entre junho e setembro (Samper, 2008).  

Segundo Morel (2003), o período de estro tem a duração de 4 a 5 dias mas de acordo 

com Sasimowski (1987) e Svendsen (1974), esta fase pode durar desde 3 a 11 dias, com uma 

média de, aproximadamente 7 dias. Hunter (1980) e Samper (2008) definem um intervalo de 

duração entre 5 e 7 dias para o estro (assim como Stabenfeldt e Edqvist, 1984) e de 14 a 19 

dias para o diestro. A nutrição é um dos fatores que pode influenciar a duração do estro e do 

diestro. Se existirem restrições alimentares, a fase de estro prolonga-se mas com menor grau 

de intensidade (Morel, 2003; Fernandes, 2009).  

 A diminuição da produção de progesterona tem um efeito positivo na segregação de 

gonadotrofinas pela pituitária. A hormona libertadora das gonadotrofinas (GnRH) controla e 

regula a produção e libertação da hormona folículo-estimulante (FSH, ajusta o 

desenvolvimento dos folículos até à ovulação) e da hormona luteinizante (LH, indutora do 

crescimento dos folículos, da ovulação e da transformação daqueles em corpos lúteos) 

(Correia, 1977; Ebling & Hastings, 1992). No início do estro, sob a influência de FSH, ocorre 

a maturação de um ou mais folículos. Estes folículos pré-ovulatórios começam a secretar 

estrogénios, sendo estes os responsáveis pela égua manifestar os sinais de cio (Pimentel et al,. 

2014). A quantidade de estrogénios segregados determina a intensidade do cio (Kolb, 1971). 
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Ao passarem para a corrente sanguínea, inibem a produção de FSH pela hipófise por retroação 

negativa, dando início à produção de LH para que, na altura da ovulação exista maior 

quantidade de LH do que FSH. Esta cadeia de acontecimentos provoca as alterações que 

precedem o cio e a ovulação (figura 2) (Hunter, 1980). 

 

 

Figura 2: Ciclo éstrico da égua (Fonte: Mira, 2012) 
 

A ovulação irá ocorrer no terço final do estro e normalmente apenas um folículo 

dominante (folículo de maior tamanho) ovula. Apesar de neste período a recetividade sexual 

ser geralmente marcada, algumas éguas não apresentam sinais de cio, sendo neste caso 

fundamentais os exames ecográficos e a utilização do garanhão como rufião para a deteção do 

estro. O estro silencioso ocorre mais frequentemente no cio do poldro, entre o quinto e o 

décimo quinto dia após o parto, e em éguas que estão em posições hierarquicamente inferiores 

(Romano et al., 1998). 

Assim, o comportamento de cio caracteriza-se pelo aumento do interesse no garanhão. 

A égua volta os posteriores para o garanhão, exibindo uma postura característica de pélvis 

rebaixada. Esta postura é acompanhada por um desvio lateral da cauda e exposição da região 

perineal, com uma eversão rítmica do clítoris e libertação frequente de pequenas quantidades 

de urina com um odor característico. A micção frequente vai provocar uma reação olfatória no 

garanhão, traduzida pelo reflexo de Flehmen (Crowell, 2007; Mills & Nankervis, 1999). 

As éguas em cio, também, exibem um perfil facial caracterizado pelo relaxamento dos 

músculos da face, orelhas caídas para os lados e cabeça baixa. Em contraste, as éguas em 

diestro não mostram interesse pelo garanhão, relincham agressivamente e podem dar coices 

caso este se aproxime. A sua face expressa agressividade, caracterizada por tensão dos 

músculos faciais, orelhas voltadas para trás e podem morder (Crowell, 2007). Este 
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comportamento não deve ser confundido com o período de anestro, onde há igual desinteresse 

pelo garanhão, mas a égua encontra-se num estado fisiológico diferente (Mills & Nankervis, 

1999). 

O diestro é dominado pela presença do corpo lúteo, uma estrutura endócrina com 

origem no colapso sofrido pelo folículo após ovulação (Hafez & Hafez, 2000a), cuja função 

reside na preparação do útero para a implantação do óvulo fecundado. A duração do corpo 

lúteo depende da ocorrência, ou não, da fertilização do óvulo libertado (Correia, 1977). Existe 

um efeito de retroação negativa no crescimento folicular provocado pela elevada produção de 

progesterona pelo corpo lúteo (Hammond et al., 1971), após um período de estimulação 

incitado pelo estrogénio (Svendsen, 1974). E, deste modo, a presença do embrião irá inibir a 

síntese de prostaglandina F2α (PGF2α) (Geisert & Malayer, 2000). Pelo contrário, se não 

ocorrer fecundação, dá-se a regressão do corpo lúteo, sob a influência de uma libertação 

pulsátil PGF2α a partir do endométrio (Torres & Sánchez, 2008).  

A regressão do corpo lúteo fica completa, normalmente, entre 24 a 48 horas, após o 

início da libertação de PGF2α (Stabenfeldt & Edqvist, 1984) e origina uma pequena cicatriz 

de tecido conjuntivo fibroso (Torres & Sánchez, 2008). O efeito luteolítico da PGF2α decorre 

da ação vasoconstritora da rede vascular que serve o corpo lúteo, reduzindo o aporte de 

nutrientes e provocando a morte da glândula (Torres & Sanchez, 2008). Assim, restrições na 

circulação sanguínea no ovário provocam a regressão prematura do corpo lúteo (Hafez & 

Hafez, 2000a). Consequentemente, a produção de progesterona diminui e o ciclo éstrico 

prossegue, ocorrendo novamente a fase de estro e uma nova oportunidade de fecundação 

(Correia, 1977; Ebling & Hastings, 1992). 

Os ciclos éstricos mantêm-se ao longo da vida da égua, cessando apenas no anestro 

sazonal. O anestro entende-se como uma falha na exibição do estro por um longo período de 

tempo, acompanhado por um período anovulatório, onde os ovários se tornam mais pequenos 

e inativos devido ao estímulo gonadotrófico insuficiente (Thompson, 2011). Ao contrário de 

outras espécies sazonais, a égua pode ficar gestante durante a lactação, pois continua a 

apresentar ciclos éstricos. Contudo, é provável que a presença do poldro iniba o 

comportamento de cio (Morel, 2003). Frape (1992) também faz referência a um eventual 

aumento da probabilidade de ocorrência de absorção do óvulo fértil em éguas lactantes, 

quando é aproveitado o primeiro cio após o parto. 
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De acordo com Domingues (2010), o controlo hormonal do ciclo éstrico providencia 

soluções para alguns problemas que também podem interferir na eficiência reprodutiva da 

égua como, por exemplo, a ovulação sazonal, os ciclos irregulares durante a fase de transição 

do anestro para a ciclicidade normal ou o prolongado processo de desenvolvimento folicular. 

E ainda afirma existirem três processos para a manipulação do ciclo éstrico: a luteólise, 

através do recurso da PGF2α para provocar a lise do corpo lúteo e facilitar o regresso ao estro; 

o prolongamento da fase lútea, recorrendo à administração de progesteronas exógenas para 

sincronizar a fase de transição; o controlo do comportamento de cio e gestações de alto risco e 

a indução da ovulação, através do uso da gonadotrofina coriónica humana (hCG) com o 

objetivo de encurtar o ciclo éstrico e facilitar a previsão do momento da ovulação. Todos estes 

métodos, cada vez mais frequentes, auxiliam o criador na gestão do efetivo, garantindo, não 

só um maneio facilitado durante a época de reprodução, como taxas de fertilidade bastante 

superiores. Silva et al. (2006) também indicaram o uso de progesterona como possível recurso 

para o controlo do ciclo reprodutivo pois esta hormona atua sobre o estro em éguas cíclicas, 

lactantes e não-lactantes, reprimindo o crescimento dos folículos e, como consequência, 

controla a ovulação. 

 

1.3.3. Sazonalidade reprodutiva 

 

A égua é um animal de comportamento poliéstrico estacional/sazonal que no período 

de 12 meses apresenta distintas fases quanto ao ciclo reprodutivo. Sabe-se que há variação 

sazonal do ciclo éstrico em éguas, mas que nem todas entram em anestro estacional no 

outono/inverno (Ginther, 1974; Dowsett et al., 1993). Isto é, a fêmea apresenta uma época de 

reprodução restrita a apenas alguns meses do ano, na qual ocorrem vários ciclos éstricos: entre 

8 a 12 ciclos (Morel, 2003). 

O padrão geral da sazonalidade é de reduzida ou nenhuma ovulação durante o inverno; 

a atividade ovárica aumenta transicionalmente na primavera, atinge o máximo durante o verão 

e diminui progressivamente no outono. A baixa incidência de ovulações nos meses de inverno 

(menos de 20% em diversos estudos com diferentes raças) reflete períodos anovulatórios de 

diferente duração entre indivíduos, combinado com ovulações ininterruptas durante o ano por 

algumas éguas. A evolução da sazonalidade reprodutiva equina combina os 11 meses de 

período gestacional, e a necessidade do parto e a fase de lactação acontecem quando a oferta 

de alimento e as condições ambientais são ótimas para a sobrevivência e desenvolvimento do 
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poldro (Ginther et al., 2004). Assim, a sazonalidade reprodutiva é modelada por fatores 

ambientais externos como o fotoperíodo, temperatura, nutrição e condição corporal (CC).  

Diferentes espécies animais desenvolveram estratégias de reprodução sazonal de modo 

a assegurar que a sua descendência nascesse numa altura específica do ano, em que as 

condições ambientais são mais favoráveis. Na égua, o ritmo circanual reprodutivo endógeno é 

regulado principalmente por mudanças no fotoperíodo, que visa sincronizar o ritmo endógeno 

com as estações do ano. O número de horas de luz são traduzidas num sinal endócrino na 

glândula pineal, que secreta melatonina durante as horas de escuridão (Nagy et al., 2000). O 

padrão de produção de melatonina corresponde ao “tradutor” endócrino do fotoperíodo: 

durante o dia existem baixos ou inexistentes níveis de produção de melatonina, enquanto, 

durante a noite, as quantidades segregadas são elevadas (Ebling & Hastings, 1992). Os dias 

curtos estão associados a uma diminuição da secreção de gonadotrofinas e, 

consequentemente, a uma diminuição da atividade folicular. O mecanismo que regula a 

reduzida secreção de gonadotrofinas, e presumivelmente a secreção reduzida de GnRH 

durante o período de anestro, não é ainda completamente compreendido no caso das éguas. 

Estudos recentes sugerem que o período de anestro pode ser o resultado direto de uma 

inibição induzida pela ausência de estímulos, como exemplos, os dias curtos, o clima adverso 

e a má nutrição. A presença do garanhão e de estímulos como os dias longos, as condições 

climáticas e os aspetos nutricionais favoráveis vão estimular a secreção de gonadotrofinas e 

GnRH durante a época reprodutiva (Nagy et al., 2000). No entanto, Diekman et al. (2002) 

concluíram que não é possível regular a atividade cíclica sazonal das éguas apenas com 

recurso a alterações nas concentrações plasmáticas de melatonina, como acontece nos ovinos. 

Os autores registaram produções semelhantes de melatonina em éguas cíclicas durante todo o 

ano e em éguas que demonstraram anestro sazonal.  

A época reprodutiva tem início na primavera. Este facto está associado ao aumento das 

horas de luz, temperatura e disponibilidade de alimento. A época reprodutiva ocorre de abril a 

setembro no Hemisfério Norte (Hughes & Stabenfeldt, 1975), sendo que de fevereiro a abril 

se dá a transição de primavera, e de setembro a novembro se dá a transição de outono. Nas 

fases de transição as éguas apresentam ciclos éstricos irregulares com elevada incidência de 

folículos dominantes em regressão. Nos meses de dezembro a fevereiro a égua encontra-se em 

anestro sazonal, embora algumas éguas ciclem durante todo o ano (Cuervo et al., 2009). Para 

providenciar este problema pode-se com o recurso de luz artificial aumentar as horas de luz 
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(fotoperíodo induzido), pois este permitirá acelerar o desenvolvimento folicular e antecipar a 

época de reprodução (Thatcher & Hansen, 1993; Hafez & Hafez, 2000b). Como exemplo ao 

promover 16 horas de luz por dia em dezembro poderá encurtar o anestro (Mumford et al., 

1994b). 

Várias associações de criadores estabeleceram que o dia de nascimento de todos os 

poldros é o dia 1 de janeiro no Hemisfério Norte, e que a época de reprodução oficial se 

verifica de fevereiro a junho, o que resulta na mesma idade oficial para todos os poldros 

nascidos na mesma época (Ginther, 1979). Surgiu assim uma pressão económica nos 

criadores e técnicos, para que estes consigam reproduzir as éguas o mais cedo possível no 

ano, de modo a obter vantagem sob poldros nascidos mais tarde (Langlois & Blouin, 1996).  

Um estudo de 10 anos feito por Guerin e Wang (1994) mostra que existe uma 

diferença significativa entre os anos e a altura em que ocorre a primeira ovulação. Os autores 

concluíram que o início da atividade reprodutiva também está relacionado com as 

temperaturas ambientais máximas e mínimas. As temperaturas máximas e mínimas nas 

semanas imediatamente antes da primeira ovulação eram similares em todos os anos do 

estudo. Dados de campo sugerem que a transição de primavera é retardada devido ao tempo 

frio (Nagy et al., 2000). 

O efeito da nutrição e CC também está descrito por diversos autores. Um estudo feito 

por Niekerk e Heerden (1972) demonstrou que éguas que recebem alimento suplementar sob 

a forma de alimento concentrado, ovulam mais rapidamente após o anestro de inverno, do que 

as éguas que não recebem suplementação. O período anovulatório também é mais curto em 

éguas que aumentam o seu peso no início da primavera (Ginther, 1974).  

Durante o anestro de inverno, a fraca segregação de GnRH resulta em baixos níveis de 

produção e armazenamento de LH mas não de FSH (Gentry et al., 2002b; Mumford et al., 

1994a). Gentry et al. (2002b) concluíram que uma administração diária de um análogo de 

GnRH estimula, temporariamente, as concentrações plasmáticas de FSH e LH, podendo 

desencadear o desenvolvimento folicular e provocar ovulação em éguas sazonalmente 

acíclicas, embora não seja possível atingir um aumento nas concentrações basais das 

hormonas, a longo prazo. No entanto, Mumford et al. (1994b) afirmam que a ovulação como 

resposta à administração de GnRH depende não só da dose administrada mas também do 

estado fisiológico do ovário antes do tratamento. 
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As concentrações das hormonas determinam a entrada no ciclo éstrico: elevadas 

concentrações de FSH e baixas concentrações de LH induzem o crescimento de folículos pré-

ovulatórios durante a transição do anestro de inverno para a ciclicidade normal. No entanto, a 

produção de estrogénios pelos folículos só é possível com uma dada quantidade de LH. Este 

facto tem sido considerado como uma das causas do anestro sazonal e de falhas ovulatórias de 

éguas em período transicional na primavera. Mumford et al. (1994a) concluíram que a 

administração de GnRH exógeno aumenta a produção de LH, facilitando, assim, a saída do 

anestro sazonal para a ciclicidade normal. Esta prática tem sido usada em éguas em anestro e 

em transição para encurtar o intervalo até à primeira ovulação do ano. 

 

1.3.4. Fecundação 

 

As poldras tem geralmente o seu primeiro estro no segundo ano de vida, mas em 

condições naturais é pouco usual ficarem gestantes antes dos 3 anos de idade (Noakes et al., 

2009). Antes dos 3 anos de idade não é recomendado que a égua seja coberta (Hardman, 

1970) pois têm sido registadas baixas taxas de conceção, enquanto, se tiver o seu primeiro 

parto aos 4 ou 5 anos, pode ter entre 10 a 12 poldros durante toda a sua vida reprodutiva 

(Blakely & Bade, 1990).  

Uma égua saudável produz óvulos viáveis em intervalos regulares, durante a época 

reprodutiva, ao longo de toda a sua vida, e liberta um óvulo em cada ciclo éstrico, no entanto, 

é, frequente, éguas mais velhas terem apenas poldros a cada 2 anos (Mendes, 2011).  

Aquando da aproximação da libertação do óvulo através da rutura do folículo no 

ovário, são segregadas hormonas que conduzem ao estado inicial de cio na égua. Devido à 

duração do período do cio, a égua está recetiva ao garanhão apenas por alguns dias, 4 a 8 dias, 

segundo Willis (1973), e é nesta altura que deve ser efetuada a fecundação. A ovulação ocorre 

cerca de 24 a 36 horas antes do fim do estro, segundo Hardman (1970), Hunter (1980), 

Stabenfeldt e Edqvist (1984) e Morel (2003), ou até 48 horas antes (Willis, 1973; Svendsen, 

1974; Mascarenhas & Potes, 1982; Sasimowski, 1987; Hafez, 1989; Boyle, 1992; Hafez & 

Hafez, 2000b; Ley, 2004), e está, normalmente, dependente de um pico na produção de LH, 

que pode durar até 7 dias (Stabenfeldt & Edqvist, 1984). 

Um dos problemas mais frequentes na reprodução em equinos é o curto tempo de vida 

quer dos óvulos quer dos espermatozoides. Apesar do sémen permanecer viável no trato 

feminino durante cerca de 1 dia, ou 30 horas segundo Blakely & Bade (1990), o óvulo tem 
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apenas 3 a 6 horas após a ovulação para poder ser fertilizado (Kolb, 1971; Willis, 1973), 

podendo mesmo atingir as 8 horas de vida (Hafez, 1989). A cobrição tem de ser efetuada de 

modo a garantir o encontro dos dois gâmetas em tempo útil. Sasimowski (1987) aconselha 

que a primeira cobrição seja efetuada entre 1,5 dia e 2 dias após o início do cio. 

Em situações de cobrição assistida, o cenário ideal seria a cobrição diária da égua, a 

partir do terceiro dia do estro (Blakely & Bade, 1990), para garantir a fertilização mas é 

praticamente impossível expor o garanhão a esse esforço, tendo em conta que tem ainda 

outras éguas para beneficiar. A prática comum é a cobrição em dias alternados ou, mais 

modernamente, a inseminação artificial (IA). 

 Nos últimos anos, tem-se assistido a um assinalável desenvolvimento da ciência na 

reprodução equina. Os criadores desejam altas taxas de fertilidade e de partos bem-sucedidos, 

com poldros saudáveis e vigorosos, preferencialmente, a um ritmo anual constante. 

Considerando a prolongada gestação das éguas, é fundamental garantir que toda a época de 

cobrições seja bem planeada para aproveitar ao máximo todo o potencial do efetivo. Um 

passo fundamental é retirar todas as éguas que falharam a conceção nos anos anteriores por 

problemas intrínsecos de infertilidade e aplicar esse princípio aos anos seguintes. Assim, o 

criador estará a selecionar as éguas mais produtivas e terá como recompensa, uma taxa de 

fertilidade cada vez maior. Um garanhão que apresente resultados cada vez menos 

satisfatórios, indicadores de uma menor capacidade reprodutiva, também deve ser retirado e 

substituído por outro (Rossdale, 2003). 

 

1.3.5. Tempo de gestação 

 

O sexo do poldro, as características genéticas da égua e o ambiente onde esta se 

encontra são fatores que podem influenciar o período normal de gestação que, frequentemente 

varia entre os 315 e os 350 dias (Willis, 1973). Blakely e Bade (1990) referem o mesmo 

período de tempo de gestação do que Willis (1973) mas indicam uma média de 336 dias, tal 

como Svendsen (1974). King e Thatcher (1993) consideram uma duração mínima da gestação 

em equinos de 300 dias, podendo ir até 365 dias (1 ano) mas referem que a maioria dos partos 

ocorre entre os 330 e os 350 dias. Uma gestação com duração média geral de 335 dias parece 

ser a mais aceite (Jainudeen & Hafez, 2000a). No entanto para Mccue & Ferris (2011), o 

tempo de gestação de uma égua pode variar entre 320 e 370 dias, considerando-se um poldro 
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prematuro quando o parto se dá antes deste intervalo ou uma gestação prolongada no caso de 

o tempo exceder este intervalo (figura 3).  

 

 
Figura 3: Corte esquemático ilustrativo da evolução da gestação na égua (120, acima, e 300, abaixo, dias da 

gestação) (Fonte: Ginther, 1998) 
    

1.3.6. Pré-parto  

 

O peri-parto é um período crítico e que vai determinar o futuro de um poldro e, 

eventualmente, da égua (Mccue & Ferris, 2011). O melhor maneio da exploração é ter as 

éguas gestantes numa paddock, pois existe mais espaço para fazerem algum exercício e, para 

além disso, a manutenção em grupos de animais compatíveis favorece a redução do stresse. 

Devido ao grande período gestacional, e à grande ocorrência de partos noturnos, torna-

se necessário prever o início do parto para um acompanhamento correto e intervenções 

rápidas em casos que o exijam, por exemplo, a retenção placentária e a ingestão insuficiente 

de colostro pelo poldro (Silva & Oliveira, 2015). 

 A previsão do momento do parto é um aspeto importante no maneio de uma égua e 

pode ser feita tendo em conta a data em que a égua foi coberta ou inseminada e também o 

conhecimento de algumas variações individuais na extensão do período de gestação e época 

do ano em que ocorreu a conceção. Um outro indicador da proximidade do parto poderá ser a 

determinação do tamanho do feto através de uma ecografia (England, 2005). O diagnóstico 

inicia-se pela ausência de estro subsequente, porém este pode ser confundido, pois algumas 

éguas podem apresentar sinais de cio mesmo quando estão gestantes, ou não apresentar sinais 

estando no cio (Martins, 2011).    
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 Um diagnóstico mais preciso pode ser feito a partir do décimo segundo dia de gestação 

com auxílio de ultrassonografia, o qual deve ser repetido a cada 15 dias até a confirmação 

definitiva que se dá por volta de 60 dias de conceção (Cintra, 2014).  

 Alguns aspetos físicos devem também ser tidos em conta. É importante que as 

palpações retais sejam realizadas de forma cautelosa e que o animal se encontre num local 

minimamente seguro, para que não sofra traumatismos como coices, quedas, etc (Torres & 

Jardim, 1981). Para uma confirmação precisa da existência de gestação, a palpação retal do 

útero e ovários deve ser feita a partir dos 40 a 50 dias após a cobrição (Hafez & Hafez, 

2000c). 

 O comportamento da égua mudará gradualmente durante as semanas precedentes do 

parto (Holyoak & Freeman, 2003). A cerca de 6 semanas do fim da gestação, a égua deve ser 

levada para o local onde irá parir, não só para que se habitue ao novo maneio mas também 

para que crie anticorpos específicos contra a população microbiana daquele lugar que serão 

secretados no seu colostro. Nesta fase, deve ser implementada uma rotina regular no que diz 

respeito à alimentação (Knottenbelt et al., 2004).  

 O feto e a unidade feto-placentária são responsáveis por sintetizar progesterona a partir 

do segundo mês de gestação, a qual está presente na circulação materna. Os sinais que 

desencadeiam o parto têm origem no eixo hipotálamo-hipófise adrenal do feto. Esses sinais 

podem incluir o relaxamento da musculatura da garupa, o aumento do comprimento dos 

lábios vulvares e o grande desenvolvimento do úbere, o qual tem início 2 a 3 semanas antes 

do parto (Paradis, 2006). A proximidade do parto de uma égua pode, também, ser detetada 

pela visualização de uma substância cerosa nos seus tetos, evidenciando a presença de 

colostro, ou até mesmo pela secreção de algum leite. O melhor indicador de que o parto está 

eminente é a observação de sudação nos flancos do animal. Apesar de acontecer na maioria 

dos casos, este aspeto é variável, começando 4 horas antes do nascimento e progredindo com 

o avançar do tempo (Noakes et al., 2009). Para além destes métodos, pode ser determinada a 

concentração de cálcio no colostro, a qual aumenta 24 a 48 horas antes do parto. Para esta 

determinação podem ser utilizados kits de teste que medem a concentração deste mineral no 

leite (England, 2005).  

 Durante as últimas semanas de gestação, os níveis de progesterona aumentam 

abruptamente, resultado da estimulação da glândula adrenal fetal pela hormona 

adrenocorticotrófica (ACTH). Estes mesmos níveis de progesterona diminuem bruscamente 
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nos últimos 2 a 3 dias antes do parto, passando a haver uma circulação dominante de 

estradiol. O aumento do nível de estrogénios nas últimas 24 horas antes do parto vai provocar 

o aumento da sensibilidade dos recetores da oxitocina, combinação indispensável para o 

desenvolvimento do mecanismo de parto (Paradis, 2006). 

Existe, ainda, uma elevação dos níveis de cortisol, normalmente nos últimos 5 dias de 

gestação, considerada essencial para a maturação dos órgãos do feto, e que continua por mais 

algumas horas após o nascimento (Paradis, 2006). Está, então, estabelecida a grande 

influência do feto no que diz respeito à altura em que ocorre o parto (Mccue & Ferris, 2011).  

Pode-se constatar que a indução do parto não é muito praticada nesta espécie animal, 

pois, apesar de ter vantagens, nomeadamente no que respeita a facilidade do seu 

acompanhamento, poderá pôr em risco a viabilidade do poldro, devido ao seu curto período 

de maturação fetal nos últimos 2 a 3 dias de gestação. Esta situação é mais utilizada em casos 

de éguas com uma gestação prolongada ou éguas que tiveram problemas em partos anteriores 

e os critérios para a indução têm também em conta aspetos como a qualidade do colostro já 

produzido ou o relaxamento do cérvix. Para a indução do parto, pode ser administrada ACTH 

no feto, anti-progestagénios, estrogénios conjugados com outros agentes indutores, oxitocina 

e PGF2α. Estas duas últimas hormonas mencionadas são as mais frequentemente utilizadas, 

ajudando a estimular as contrações uterinas (Ousey, 2002). 

   

1.3.6.1. Mortalidades - Aborto 

  

 O estado da égua, em termos físicos e nutricionais, tem uma elevada importância, dado 

que irá determinar o normal decorrer do parto e o estado do poldro recém-nascido. O facto da 

égua se encontrar doente ou subnutrida e fraca poderá resultar em aborto ou em poldros fracos 

e dificilmente adaptáveis. Normalmente, a ocorrência de abortos verifica-se quando o estado 

nutricional do poldro está comprometido (Knottenbelt et al., 2004).   

 Normalmente, um aborto corresponde ao término da gestação com a expulsão do feto, 

de tamanho já considerável mas sem ser uma cria viável, até aos 290 dias de gestação 

(Jainudeen & Hafez, 2000b).   

 O embrião que consiga progredir para a fase fetal tem altas probabilidades de 

completar, com sucesso, o restante tempo de gestação. Ocasionalmente, a ocorrência de 

infeções, de graves deficiências nutricionais ou a presença de toxinas pode afetar a troca de 

nutrientes ao nível da placenta e provocar a morte do feto (King & Thatcher, 1993).  
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 A ocorrência de abortos não é rara em equinos (cerca de 10%, segundo Hafez & 

Hafez, 2000c), principalmente em situações de gestações gemelares – mais de dois terços dos 

casos terminam em aborto (Jainudeen & Hafez, 2000b). Uma gestação gemelar não atinge, 

normalmente, o seu termo com sucesso devido à competição das placentas para interagir com 

o endométrio, resultando numa insuficiência placentária para ambos os fetos (Hafez & Hafez, 

2000c). Frequentemente, o feto em desvantagem morre na segunda metade da gestação e 

provoca o aborto (Mendes, 2011).  

 

1.3.7. Parto  

 

 O parto é um evento importante dentro do ciclo reprodutivo, especialmente em 

animais que apresentam uma gestação longa, como os equinos (Valente et al., 2006). Os 

partos em éguas domesticadas ocorrem preferencialmente à noite, talvez porque o distúrbio 

pela presença humana é mínimo (Tyler, 1972). O parto normal tem duração de 30 a 60 

minutos, mas a égua pode ficar várias horas inquieta antes de entrar em trabalho de parto 

(Cintra, 2014). Na altura do parto, a observação constante dos animais pode ser assegurada 

por um sistema de videovigilância à distância, sem que isso perturbe o normal padrão 

comportamental da égua nesta fase (Knottenbelt et al., 2004). 

A época natural de partos situa-se nos meses de maior disponibilidade alimentar em 

termos de pastagem. Assim, no Hemisfério Norte, os partos ocorrem nos meses da primavera, 

época em que existem ervas jovens capazes de fornecer os nutrientes necessários à 

recuperação do parto e posterior período de lactação nas éguas. Contudo, dada a intenção dos 

criadores de antecipar os partos para o início do ano civil, o número de partos antes de março 

e abril tem vindo a aumentar. Os partos ocorridos em finais de maio ou mesmo em junho 

resultam, provavelmente, de infertilidade e/ou de erros no maneio. Em Portugal, esta altura do 

ano corresponde ao início do declínio da qualidade das pastagens e uma égua que tenha um 

parto neste período irá ter dificuldades em produzir leite de qualidade sem recurso a 

suplementação (Soares, 1998). 

Num estudo realizado por Bosc et al. (1988), os autores alteraram os regimes de luz 

num grupo de éguas, criando um período de escuridão durante o dia. Nesta situação, 58% das 

éguas pariram entre as 8h30 e as 16h30, em contraste com o grupo controlo, em que 80% das 

éguas pariram de noite, entre as 22h30 e as 8h30. De acordo com estes resultados, os autores 
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afirmam que é possível condicionar a hora do parto através do controlo das horas de luz 

disponibilizadas às fêmeas. 

 

1.3.7.1. Intervalo entre partos 

 

 O intervalo entre partos influi diretamente no número de crias produzidas, uma vez 

que ao diminuir o máximo de tempo decorrido entre dois partos consecutivos o criador irá 

aproveitar da melhor maneira a produtividade da égua ao longo da sua vida útil. O intervalo 

entre partos vai depender bastante do nível alimentar durante o verão (Miraglia et al., 2006).  

Santos e Silva (1984) afirmam que este parâmetro é um indicador valioso para 

determinar a fertilidade nas éguas, sugerindo que o maneio adotado tem uma influência 

significativa na duração do intervalo entre partos. 

Num estudo realizado por Santos e Silva (1984) no Brasil, com cavalos marchadores 

da raça Mangalarga, os autores analisaram 1443 dados, obtendo um intervalo de 425,18 dias 

(13,9 meses), inferior aos observados noutros trabalhos, até à data. Os autores sugerem que é 

possível diminuir os intervalos através de uma alimentação adequada, da seleção dos 

reprodutores, de um maior controlo sanitário dos órgãos genitais bem como do 

aproveitamento do cio do poldro. 

Campos et al. (2007) confirmaram a existência de efeitos de raça, número de partos, 

ano de nascimento da mãe e ano do parto no intervalo entre partos, o que indicia que existe 

influência genética mas também ambiental.  

 No entanto, existem outros métodos que podem ajudar a garantir a obtenção de um 

poldro por ano. A ecografia como diagnóstico de gestação tem-se revelado uma prática 

importante para a determinação de gestações gemelares (Rossdale, 2003). Segundo Jainudeen 

& Hafez (2000b), a taxa de insucesso numa gestação de gémeos é bastante alta e existem 

grandes probabilidades de nenhum dos fetos sobreviver. Assim, é necessário detetar estas 

gestações indesejadas com a maior precocidade possível para poderem ser interrompidas e 

voltar a beneficiar a égua ainda dentro da época de cobrição. Com este tipo de intervenção, 

evita-se o desperdício de todo um ano reprodutivo na vida útil da égua, diminuindo, assim, o 

intervalo entre partos consequentes.  

 É possível também recorrer à IA para reduzir a distância entre partos. A IA permite a 

redução do número de cobrições necessárias para garantir a fecundação, dado que é uma 

técnica efetuada com maior controlo do momento da ovulação. Assim, não existem riscos de 
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atravessar toda a época de cobrições sem ter a confirmação de que as éguas estão, 

efetivamente, gestantes (Mendes, 2011). 

 

1.3.8. Pós-parto 

 

 Ao nascer, o poldro apresenta altura e peso médio de, aproximadamente, 85-110 cm e 

40 kg, respetivamnete, podendo variar de acordo com a raça. As primeiras 18 horas de vida 

do poldro são determinantes para a sua sobrevivência, pois é nesse período que ele receberá 

os cuidados iniciais (Buide, 1986). 

 Após o parto, no caso de não se pretender aproveitar o cio do poldro, o acasalamento 

do garanhão com a égua deve começar aos 21 dias e normalmente, inicia-se a deteção do 

comportamento de cio entre os 25 a 31 dias pós-parto (Willis, 1973). 

  

1.3.8.1. Avaliação da viabilidade do recém-nascido 

  

Para se proceder à avaliação da viabilidade de um poldro é necessário o conhecimento 

de determinados fatores nomeadamente a forma como decorreu o parto, o historial 

reprodutivo da égua, o estado de saúde da égua e a condição da placenta. Outras 

características do final da gestação tais como o aparecimento de cólicas, a ocorrência de 

corrimento vaginal, lactação precoce, laminites ou o facto de a égua ter tido uma gestação 

gemelar devem ser também tidas em conta (Russell & Wilkins, 2006). 

O sistema intestinal do recém-nascido é avaliado pela expulsão do mecónio, que é 

acelerada com a ingestão de colostro nas suas primeiras horas de vida, pela ocorrência de 

diarreias e distensão abdominal. A expulsão do mecónio pode também ser retardada no caso 

de ter problemas de saúde (Morresey, 2005). O normal é que ocorra entre as 2 e as 12 horas 

após o nascimento e a primeira urina deve surgir entre as 6 e as 10 horas (Paradis, 2006). 

Quando o mecónio produzido pelo poldro possui uma cor laranja-acastanhada (a cor normal 

varia entre o verde e o castanho escuro) é um dos sinais que passou por uma situação de 

stresse (Russell & Wilkins, 2006). 

 O maneio sanitário dos poldros se inicia efetivamente aos 30 dias com a primeira 

vermifugação, repetindo a cada 60 dias até 12 meses de idade. A partir dos 4 meses é 

necessário iniciar o calendário de vacinação, prevenindo contra doenças de notificação 
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obrigatória, zoonoses e outras exclusivas da espécie, as quais desvalorizam o animal e 

acarretam prejuízos económicos (Torres & Jardim, 1981).  

 

1.3.8.1.1. Morte perinatal e neonatal 

 

 A morte perinatal, que ocorre pouco tempo após o parto, entre 48 a 72 horas 

(Jainudeen & Hafez, 2000b), não é tão rara quanto seria desejável e representa a maior parte 

das mortes ocorridas entre o parto e o desmame. Hunter (1980) apresenta algumas causas: 

partos distócicos, partos prolongados, problemas relacionados com a placenta e/ou asfixia, 

hipotermia (choque ambiental para o recém-nascido), incapacidade do poldro para mamar e 

obter o colostro materno, infeções bacterianas e desidratação, entre outras. 

 Já, a morte neonatal corresponde à morte do poldro com poucas semanas de vida. Está, 

frequentemente, relacionada com fatores hereditários e ambientais, bem como a nutrição do 

animal e exposição a infeções (Jainudeen & Hafez, 2000b). 

  

1.3.8.2. Cio do poldro  

  

 Uma característica desta espécie é a ocorrência de um cio pouco depois do parto, cerca 

de 4 a 10 dias, denominado “cio do poldro”, após o qual a égua reinicia os ciclos de 21 dias 

(Morel, 2003). Este cio reflete a facilidade que a égua apresenta em sair do anestro pós-parto 

(Vicente, 2001) devido ao crescimento folicular registado poucas horas após o parto, 

resultante da grande quantidade de FSH libertada nos últimos dias da gestação (Stabenfeldt & 

Edqvist, 1984).  

 Willis (1973) e Sasimowski (1987) situam o cio do poldro entre os 4 e os 14 dias pós-

parto, com uma média de 9 dias, e recomendam que este cio não seja aproveitado se o parto 

foi difícil ou se se tratou do primeiro parto da égua, porque os danos nos tecidos são maiores 

quando comparados com éguas multíparas. Blakely e Bade (1990) delimitam o cio do poldro 

entre o quinto dia após o parto até depois do décimo, assumindo que pode prosseguir para 

além deste. Para estes autores, uma égua elegível para se poder aproveitar o cio do poldro, e 

poder antecipar o próximo parto em 50 ou 60 dias, é aquela que já não possui conteúdo 

placentário nas 3 horas seguintes ao parto, nem feridas ou sintomas infeciosos na zona genital.  

 Apesar de apresentar algumas vantagens, a cobrição no cio do poldro tem resultados 

reprodutivos pouco satisfatórios (Hammond et al., 1971; Jainudeen & Hafez, 2000a): taxas de 
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gestação inferiores – 25%, segundo Blakely e Bade (1990) – e uma elevada percentagem de 

abortos - cerca de 6 vezes superior ao normal, de acordo com Willis (1973) - devido à 

presença anormal de microrganismos no útero antes de ocorrer a involução completa e à 

ausência da capacidade contráctil (Hafez, 1989). O número de nados-mortos também é 

superior ao número registado em outros cios posteriores (Willis, 1973). O estudo de Camillo 

et al. (1997) corrobora isso, pois as taxas de fertilidade foram inferiores em cobrições no cio 

do poldro quando em comparação às de cios posteriores, mas os valores não diferiram 

significativamente. Por essa razão, os autores sugerem que o melhor maneio reprodutivo, cujo 

objetivo vise a produção anual de um poldro, é efetuar a cobrição no cio do poldro, sem 

quaisquer tratamentos. A única exceção a ter em conta será as éguas com historial de 

problemas reprodutivos.  

 No entanto, o trabalho de Paiva (2009) com éguas da Coudelaria de Alter Real durante 

3 anos (2006, 2007 e 2008) permitiu obter uma taxa de gestação global superior em cobrições 

efetuadas no cio do poldro quando comparada com as de cios posteriores (66,7% versus 

59,4%, respetivamente). A autora refere também o aumento da fertilidade no cio do poldro de 

ano para ano, o que indica que é possível melhorar este parâmetro através do maneio. O facto 

das éguas na Coudelaria de Alter Real serem mantidas em pastoreio permanente e, como 

consequência, praticarem exercício físico, pode auxiliar o processo de involução uterina e 

aumentar as probabilidades de sucesso numa cobrição no cio do poldro.  

 A ocorrência ou não deste cio está dependente de vários fatores como as condições 

ambientais inerentes à época do ano em que ocorreu o parto ou a não manifestação do cio 

devido ao instinto maternal. A aplicação de esponjas de progesterona durante uma semana a 

partir do dia seguinte ao parto é uma maneira de garantir que ocorra a ovulação no cio do 

poldro, embora não se conheça o efeito que isto tem na involução uterina. Outra hipótese que 

existe, e mais viável, é a redução do ciclo da égua, pela administração de prostaglandina, 7 

dias após a ocorrência do cio do poldro, o que irá induzir o estro, ao mesmo tempo que 

permite uma correta involução uterina (England, 2005). A hCG pode também ser uma opção. 

Esta hormona caracteriza-se por diminuir a concentração de estradiol nas 36 horas após a sua 

administração, resultando, também, numa diminuição de diâmetro do folículo pré-ovulatório, 

mas não afetando a sua maturidade (Mata et al., 2013).  
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1.3.9. Condição Corporal 

 

 A CC é determinada pela quantidade de gordura e define-se como um sistema de 

escala baseada na visualização e palpação de seis áreas corporais em que ocorre a deposição 

de gordura, sendo elas: bordo dorsal do pescoço, garrote, lombo, base da cauda, costado e a 

ligação da espádua com o costado. Para estimá-la pesquisadores desenvolveram diferentes 

técnicas, buscando sempre maior confiabilidade e precisão (Henneke et al., 1983; Gentry et 

al., 2004; Carter et al., 2009). Carroll & Huntington (1988) desenvolveram um método capaz 

de determinar o peso corporal de equinos e póneis de diferentes raças a partir da correlação 

existente entre a altura e a escala da CC, baseada no sistema de escala corporal desenvolvido 

por Leighton (1980), cuja escala numérica varia de 0 (muito magro) até 5 (muito obeso). A 

escala de CC 3 (bom) refere-se ao animal de pescoço firme, com cobertura de tecido adiposo 

nas costelas, processos espinhosos e garupa, sendo estas estruturas facilmente palpáveis. 

Segundo o NRC (2007), essa escala é aquela considerada ideal para a obtenção da máxima 

eficiência reprodutiva das éguas (figura 4). 

 

  
Figura 4: Condição corporal da égua – escala francesa (Fonte: Doligez, 2016) 

 

 A escala de CC das éguas pode afetar diversos componentes da eficiência reprodutiva 

incluindo taxa de conceção, intervalo de partos, duração da gestação, número de ciclos, 

duração do ciclo estral e perdas embrionárias (Henneke et al., 1983; Henneke et al., 1984; 

Hines et al., 1987; Gastal et al., 2004). 
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 Gentry et al. (2002c) observaram que o aumento da CC de 3,5 para 4 não afetou a 

eficiência reprodutiva das éguas. Estes animais continuaram a ciclar inclusive dentro do 

período anovulatório. Resultados semelhantes foram encontrados por McManus & Fitzgerald 

(2000), que trabalharam com éguas acima do peso adequado e com alto percentual de gordura 

corporal. Mas, a diminuição da CC de 3,5 para 2 ou 1 foi responsável pelo estabelecimento de 

anestro profundo dentro da época reprodutiva. Estes resultados foram acompanhados por 

menores concentrações de leptina e prolactina nas éguas de baixa CC, reiniciando a atividade 

cíclica mais tarde, já na primavera, e este reinício da atividade ovariana foi acompanhado por 

um aumento da concentração plasmática de leptina. Pelo contrário, as éguas com boa CC 

apresentaram período anovulatório menor e níveis mais altos de leptina, retornando a 

atividade ovariana antes do equinócio de primavera (Fitzgerald & McManus, 2000; Dias et 

al., 2005).  

 A baixa eficiência reprodutiva observada em éguas que entraram no cio ou pariram 

com baixa CC parece não ser influenciada pela inadequada nutrição durante o acasalamento, 

mas sim pela baixa CC no momento do início da cobrição (Henneke et al., 1983; Henneke et 

al., 1984; NRC, 2007). No entanto, uma CC elevada no início da época de reprodução parece 

não diminuir a fertilidade. A baixa CC da égua pode conduzir a um estado sazonal não-

ovulatório consistente (anestro durante 6 a 7 meses, podendo apresentar um comportamento 

de cio junto ao garanhão), a baixas concentrações de progesterona e a fraca atividade folicular 

significativa (Gentry et al., 2002a; Gentry et al., 2002c). Gentry et al. (2002c) registaram 

ovulações contínuas e atividade folicular durante o inverno para éguas em boa CC. Estas 

éguas apresentaram maiores concentrações de progesterona, um maior número de corpos 

lúteos e folículos maiores durante o mês de janeiro do que as éguas com fraca CC.   

 Um estudo de Kubiak et al. (1987) com éguas de diferentes níveis de gordura corporal 

(magro, médio e gordo) e de ingestão de energia (manutenção e alta ingestão energética) 

demonstrou que, para éguas magras, um elevado nível de ingestão de energia tem maior 

influência na antecipação da ovulação do que em éguas com um índice médio ou alto de 

gordura corporal. Neste estudo, as éguas mais gordas apresentaram um estro inicial com 

duração tendencialmente inferior aos dos outros dois grupos de éguas mas demoraram menos 

tempo a atingir a primeira ovulação após o primeiro dia de estudo.   

 Estes resultados estão em conformidade com aqueles obtidos por Santos (2001) em 

que éguas em melhor CC apresentaram melhores desempenhos reprodutivos. Estas éguas têm 
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maior facilidade na entrada à reprodução, apresentam um menor número de ciclos éstricos por 

conceção, têm taxas de gestação superiores e maior capacidade de manutenção do embrião ao 

longo da gestação.    

 Quinn et al. (2006) afirmaram que o ideal seria manter a égua antes, durante e após a 

gestação dentro da escala da CC adequada, de modo a prevenir perdas significativas de CC 

durante o desenvolvimento fetal ou na lactação e a evitar distúrbios metabólicos (as éguas não 

devem ser alimentadas até a obesidade). 

 No entanto, Powell et al. (1989) asseguraram que éguas em reprodução devem ser 

alimentadas de maneira a atingir os valores de CC entre 2,5 e 3,5, de 0 a 5 pontos, a fim de 

acumular gordura e permitir o máximo desenvolvimento fetal no último trimestre de gestação.  

 Frape (2004) sugeriu que éguas magras devem ser alimentadas de modo a ganhar peso 

durante a lactação e estimular a fertilidade, enquanto éguas obesas devem manter o seu peso 

durante a lactação. As éguas lactantes alimentadas excessivamente durante o terço final de 

gestação apresentaram fertilidade reduzida, o que pode ter sido ocasionado, de acordo com o 

autor, pela tendência de reabsorção dos ovos fertilizados no primeiro estro após o parto (cio 

do poldro). Mas, de acordo com Morris & Edwards (1982) e Pereira (2006), o excesso de 

peso pode causar problemas reprodutivos. Contudo, um estudo efetuado por Kubiak et al. 

(1988) contradiz esta afirmação, não obtendo nenhum efeito negativo do excesso de gordura 

durante o parto.  

   

1.4. Desmame dos poldros 

 

 O leite é inicialmente um alimento completo, satisfazendo todas as necessidades do 

poldro em proteína, energia, vitaminas e minerais. Porém, à medida que os animais crescem, 

o leite tornar-se-á cada vez mais deficiente, havendo necessidade de cobrir esse défice com 

outros alimentos. Em geral, na pastagem e mesmo na boxe, os poldros começam a mordiscar 

algum alimento com 2 ou 3 semanas de vida (Torres & Jardim, 1981). 

 Desde os primeiros dias de vida, é importante que o poldro seja encorajado a exercitar-

se e a pastar, pois ele observa o comportamento social e alimentar de outro animal e imita-o 

(Lewis, 2000). A companhia de um pônei ou égua mais velha e amigável é o ideal, pois irá 

estimular os comportamentos sociais, de exercício e hábitos alimentares normais dos equinos. 



Capítulo 1: Revisão da Literatura 
 

 
43 

 
 

Caso não seja possível, este poldro pode ser colocado com uma cabra ou ovelha (Knottenbelt 

et al., 2004; Mcauliffe & Slovis, 2008). 

 No entanto, a definição correta do desmame é tida como o processo de separação da 

égua do seu poldro, cessando a amamentação por completo de forma natural ou artificial. Esse 

processo pode ser uma experiência traumática para ambos os animais se o criador não levar 

em consideração alguns aspetos comportamentais, físicos e fisiológicos dos cavalos (Sarrafchi 

& Blokhuis, 2013). No desmame precoce do poldro deve-se ter cuidado para que qualquer 

mudança na alimentação seja feita de forma gradual (Knottenbelt et al., 2004).  

 

1.4.1. Idade do desmame 

 

 Desmamar os poldros com 3 a 4 meses é possível e não possui grandes desvantagens 

comparado com poldros desmamados aos 5 ou 6 meses. É importante que o poldro consuma 

alimento fibroso e concentrado e ingira água suficiente antes de iniciar o processo, sendo o 

peso e a CC indicadores da quantidade de alimento que o poldro deve receber (Knottenbelt et 

al., 2004). As misturas balanceadas empregadas no desmame precoce dos poldros devem ser 

leves, facilmente digestíveis e ligeiramente laxativas (Torres & Jardim, 1981). Além disso, o 

acesso a fezes frescas de animais saudáveis é importante, pois a coprofagia dos poldros é um 

importante processo fisiológico responsável por grande parte do processo natural de 

povoamento da flora intestinal (Knottenbelt et al., 2004). 

 Normalmente, o desmame ocorre por volta de 5 a 6 meses, tendo como critério a 

capacidade do poldro em digerir alimento concentrado (Meyer, 1995). Torres e Jardim (1981), 

afirmaram que o período de aleitamento é variável, correspondendo geralmente à metade do 

período de gestação da espécie, mas que, no entanto, a idade não deve servir de base para 

determinar o período correto para se proceder ao desmame. A decisão do desmame deve optar 

pelo momento adequado e para isso, observando a capacidade do poldro em consumir outros 

alimentos e digeri-los sem o aparecimento de perturbações gastrointestinais. Apter (1996), 

Frape (2004) e Cintra (2011) evidenciam igualmente a importância e o impacto que o 

desmame pode causar em âmbitos físicos e psíquicos no poldro, sendo o período mais crítico 

do período juvenil. 
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1.4.2. Métodos de desmame 

 

 Na vida selvagem, o processo de desmame é progressivo, controlado principalmente 

pela mãe, e ocorre próximo ao nascimento da próxima cria (Henry et al., 2012). Fatores 

sociais devem ser observados, já que a ligação entre a égua e o poldro é muito forte, e a 

separação causa agitação nos dois. Esse conhecimento pode resultar na melhor escolha da 

época para separá-los (Frape, 2013). O desmame é um período de grande stresse para o 

poldro, e pode ter influência negativa sobre o crescimento e o consumo de alimentos (Waran 

et al., 2008; Geor et al., 2013) e até ocasionar um aumento temporário na frequência cardíaca 

do poldro (Moons et al., 2005). Há outro fator que deve ser considerado ao desmamar um 

poldro em relação às condições de debilidade no poldro ou na égua devido a doenças, já que 

um animal doente apresenta diminuição no consumo de alimentos nesse período. 

 Independentemente do método utilizado, poldros desmamados artificialmente são 

capazes de aprender as mesmas tarefas que poldros criados naturalmente, mas a um ritmo 

mais lento (Houpt et al., 1982). Demonstrando, por vezes, maior incidência de 

comportamento anormal, que persiste como estereótipos durante a sua vida (Nicol, 1998; 

Sarrafchi & Blokhuis, 2013). 

 Portanto, independentemente do tipo de desmame adotado, este deve ser feito 

respeitando a época ideal e utilizando as boas práticas de maneio. O desmame abrupto é o 

método que separa a égua e o poldro permanentemente, sem nenhum contato físico, auditivo, 

olfativo ou visual adicional. Este desmame é o mais tradicional e constantemente utilizado, 

embora não seja o mais adequado (Frape, 2004). O desmame gradual é o processo que inicia a 

separação gradual da égua e do poldro por algumas horas por dia, em pequenos intervalos, 

inicialmente de uma hora e aumentando o tempo de separação com o tempo, mas com a 

continuação do contato auditivo, visual e olfativo. Quando o desmame definitivo for 

instalado, retira-se a mãe do campo visual e auditivo do poldro, ficando o poldro 

preferencialmente no local aonde se encontra habituado, acompanhado de outros equídeos 

(Meyer, 1995). Ambos os métodos podem ser utilizados com um único poldro ou em grupos. 

Há registos de que o método gradual é menos stressante que o abrupto (McCall et al., 1987). 

Embora pareça ser um bom método, a repetida separação de curto prazo da égua induz nos 

poldros uma maior sensibilidade à separação definitiva (Moons et al., 2005).  

 O poldro desmamado individualmente apresenta uma maior resposta de stresse ao 

processo que poldros desmamados em grupo (Houpt et al., 1984); vocalizam mais 
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comparados com poldros desmamados em pares e grupos (Heleski et al., 2002) e têm mais 

risco de desenvolver estereotipias e são mais tímidos quando introduzidos em grupos de 

outros poldros (Nicol, 1998).  

 Um estudo conduzido por Erber et al. (2012) concluiu que poldros desmamados 

simultaneamente em grupo com a presença de duas éguas que já conheciam desde o 

nascimento apresentavam uma resposta de menor stresse ao desmame em comparação com 

poldros desmamados em grupos sem éguas não relacionadas ou com a remoção consecutiva 

de éguas.  

  

1.5. Necessidades nutricionais dos equinos 

 

 Existem vários sistemas para expressar as necessidades nutricionais dos equinos e são 

vários os fatores que fazem variar estas necessidades, tais como o peso vivo (PV) (o qual está 

associado à raça), as condições climáticas da região, a CC do animal, o estado fisiológico, 

entre outros (Vallentine, 2001). 

 A alimentação do animal de pastoreio é diferente do animal estabulado. Uma das 

principais diferenças é a variação do regime alimentar. A variabilidade da dieta pode ser 

devida à composição botânica da pastagem, a qual varia ao longo do tempo: espécies 

diferentes crescem a taxas diferentes ao longo do ano, e até a mesma espécie pode mudar a 

sua composição e valor nutritivo com o crescimento e maturação (McDonald et al., 2010). 

   Na alimentação equina, as características mais importantes responsáveis pela 

qualidade da forragem são o teor em energia e proteína, o conteúdo de vitaminas e minerais, a 

qualidade higiénica e a ausência de substâncias prejudiciais, como as originárias de ervas 

daninhas tóxicas (Virkajärvi et al., 2012). As qualidades organoléticas da forragem: sabor, 

cheiro, facilidade de preensão e dureza são importantes para os cavalos (Dulphy et al., 1997). 

No entanto, fatores como a espécie, o estado de maturação, o clima, o tipo de solo, a 

disponibilidade de água, o relevo, a intensidade de cultivo e os meios técnicos utilizados (tipo 

de sementeira, fertilização e entre outros) (Pagan, 2009; Särkijärvi et al., 2012 e Moreira, 

2002) vão ter grande influência na qualidade da pastagem. 

 A estrutura da vegetação, que determina a quantidade e qualidade dos recursos 

disponíveis para os animais, tem uma maior influência no desempenho do animal através do 

seu efeito na ingestão de nutrientes (Fleurance et al., 2010). Na primavera, em pastagens de 
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melhor qualidade, é esperado que os cavalos alimentem os pastos mais altos uma vez que 

podem ser consumidos mais rapidamente (Edouard et al., 2009). Mas segundo Fleurance et 

al. (2012), os cavalos preferem e mantêm a ingestão de vegetação curta, comportamento que 

se deve à estratégia baseada na maximização de ingestão de proteína. Esta preferência dos 

cavalos por vegetação curta em relação à pastagem mais alta pode estar relacionada com o 

valor nutritivo da pastagem uma vez que, quando as plantas crescem e envelhecem, o seu 

conteúdo proteico diminui e o teor de fibra aumenta, diminuindo o valor nutritivo global da 

planta (Fleurance et al., 2001). Estes autores observaram que em pastagens naturais 

heterogéneas, as éguas tenderam a passar 70% do seu tempo de pastoreio em zonas de erva 

curta, mantendo as plantas dessas áreas em estados jovens de crescimento, deixando por 

pastorear zonas de plantas mais amadurecidas e de menor qualidade nutricional. Por esse 

motivo, o cavalo consegue manter intactos entre 0,5 e 2,5 ha de vegetação por ano, 

dependendo da produtividade da pastagem (Younge & Vial, 2012).   

 Na pastagem, os herbívoros selecionam o alimento a partir de uma grande variedade 

de espécies, de diferente disponibilidade e valor nutricional. As plantas herbáceas utilizadas 

nas pastagens são na sua maioria consociações de gramíneas e leguminosas. As pastagens são 

uma parte essencial da dieta dos cavalos durante todo o ano, podendo ser utilizadas como 

alimento único entre 6 a 10 meses, dependendo do tipo de animal (éguas, poldros, garanhões), 

da sua utilização (corrida, desporto de competição, lazer ou engorda) e das condições 

ambientais (Martin et al., 2015b). As gramíneas e leguminosas são a componente principal 

escolhida pelos cavalos (Ferreira et al., 2013), embora estes tenham a capacidade de aumentar 

a ingestão de plantas arbustivas no inverno ou perante altas pressões de pastoreio (Fleurance 

et al., 2012). Tal como os ovinos, os equinos preferem áreas cobertas de espécies palatáveis 

de elevada qualidade nutricional (Osoro et al., 2012). 

 Para além destes aspetos, é preciso ter em consideração a sustentabilidade da pastagem 

e o impacto que o pastoreio tem sobre esta. Este último afeta os recursos disponíveis através 

da desfoliação, pisoteio e fezes, afetando assim a função e a biodiversidade dos ecossistemas. 

Devido aos diferentes tipos de comportamento alimentar das espécies, os efeitos sobre a 

vegetação podem ser diferentes, embora exista também efeitos de outros fatores como o 

encabeçamento, estação do ano ou experiências anteriores (Osoro et al., 2012). Os cavalos são 

conhecidos por pastorear as mesmas zonas repetidamente, levando ao pastoreio excessivo 
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nestes locais, enquanto ignoram outras áreas, levando ao seu abandono e à acumulação de 

fezes (NRC, 2007). 

 Um dos principais desafios é tornar as áreas rurais sustentáveis, e os cavalos têm 

grande importância neste contexto pela capacidade em aproveitar terrenos menos produtivos; 

eles conseguem desenvolver mecanismos de adaptação de modo a resistir a condições 

climáticas difíceis e a baixa disponibilidade de alimento (Miraglia, 2012).    

 Diversos trabalhos de investigação têm demonstrado que as pastagens de elevada 

qualidade podem satisfazer as necessidades nutricionais dos cavalos mas, ainda assim, a 

maioria das explorações fornece complementos alimentares em determinadas épocas do ano 

de forma a colmatar as oscilações da oferta de pastagem e das necessidades extra de certas 

fases fisiológicas (Allan et al., 2007).  

 Não se deve assumir, portanto, que a pastagem vai cobrir todas as necessidades 

nutricionais do cavalo. A pastagem nos meses de inverno é, geralmente, mais pobre em 

proteína, energia e fósforo. Para além disso, com o tempo húmido de inverno, o teor de cálcio 

pode baixar. Mesmo quando, avaliada a CC, a pastagem aparenta cobrir as necessidades em 

termos de energia, proteína bruta (PB) e fibra bruta (FB), a ingestão de minerais e 

aminoácidos pode ser deficiente. Isto é, particularmente, importante em éguas, poldros de 1 

ano e poldros desmamados. Outros minerais, como o cobre, zinco e, em algumas áreas, o 

selénio (Se), podem também existir em baixos níveis (Higgins & Snyder, 2006). 

 

 Maneio alimentar de equinos em Portugal 

 

 A frequência de distribuição do alimento ao longo do dia e as doses fornecidas em 

cada refeição são muito importantes no maneio alimentar. A alimentação dos equinos, se 

possível, deve ser baseada em pastagens podendo, em certas fases, ser acompanhada de 

alimentos concentrados e/ou forragens conservadas. 

 Enquanto na Europa Central e do Norte as éguas passam o inverno estabuladas, em 

Portugal estão na pastagem, geralmente, todo o ano. Após o parto, tanto as éguas como os 

poldros são colocados na pastagem o mais cedo possível, pelo que a erva, juntamente com as 

forragens conservadas, representam 50 a 80% da alimentação destes animais. Estima-se que 

40 a 70% das necessidades anuais dos cavalos na Europa são cobertas com forragem 

(Miraglia et al., 2006). Manter os animais em pastoreio traz vantagens em termos de nutrição, 

exercício e expressão do comportamento natural mas, é impossível não haver riscos de saúde 
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como o parasitismo e doenças relacionadas com algumas toxinas associadas a determinadas 

ervas da pastagem (Hoskins & Gee, 2004).   

 Na Europa podem considerar-se essencialmente três tipos de sistemas de produção de 

equinos: o sistema intensivo, o semi-intensivo e o extensivo. 

 

 Maneio alimentar em sistemas extensivos 

 

 O sistema extensivo é o mais comumente utilizado em Portugal e, como referido 

anteriormente, consiste na permanência dos animais na pastagem durante todo o ano, podendo 

a época de pastoreio durar 230 dias ou mais sem necessidade de suplementação, sendo 

recolhidos à noite ou mesmo em dias de condições climáticas mais difíceis. Este sistema 

encontra-se sobretudo associado às regiões do Alentejo e Ribatejo, cujo principal objetivo é 

produzir poldros para venda entre os 3 e os 5 anos de idade, com iniciação ao trabalho ou não 

(Mendes, 2011). 

 A variabilidade na composição da pastagem faz com que possam ocorrer 

desequilíbrios nutricionais nestes animais (Mendes, 2011). Ao longo do seu crescimento, a 

pastagem evidencia diferentes níveis nutricionais, atingindo o seu pico quando as plantas que 

a compõem possuem a maior quantidade de nutrientes digestíveis. A renovação da pastagem, 

que ocorre principalmente na primavera, coincide com a altura do ano em que se regista maior 

incidência de partos em éguas, para que tanto as éguas como os poldros tenham acesso a boa 

pastagem durante o pico das suas exigências nutricionais (Vallentine, 2001). Este tipo de 

pastagens possui teores de proteína mais elevados e como as éguas reprodutoras e os poldros 

em crescimento têm necessidades de produção acrescidas, estas pastagens poderão ser uma 

mais-valia para determinadas fases do ciclo produtivo (Martins, 2017).  

 Existem dois tipos de pastagens, as de regadio e de sequeiro, neste trabalho é 

importante só referir as pastagens de regadio que são as mais destinadas a este centro hípico. 

Nas pastagens de regadio têm como estação mais desfavorável o fim do outono e uma parte 

do inverno uma vez que o crescimento e o desenvolvimento das espécies presentes na 

pastagem, particularmente as leguminosas, são afetados pelas baixas temperaturas, havendo a 

suspensão do crescimento da vegetação e esta não supre, frequentemente, as necessidades dos 

animais. As necessidades dos animais dependem de vários fatores, entre eles, a taxa 

metabólica, a CC, o estado fisiológico e reprodutivo, a temperatura ambiente, a velocidade do 

vento, entre outros, sendo possível a correção das variações provocadas por estes fatores 
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através da suplementação, incorporando alimentos de elevado valor nutritivo na dieta de 

animais mantidos em pastagem. Para Vallentine (2001) os suplementos correspondem, 

normalmente, a alimentos concentrados mas também podem ser, embora com menos 

frequência, forragens conservadas de alta qualidade, por exemplo, feno de média a baixa 

qualidade ou palha, aveia, fava, luzerna, ou mesmo pastagem de qualidade excecional 

(pastagem suplementar) que é pastoreada simultaneamente com a de baixa qualidade, 

particularmente no fim da gestação e início da lactação devido ao fraco ou nulo crescimento 

da pastagem. 

 As coudelarias que possuem uma vasta área de pastagem costumam dividi-las em 

folhas/parcelas, separadas por cercas. Estas folhas também permitem a separação dos animais 

de acordo com os critérios desejados pela coudelaria, por exemplo, a separação de éguas 

gestantes e de alfeiras, ou de poldros mais jovens e mais velhos, machos e fêmeas (Mendes, 

2011). No pastoreio rotacional, um grupo de animais é colocado numa dessas folhas e após o 

uso dos recursos existentes, é transferido para outra folha, permitindo que as plantas voltem a 

crescer de modo a possibilitar o pastoreio sem prejudicar a sua viabilidade, uma vez que os 

cavalos são animais mais ativos no pastoreio do que os ruminantes, causando mais estragos na 

pastagem por pisoteio (Frape, 1992; Vallentine, 2001), 

 Em grandes áreas de pastagem, é comum verificar-se um excesso de pastoreio em 

algumas zonas. Para combater este problema, Willis (1973) recomenda a deslocação de 

alguns dos suplementos minerais para os locais sub-pastoreados de modo a encorajar os 

animais a utilizarem essa área da pastagem. Se a distribuição dos pontos de água for 

uniforme, também é menos provável que ocorra um pastoreio desequilibrado.  

 

 Maneio alimentar em sistemas semi-intensivos e intensivos 

  

 No sistema semi-intensivo as pastagens são habitualmente melhoradas (compostas por 

plantas semeadas propositadamente), pelo que os animais têm acesso a alimento de qualidade 

adaptadas às condições edafoclimáticas do local e com um valor nutricional adequado às suas 

necessidades, sendo suplementados com feno, feno-silagem ou silagem quando a pastagem é 

insuficiente. As éguas são recolhidas no inverno e alimentadas à base de forragem e alimentos 

concentrados. A partir da primavera passam a estar na pastagem o dia inteiro ou a maior parte 

dele. Segundo Mills e Clarke (2007), a componente forrageira fornecida aos animais deve ser 

mantida à livre disposição e o concentrado fracionado em várias refeições ao longo do dia.  
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 Nos sistemas intensivos, as explorações destacam-se por investir mais no controlo da 

quantidade e qualidade da alimentação dos animais. Os animais que vivem permanentemente 

nas boxes, como acontece nas produções mais intensivas, são alimentados exclusivamente à 

base de alimentos compostos e de forragens conservadas, como o feno (Mendes, 2011). 

 Segundo Mills e Clarke (2007), a porção da dieta correspondente à fração grosseira, 

isto é, de forragens, deve ser administrada ad libitum. Ou seja, os autores sugerem fracionar 

as refeições à base de concentrado ao longo do dia mas manter sempre disponível, por 

exemplo, o feno. 

 

1.5.1. Éguas reprodutoras 

 

 As necessidades nutricionais variam consoante as classes fisiológicas em que os 

animais se inserem: manutenção, reprodução, gestação, lactação, crescimento ou exercício. 

Na reprodução, a principal preocupação prende-se com a alimentação da égua. Na época de 

reprodução é essencial que a égua apresente uma boa CC antes de ser coberta ou inseminada, 

dado que a taxa de conceção pode ser influenciada por esse estado corporal (Cheeke, 1991). 

Uma égua não gestante ou no início da gestação é considerada como tendo apenas 

necessidades de manutenção (Ott, 1977; Frape, 1992). 

 É essencial manter as éguas numa boa CC, recomendação de 2,5-3,5 na escala 

francesa, principalmente no outono e inverno para assim melhorar a sua eficiência reprodutiva 

na primavera (Harper, 2003). Para tal devem ser controlados os fatores que influenciam o 

sucesso da reprodução, tais como um maneio adequado à rápida involução uterina, o 

planeamento da época de cobrição e o garanhão a utilizar. Éguas magras e não lactantes 

devem receber um reforço na dieta, que se pode traduzir em mais 1 a 2 kg de concentrado por 

dia durante 2 a 3 semanas antes da cobrição, para que desta forma a eficácia da reprodução 

seja mais elevada (Barbosa, 2015). 

 Face à égua, o feto tem prioridade na obtenção de quase todos os nutrientes. Se a égua 

for privada de receber um nível adequado de energia durante o fim da gestação, vai sacrificar-

se a si própria para que o feto consiga fazer o seu crescimento normal (Martin, 2012). Hintz 

(1995) sugere que seria prudente iniciar o aumento de ingestão de alimentos no sexto mês de 

gestação, no máximo. Contudo, a época de maior exigência nutricional na égua corresponde 

ao período de lactação, em que as necessidades energéticas podem corresponder ao dobro do 

período de manutenção e as de cálcio podem triplicar. Durante a fase final da gestação há uma 
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aceleração da taxa de crescimento do feto que deve ser tida em conta (Knottenbelt et al., 

2004).  

 Nos últimos 3 meses de gestação, a égua apresenta maiores necessidades, tanto 

proteicas como energéticas, e é também neste período que o fígado do feto começa a 

armazenar elementos como o zinco, o cobre, o manganês (Mn) e o ferro (Fe), de forma mais 

significativa, para que o poldro possa utilizá-los nos seus primeiros meses de vida, dado que o 

leite da égua é pobre nestes nutrientes. Assim, a ingestão de minerais por parte da égua, nesta 

fase, é de elevada importância. Deficiências nutricionais na égua gestante podem pôr em 

causa o desenvolvimento do feto, nomeadamente em iodo (I), zinco e ferro, ou até mesmo 

excessos no caso do iodo (Knottenbelt et al., 2004). 

 A capacidade de ingestão da égua aumenta de acordo com o aumento das necessidades 

próprias das fases de gestação e lactação, pelo que é, essencialmente, a partir do parto que a 

ingestão aumenta bastante (2,5 kg MS/ 100 kg PV para 3,0 a 3,5 kg MS/ 100 kg PV), pois até 

lá estava limitada pela compressão do útero sobre os compartimentos gastrointestinais. A 

ingestão não parece constituir um fator limitante para a satisfação das necessidades das éguas 

na fase de produção de leite a não ser no caso de fenos de baixa qualidade e palhas. Ainda 

assim, em situações em que as necessidades sejam elevadas, deve ser fornecido um alimento 

concentrado às éguas. Esta prática é especialmente importante nas últimas semanas de 

gestação para assegurar um desenvolvimento fetal adequado (Barbosa, 2015).  

 Nesta classe de animais, as necessidades nutricionais totais englobam as necessidades 

de manutenção, acrescidas das necessidades de gestação ou lactação (tabela 2) e, por vezes de 

crescimento das próprias poldras até aos 4 a 5 anos. No que toca às necessidades de 

crescimento de éguas de primeira lactação, sabe-se que estas são baixas relativamente às de 

gestação e lactação. São várias as fases críticas ao longo da vida da égua, pelo que fases como 

o início e fim da gestação e o início e meio da lactação são consideradas as mais marcantes. 

Durante a gestação e a lactação, os parâmetros nutricionais mais importantes a ter em 

consideração são a energia, a proteína e a sua qualidade, os teores de cálcio e fósforo e a 

vitaminas lipossolúveis A (Harper, 2003). 

 
Tabela 2: Concentrações mínimas de nutrientes necessárias nas dietas das éguas (Fonte: NRC, 2007) 

 ED (Mcal/kg) PB (%) Ca (%) P (%) Vit.A (UI) 

Não gestantes 2,00 8 0,30 0,20 850 
1.º ao 8.º mês de gestação 2,00 8 0,30 0,20 850 

Últimos 3 meses de gestação 2,40 11 0,45 0,35 1.700 
Lactação (1 a 3 meses) 2,60 13,5 0,55 0,35 1.700 
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 As necessidades nutricionais da égua não se alteram muito até ao sétimo-oitavo mês 

de gestação porque o aumento do peso do feto até esse momento é relativamente baixo mas, 

daí em diante, ele aumenta exponencialmente pelo que, nos últimos 3 meses de gestação, as 

necessidades são muito mais elevadas (Gibbs et al., 2005). Nesta fase, tanto as necessidades 

de manutenção como as de lactação devem ser supridas, senão irão ocorrer quebras na 

produção do leite e perda de peso corporal. Cheeke (1991) recomenda que, mesmo em 

sistemas extensivos, sejam providenciados suplementos no último trimestre de gestação e 

durante a lactação. As necessidades energéticas e proteicas de gestação aumentam, então, face 

às de manutenção do oitavo ao décimo primeiro mês, como é descrito na tabela 3. Por 

exemplo, no décimo mês de gestação as necessidades energéticas aumentam cerca de 32% e 

as proteicas 67%, face às necessidades de manutenção (Barbosa, 2015). 

 
Tabela 3: Acréscimo de necessidades energéticas e proteicas de gestação face às de manutenção, considerando 

um escalão de peso vivo de 500 kg (Fonte: NRC, 2007) 
Mês de gestação Energia (%) Proteína (%) 

Oitavo 20 29 
Nono 24 41 

Décimo 32 67 
Décimo primeiro 34 79 

 

Algumas deficiências nutricionais, nomeadamente no que diz respeito a alguns 

minerais e vitaminas, podem estar na origem da mortalidade fetal no fim da gestação da égua. 

Por outro lado, a ingestão de plantas tóxicas ou plantas ricas em nitratos, produtos químicos 

venenosos como inseticidas, forragens ou palhas que contenham bolores ou fungos, ou 

qualquer substância que produza algum tipo de irritação gastrointestinal, pode também ser 

prejudicial para a sobrevivência do feto (Torres & Jardim, 1981). 

 Durante a lactação, o úbere da égua tem uma capacidade de 2 L quando cheio de leite 

(Solaroli et al., 1993), o que resulta em 2 a 3,5 kg de leite por 100 kg de PV por dia (Oftedal 

et al., 1983).  

 O leite da égua contém componentes que são essenciais para o poldro, sendo 

geralmente composto por 1,6% de gordura, 2,2% de proteína, 6% de lactose, 0,1% de cálcio e 

47 cal./100g (Ebing & Rutgers, 2006). Entretanto, verifica-se que o leite materno não atende 

as necessidades nutricionais para o íntegro desenvolvimento do poldro a partir do terceiro mês 

de vida. A produção do leite varia com a capacidade inata da égua (Frape, 2013), raça, estágio 

da lactação, ingestão de nutrientes (antes e após o parto) e a disponibilidade de água 

(McDonald et al., 2010). Éguas primíparas produziram menos leite com menor concentração 
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de gordura que éguas de raças primitivas ou selvagens (são animais extremamente resistentes 

às duras condições climáticas em que são criados) de 0 a 5 semanas de lactação, num estudo 

conduzido por Doreau et al. (1991) com éguas anglo-árabes francesas. O estudo também 

concluiu que os resultados eram consequência de uma menor ingestão de matéria seca (MS) 

em éguas primíparas. A interferência humana ao desmamar o poldro também afeta a curva de 

lactação (Morel, 2008), como demonstrado na figura 5. 

 

 
Figura 5: Curva de lactação (Fonte: Morel, 2008) 

  

 Os principais objetivos durante a fase de lactação passam por aspetos como assegurar 

uma nova gestação no primeiro mês após parto e maximizar o crescimento do poldro nascido. 

Nesta fase, as necessidades energéticas e proteicas são superiores às de manutenção como é 

especificado na tabela 4. É de salientar que o pico das necessidades é atingido no pico de 

lactação, que ocorre entre o primeiro e o segundo mês após o parto (Barbosa, 2015). 

 
Tabela 4: Acréscimo de necessidades energéticas e proteicas na fase de lactação face às necessidades de 

manutenção, considerando um escalão de peso vivo de 500 kg (Fonte: Barbosa, 2015) 
Mês pós-parto Energia (%) Proteína (%) 

Primeiro 107 223 
Segundo 112 212 
Terceiro 100 195 

Sexto 59 74 
 

 Portanto, durante a fase de lactação, a égua deve ser mantida em dieta balanceada, 

com acesso ao pastoreio verde e caso apresente necessidade, uma suplementação mineral e 

proteica. Minerais como o cálcio, fósforo e cobre são importantes no crescimento do poldro, 

pois participam da formação estrutural do organismo, colaborando na formação dos dentes, 

ossos e composição proteica dos músculos. Dessa forma, a dieta fornecida aos animais deve 
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manter não só o perfeito funcionamento fisiológico como também prevenir futuras doenças 

e/ou desequilíbrios morfofuncionais (Rezende et al., 2012). 

 

 Maneio alimentar em éguas reprodutoras 

 

 As éguas devem ter as necessidades nutricionais sempre cobertas através de um 

alimento concentrado adequado fornecido no inverno em complemento à pastagem ou às 

forragens conservadas. No verão, as éguas podem também ser suplementadas caso a 

qualidade e/ou quantidade da pastagem seja fraca, especialmente nos meses de julho e agosto 

(Martin, 2012). 

 Num estudo com éguas Lusitanas verificou-se que os animais exclusivamente 

alimentados com pastagem apresentaram maiores variações de CC ao longo do ano e a 

qualidade e a disponibilidade da pastagem pareceu afetar essas alterações. Em condições de 

clima mediterrânico, o ciclo das pastagens leva a um aumento geral das reservas corporais na 

primavera e à sua mobilização no outono e inverno, embora essa mudança não represente 

mais de meio ponto de CC (Fradinho et al., 2013). Quando a forragem é escassa, as éguas têm 

de mobilizar as suas reservas corporais para atender às suas necessidades e as pastagens são a 

fonte mais importante de nutrientes uma vez que permitem às éguas recuperar o seu peso e a 

sua CC (Martin et al., 2015a). 

 Sempre que possível, as éguas reprodutoras devem ter como base da sua alimentação a 

pastagem. As éguas gestantes devem manter uma CC de 2,5-3,5 (0-5 pontos), pelo que éguas 

magras ou em pastagem de má qualidade devem ser suplementadas com forragens de boa 

qualidade, como primeira opção, e complementadas, se necessário, com alimento concentrado 

em fases de maiores necessidades e/ou quando há alguma urgência na recuperação da CC. As 

éguas não gestantes e as gestantes têm necessidades nutricionais muito diferentes pelo que 

devem ser conduzidas separadamente, de forma que as gestantes sejam mantidas em 

pastagens de boa qualidade (Harper, 2003).  

 No ciclo produtivo de uma égua reprodutora, o início da lactação é, sem dúvida, a 

altura mais exigente do ponto de vista fisiológico e nutricional e, deste modo, para fazer face 

a estas necessidades nutricionais muito elevadas, a égua tem tendência a aumentar a ingestão 

de alimento (Martin et al., 2015a). Na primeira fase de lactação, a égua deve atingir o PV e 

CC ótimos para que consiga fornecer leite ao poldro e entrar logo que possível em gestação. 

Se for fornecido um feno de boa qualidade, a distribuição de grãos de cereais juntamente com 
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a disponibilidade de pedras de sais minerais, são suficientes para satisfazer as necessidades da 

égua nos diferentes componentes. O feno deve estar sempre disponível e o alimento 

concentrado fornecido deve rondar a quantidade mínima de 1kg por 100kg de PV do animal, 

podendo-se ajustar se a CC do animal assim o exigir (Lewis, 1985). 

 Durante a lactação, as éguas estão, geralmente, em pastagem de elevada qualidade e 

podem necessitar de alimento concentrado para atender às necessidades nutricionais; elas 

conseguem mobilizar a sua gordura corporal armazenada para obter energia no início da 

lactação mas vão necessitar de proteína de elevada qualidade, que forneça quantidades 

adequadas de lisina. A produção de leite deixa de ser suficiente para atender às necessidades 

nutricionais dos poldros após os 3 meses de idade. Se as éguas baixarem muito a sua CC no 

fim da lactação, devem ser suplementadas, a fim de, em pelo menos 5 meses, se conseguirem 

obter as condições ideais para a parição da primavera seguinte (Harper, 2003). 

 No CHQG são usados cavalos de desporto e assim nestes sistemas de produção, os 

partos ocorrem em fevereiro/abril para que aos 4 anos de idade os animais comecem a entrar 

em competição. A maior parte da lactação ocorre no período de pastoreio, mas as éguas 

podem ter que ser suplementadas para suprir as necessidades energéticas (Caldeira, 2015). 

 

1.5.2. Poldros 

 

 É designado poldro desde o nascimento até os 36 meses de vida. Após este período 

começará a apresentar condições favoráveis para o desenvolvimento de atividades físicas e 

reprodutivas, respeitando o seu desenvolvimento físico e metabólico (Cintra, 2011).  

 A nutrição do poldro pode ser afetada pela alimentação da mãe, assim como pela 

eficiência fisiológica do ambiente uterino (Torres & Jardim, 1981). Durante o período de 

gestação, é importante fornecer à égua uma dieta balanceada, para que ela possa 

disponibilizar, desde então, um suporte nutricional adequado ao poldro (Parker, 2008). 

Segundo Cintra (2011), a má nutrição dos poldros com elevada percentagem de alimentos 

concentrados face às forragens pode incluir uma alta incidência de problemas ósseos, mesmo 

em animais geneticamente superiores. O Conselho Nacional de Pesquisa (NRC) estabeleceu 

que o mais indicado para poldros seria fornecer 70% de alimento forrageiro e 30% de 

alimento concentrado. E embora a genética seja um fator de altíssima contribuição na 

formação do animal, ela só terá seu máximo potencial explorado, se associada à nutrição. 

Diferentemente dos outros animais de produção, na equinicultura procura-se que o poldro 
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tenha um crescimento ótimo, com estruturas óssea e muscular bem desenvolvidas, e sem 

acumulação excessiva de reservas adiposas (Gibbs & Cohen, 2001). 

 O peso do feto até ao sétimo mês de gestação é muito baixo e a partir daí aumenta de 

forma exponencial (Martin, 2005). Segundo Cintra (2011), os poldros nascem, em média, 

com 60-70% da sua altura final na idade adulta, atingindo 95% aos 24 meses e encerrando seu 

desenvolvimento corporal aos 60 meses, variando proporcionalmente ao sexo, raça e 

indivíduo. A fêmea diferencia-se por geralmente apresentar desenvolvimento tardio. No 

entanto, Rezende et al. (2012) afirmaram que os poldros atingem 80% de sua altura até a 

época de desmame e 90% aos 12 meses. À medida que o animal se desenvolve, as suas 

necessidades nutricionais ampliam-se e o seu organismo torna-se cada vez mais exigente. O 

crescimento dos poldros dura 3 a 5 anos, o que pode representar 40 a 75% da sua vida 

produtiva total; esta variação é explicada pela raça e pelo tipo de utilização do animal (figura 

6) (Martin, 2005). 

  

 

 
Figura 6: Curva média de crescimento do poldro. Legenda: 1 lb = 0,454 kg. (Fonte: Skelly, 2010) 

 

 O poldro recém-nascido deve ingerir o colostro logo após o parto. Este alimento é 

mais espesso que o leite uma vez que tem o dobro da MS e tem um alto teor de 

imunoglobulinas, responsáveis pela transmissão da imunidade passiva ao poldro recém-

nascido e que o protege durante os primeiros meses de vida. Durante os primeiros 2 meses de 

idade, o crescimento dos poldros está intimamente relacionado com a ingestão de leite e, por 

esta razão, com a produção e com o conteúdo do leite materno (Martin & Younge, 2006).  

 É importante ter sempre um banco de colostro na propriedade em que se criam os 

poldros, pois se ocorrerem casos de animais órfãos após o parto, eles terão sua alimentação 

inicial garantida e sua sobrevivência aumentada (Frape, 2004).  
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 Logo, o grande aumento da produção de leite nos primeiros dias de lactação irá 

fornecer todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos poldros, sendo a lactose 

o principal nutriente nesta fase. Durante os primeiros meses de vida, os poldros apresentam 

um crescimento muito elevado, podendo quadruplicar o seu peso corporal à nascença até aos 

5 meses de idade (Pagan, 2009). 

 Segundo Frape (2004), a alimentação no creepfeeding pode ser uma alternativa viável 

para acelerar a maturação fisiológica e anatómica, suprindo os défices nutricionais da 

alimentação exclusiva com o leite materno. No sistema de creepfeeding é fornecida uma 

alimentação concentrada específica para o poldro, a qual é administrada num comedouro 

cercado dentro da própria paddock da égua progenitora (Cintra, 2011).  

 Estudos feitos por Rezende et al. (2000a e 2000b), demonstraram que poldros 

Mangalarga Marchador suplementados num sistema creepfeeding durante o período de 

aleitamento apresentavam melhor desenvolvimento em todas as medidas morfológicas 

avaliadas após o desmame. 

 As necessidades nutricionais dos poldros em fase de crescimento (tabela 5) dependem 

de vários fatores como: o peso corporal, a CC e a fase de desenvolvimento. É necessário ter 

atenção à qualidade da proteína na dieta dos poldros, cuja importância vai decrescendo à 

medida que os animais crescem. A inclusão de aminoácidos essenciais na dieta dos poldros 

deve ser tida em atenção, especialmente a lisina (Barbosa, 2015). 

 
Tabela 5: Concentrações mínimas de nutrientes necessárias nas dietas dos poldros de raças de desporto com 

crescimento moderado (Fonte: NRC, 2007) 
 ED 

(Mcal/kg) 

PB 

(%) 

Lisina 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Cu 

(mg) 

Zn 

(mg) 

Vit. A 

(UI) 

3 a 6 meses 2,76 15 0,60 0,65 0,35 10 40 10.000 
6 a 12 meses 2,54 13 0,50 0,45 0,25 10 40 15.000 

18 a 24 meses 2,43 11 0.40 0,35 0,20 10 40 18.000 
 

 Maneio alimentar em poldros 

  

 Nesta exploração, igualmente às éguas, os poldros também estão na pastagem durante 

a maior parte do ano. Assim, nos sistemas extensivos em Portugal, as pastagens também 

representam uma grande parte dos regimes alimentares para este grupo de animais (Paço e 

Fradinho, 2011). As condições de maneio são bastante decisivas para o bom crescimento e 

desenvolvimento dos equinos. Assim, é sempre preferível que estes animais não permaneçam 
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em regime estabulado pois este, associado a baixa luminosidade, pode ter efeitos negativos 

sobre o crescimento ósseo (Hoekstra et al., 1999; Bell et al., 2001).  

 A pastagem, o feno e o alimento concentrado fornecido à égua, juntamente com o seu 

leite, são suficientes para satisfazer as necessidades nutricionais do poldro até aos seus 3 

meses de vida, altura em que a maioria dos poldros começa a ganhar apetência pelos 

alimentos que a sua progenitora consome. Porém, existem algumas exceções em que o leite da 

égua não é produzido em quantidade suficiente, sendo este facto evidenciado por um poldro 

magro. Por outro lado, se o leite estiver muito concentrado ou for ingerido em muita 

quantidade pelo poldro pode originar-lhe diarreias, devendo este aspeto ser confirmado com 

uma análise ao leite e posteriormente adequar-se a quantidade de alimento concentrado 

distribuído à égua. Ao terceiro mês de lactação a produção de leite da égua diminui, enquanto 

as necessidades nutricionais do poldro continuam a aumentar, sendo esta a altura adequada 

para introduzir o chamado creepfeeding ao poldro. Para além deste alimento energético deve 

também fornecer-se um feno de boa qualidade, apontando-se para um desmame realizado, 

mais tarde, por volta dos seis meses de idade (Lewis, 1985).   

 Geralmente, por volta das 2 a 3 semanas de vida, os poldros começam a exibir alguma 

curiosidade por alimentos sólidos, podendo mesmo até experimentar um pouco de alimento 

concentrado quando a sua altura permite alcançar a estação de distribuição de alimentos da 

égua (Juliand & Martin, 2005). Os sais minerais são de extrema importância para os poldros, 

desde o período de lactação até à maturidade (Lewis, 1985). Embora seja necessário o 

fornecimento de sal mineralizado para o poldro, é extremamente perigoso que ocorra 

intoxicação por consumo excessivo. Assim sendo, é fundamental disponibilizar e regular o 

seu consumo (Torres & Jardim, 1985).   

A produção de poldros para desporto requer um investimento económico elevado ao 

nível da alimentação e do mérito genético das éguas, pelo que, embora discutível, se 

considere que não é tão elevado como a produção de poldros para corrida. Em geral, a vida 

útil destes animais é mais longa do que a dos poldros de corrida, havendo menos 

suscetibilidade de ocorrência de acidentes. Os aspetos chave deste sistema consistem em 

controlar o PV e a CC das éguas ao longo do ano e controlar os ganhos médios diários (GMD) 

dos poldros (Miraglia et al., 2006). Neste sistema, o objetivo final é a produção de um poldro 

saudável por égua em cada ano da sua vida produtiva, ou seja, entre os 4 e os 15 anos, embora 

algumas a prolonguem por mais alguns anos. Nestes sistemas de produção, os poldros são 
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suplementados perto do desmame a fim de serem desmamados ao fim de 180 dias de vida; o 

seu crescimento é contínuo mas apresenta algum abrandamento do GMD no inverno seguinte, 

pelo que nessa altura é-lhes fornecida forragem de boa qualidade à descrição e alimento 

composto específico para poldros. Já no verão podem permanecer na pastagem, mas pode 

haver necessidade de recorrer a outros alimentos em complemento à erva da pastagem. O 

maneio dos poldros de desporto é semelhante ao dos poldros de corrida embora os GMD 

sejam inferiores, pelo menos durante o primeiro ano de vida (Caldeira, 2015). 
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Capítulo 2: Atividades do Estágio 

 

Este trabalho resultou de um estágio realizado no Centro Hípico da Quinta da Granja 

(CHQG) focando-se no maneio de éguas e poldros. O estágio surgiu no 2.º ano do 2.º 

semestre do Mestrado em Engenharia Zootécnica, sendo que na tabela 6 está representado o 

cronograma do estágio. 

 
Tabela 6: Cronograma do estágio no CHQG (Fonte: Própria) 

 

Durante o estágio foram realizadas atividades de rotina, tais como: o acompanhamento 

da égua gestante (controlo de peso), dos restantes animais (égua de criação e poldras) e da 

nova égua gestante e sua adaptação à paddock; e a distribuição de alimentos. Ao longo desse 

período foram efetuados relatórios de campo semanais onde, com o auxílio de fotografias, foi 

descrita e comentada a atividade desenvolvida e as situações observadas, para além disso foi 

feita uma entrevista ao proprietário para complementar estas tarefas. Também foi efetuada a 

monitorização do maneio alimentar e reprodutivo das 3 éguas e 2 poldras. 

 

2.1. Centro Hípico da Quinta da Granja 

 

 O CHQG tem características regionais que remontam ao século XVII. Neste momento, 

o empreendimento dispõe, apenas, do centro hípico como estrutura de animação turística do 

complexo. Ao abrigo das ajudas do programa Leader I foi efetuada a adaptação de uma área 

da Quinta da Granja para funcionamento de um Centro Hípico/Escola de Equitação. 

Em termos de pessoal afeto ao empreendimento agroturístico além do proprietário, 

este dispõe de 1 assistente técnico (tratador de cavalos), e a tempo parcial o médico 

veterinário e 2 funcionários. 

Atividades Principais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reuniões de orientação             

Estágio             

Entrevista             

Revisão da literatura             

Recolha e análise dos 
dados              

Entrega do Relatório 
Final             
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 Localização 

 

O CHQG situa-se na rua de São Jorge de Várzea, em Felgueiras e centra a sua 

atividade principal na prática equestre. 

A exploração é composta por uma área de regadio e de mata perfazendo uma área 

agrícola e florestal de 30 hectares (figura 7). 

 
Legenda: 1 - Paddocks (local de 
criação, controlo de peso e animais 
sem função); 2- Viticultura; 3 – 
Fruticultura (kiwis); 4 – Picadeiro 
coberto (540 m2) e descoberto, 
boxes (4 cavalariças com 27 boxes 
individuais), pista galope (700 por 
15 m), pista trote, picadeiro de 
obstáculos, guia mecânica, edifício 
de apoio, bar com área exterior de 
esplanada, espaços exteriores de 
lazer equipados com bancos e 
mesas; 5 – Residência do tratador. 
 

 

 

 

2.2. Atividades e objetivos produtivos do Centro Hípico da Quinta da Granja 

 

 A atividade do CHQG centra-se em três vertentes principais:  

 - Produção de kiwis; 

 - Vinha; 

 - Equinos. 

A atividade desempenhada pela Quinta da Granja assenta também na prestação de 

serviços customizados de Reprodução Equina: cobrição natural (CN); IA com sémen fresco e 

congelado e transferência embrionária (TE). Esta exploração desenvolve atividade em 

parceria com a Clínica Equestre em Vila do Conde (centro de reprodução de equinos).  

Além disso, este centro hípico propõe-se produzir poldros com as características mais 

favoráveis à sua comercialização e aproveitamento para a própria exploração, procedendo, 

para isso, a uma seleção orientada para a morfologia dos animais e os seus andamentos. O 

objetivo é, então, a produção de cavalos vocacionados para as mais diversas modalidades do 

Figura 7: Fotografia do Google Maps do CHQG  
(Fonte: https://www.google.pt/maps/@?dg=dbrw&newdg=1) 
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desporto equestre, em especial salto de obstáculos (SO) e dressage, mas, também, corridas de 

galope e de trote. 

 

2.3. Instalações e equipamentos 

 

 No CHQG, o maneio de éguas e poldros, é considerado um sistema de produção 

semiextensivo, isto é, estão praticamente durante todo o ano na pastagem, à exceção das 2 

semanas antes do parto em que a égua gestante é transferida para a boxe e está lá juntamente 

com a cria até o primeiro mês de lactação. As pastagens encontram-se divididas em 3 folhas 

(parcelas) através de cercas elétricas e/ou madeira e fios de eletricidade, numa área total de 4 

hectares (tabela 7), e são elas, parcela 1: éguada inicial (2 éguas – Anita da Granja e Orlanda e 

2 poldras – Jane da Granja e Laka da Granja), parcela 2: controlo de peso (éguas gestantes – 

Orlanda e Ivana) e parcela 3: cavalo sénior e/ou outro tipo de cavalos sem funcionalidade para 

a exploração (permanentemente na pastagem) (figuras 8, 9 e 10). 

  
Tabela 7: Dimensões das 3 folhas que constituem as pastagens de regadio (Fonte: Própria) 

Área das folhas de pastagem (hectare) 

Parcela 1 2 
Parcela 2 1,5 
Parcela 3 0,5 

 

 
Figura 8: Éguas reprodutoras e poldras na parcela 1, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 

 

 
Figura 9: Éguas gestantes na parcela 2, em 07/04/17 (Fonte: Própria) 
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Figura 10: Cavalo sénior na parcela 3, em 23/02/17 (Fonte: Própria) 

 

Possuem ainda estações de distribuição de feno e alimento concentrado (figura 11), 

zona de abrigo (raramente usada), para além de bebedouros (figura 12) e um tanque de 

abeberamento (só existe na parcela 1) (figura 13).  

 

 
Figura 11: Distribuidor de feno e alimento concentrado na paddock, em 23/02/17 (Fonte: Própria) 

 

 
Figura 12: Bebedouro na paddock, em 23/02/17 (Fonte: Própria) 

 

 
Figura 13: Tanque, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 
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Os animais que se encontram em fase de desbaste ou já desbastados estão estabulados 

em dois pavilhões um com 3 boxes e o outro com 10 boxes individuais. Estes equinos 

participam nas competições equestres, exceto o Calando VI (figura 14). Nas figuras 15 e 16 

são mostrados alguns pormenores destas instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 15: Comedouro para alimento concentrado, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 

 

 
Figura 16: Bebedouro, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 

 

As camas das boxes podem ser compostas por palha, serrim, aparas de madeira, casca 

de arroz, fibra de coco e areia (figuras 17, 18 e 19). A palha e a areia são mais usadas nesta 

exploração (figura 18).  

Figura 14: Boxes, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 
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Figura 17: Aparas de madeira, em 27/01/17 (Fonte: Própria )                        
 

 
Figura 18: Areia e palha, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 

 

 
Figura 19: Serrim, em 27/01/17 (Fonte: Própria)      

           
Para o trabalho dos cavalos estão disponíveis dois picadeiros, um coberto e um 

descoberto; um redondel para trabalho à guia, uma guia mecânica; para o treino e competição 

dos cavalos existem ainda, no exterior, uma pista galope, pista trote e no centro o picadeiro de 

obstáculos (figura 20). No picadeiro coberto a cama é composta por areia preta e borracha dos 

calçados (figura 21). A guia mecânica muda de posição de 15 em 15 minutos e os cavalos 

(máximo de 4) são levados a este equipamento diariamente exceto quando chove (figura 22).  
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Figura 20: Pista galope, pista trote e picadeiro de obstáculos (Fonte: Jornal O Galope, 2013) 

 

 
Figura 21: Areia preta e borracha dos calçados, em 27/01/17 (Fonte: Própria)                

 

 
Figura 22: Guia mecânica (esquerda – sem animais e direita – com animais), em 27/01/17 (Fonte: Própria) 

 

2.4. Animais  

 

Durante o período de estágio, o CHQG possuía 15 equinos incluindo animais 

reprodutores, poldras em cria e recria, cavalos desbastados e em desbaste, 1 cavalo sénior em 

pastagem separado de todos os outros animais, e ainda cavalos para desporto equestre (tabela 

8), 1 burro e 7 cães. Nesta exploração há a transferência de animais de uma exploração para 

outra, e assim, não existe um número fixo de animais. Este ano (2017) corresponde à letra N 

para a escolha do nome ao cavalo.  
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Tabela 8: Efetivo equino do CHQG (Fonte: Própria) 
Nome Raça Sexo Idade Alojamento Destino 

Anita da Granja PSI Égua 12 Anos Paddock Reprodução 
Calando VI Holstein Garanhão 28 Anos Boxe Reprodução 

Fiona 
Português de 

Desporto Égua 7 Anos Boxe Competição 

Galli PSI Égua 6 Anos Boxe Competição 
Garfigld da 

Granja 
PSI Cavalo 6 Anos Boxe Competição 

Heaven Oldenburg Égua 5 Anos Boxe Competição 

Ivana 
Anglo European 

Studbook Égua 4 Anos Paddock Reprodução 

Jane da Granja Holstein Poldra 3 Anos Paddock 
Após os 3 anos, 

competição 

Laka da Granja Oldenburger Poldra 2 Anos Paddock 
Após os 3 anos, 

competição 
M-Hamlet BWP-Sela Belga Cavalo 5 Anos Boxe Competição 
Orlanda Holstein Égua 18 Anos Paddock Reprodução 

Run to You PSI Cavalo 4 Anos Boxe Competição 

Sandy Dyko PSI Cavalo 5 Anos Boxe Competição 
So Poetty Cruzada Portuguesa Égua 18 Anos Boxe Competição 

Legenda: PSI – Puro-Sangue Inglês. 
 

As éguas existentes na exploração têm como principal função, numa primeira fase da 

sua vida, o desporto equestre e posteriormente são utilizadas como reprodutoras. No início do 

estágio existia apenas uma fêmea gestante (Orlanda) e em março foi adquirida uma outra 

fêmea gestante (Ivana - 9 meses de gestação) vinda da Escócia. 

   

2.5. Sistema de produção - Maneio alimentar 

 

 Este centro hípico é tido como uma exploração de minifúndio com 3 éguas e 2 poldras 

(2 e 3 anos) permanecendo em grupo e em pastagem praticamente durante todo o ano. 

Relativamente ao maneio alimentar este é baseado em pastagem, feno e alimento composto 

comercial. As pastagens (classificadas como pastagem de regadio) são a base das dietas das 

éguas reprodutoras e das poldras em crescimento, e na aproximação do parto até 1 mês de 

lactação a alimentação é constituída pelas forragens e alimentos compostos comerciais nas 

boxes.  
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2.5.1. Éguas 

 

A égua de criação (Anita da Granja) alimenta-se, quase em absoluto, de pastagens 

naturais. Quando a pastagem começa a perder qualidade são fornecidos fardos de feno de 2 

em 2 dias ad libitum e pedras de sal.  

A forma de fornecimento da alimentação para as éguas gestantes tem em consideração 

o PV das éguas. Deste modo, ao longo do ano e em função da disponibilidade de erva, são 

também distribuídos forragens (ad libitum) e alimento composto complementar comercial, 

cuja composição se descreve na tabela 9, pois assim assegura um desenvolvimento fetal 

adequado. Estes alimentos complementam a pastagem de modo a suportar o aumento das 

necessidades nutricionais associadas à gestação, aos períodos de aleitamento e ao crescimento 

do respetivo poldro.  

 
Tabela 9: Composição química do alimento composto complementar fornecido às éguas em fase final de 

gestação e início de lactação (Fonte: Própria) 
ED (Mcal/kg) PB (%) Ca (%) P (%) Vit. A (UI) 

3,15 15 0,9 0,4 15.000 
 

 Como referido na literatura, as exigências mínimas de proteína para éguas gestantes 

nos primeiros dois terços da gestação é de 8% de PB, recomendação que com facilidade pode 

ser satisfeita apenas por pastagem ou feno sem qualquer suplementação de alimento 

concentrado. No entanto, para as éguas nos últimos 3 meses de gestação, as exigências 

nutricionais em PB aumentam para 11% e 13,5% para éguas no início da lactação. Assim 

sendo, verificamos que nesta exploração é aconselhável o suplemento com alimento 

concentrado durante estes períodos mencionados anteriormente. Nos últimos 3 meses de 

gestação, o feto aumenta o seu peso representando dois terços do crescimento fetal, portanto, 

os requisitos em energia, proteína, cálcio e fósforo aumentam consideravelmente. No entanto, 

o acesso a alimentação concentrada durante os últimos 3 meses de gestação é comum e é uma 

boa prática para garantir uma nutrição adequada. Segundo Carvalho & Haddad (1987), os 

níveis de PB de alimento composto comercial a serem utilizados nessas fases deverá variar 

entre os 14% e 16% PB (estando de acordo com a tabela 9), pois as exigências das éguas 

gestantes mantêm-se aproximadamente constantes até o pico da lactação (2-3 meses).  

 A égua gestante Orlanda com 7 meses apresentava-se bastante magra e foi-lhe 

fornecido (1 vez/dia) 1 kg de alimento concentrado a partir do oitavo mês de gestação 

(controlo de peso), para que esta atingisse a altura do parto com uma CC de cerca de 3,5, 
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adequada a um processo de parto e lactação normais. O mesmo aconteceu à égua Ivana com 9 

meses de gestação, após a sua chegada da Escócia. Assim, estes animais foram separados do 

restante efetivo (Laka da Granja, Anita da Granja e Jane da Granja) para que atingissem o 

peso adequado evitando o stresse e permitindo, desse modo, o seu adequado acompanhamento 

(figuras 23, 24 e 25). As dietas foram ajustadas durante um período de vários dias (cerca de 

uma semana), pois mudanças repentinas podem causar gases, diarreia e complicações mais 

sérias principalmente durante o último terço da gestação.  

 

 

Figura 23: Égua Orlanda com 7 meses de gestação na parcela 1, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 

 

Figura 24: Égua Orlanda com 8 meses de gestação na parcela 2, em 23/02/17 (Fonte: Própria) 
 

 
Figura 25: Esquerda – Égua Orlanda; direita - Égua Ivana, ambas com 10 meses de gestação, na parcela 2, em 

07/04/17 (Fonte: Própria) 
 

 Pela análise das figuras 23, 24 e 25 é possível verificar diferenças significativas na 

pastagem. Apesar da parcela 2 (figuras 24 e 25) conter espécies menos apetecíveis, e algumas 

até infestantes, as éguas Orlanda e Ivana foram deslocadas para este local de modo a poderem 
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ser vigiadas e controladas o seu peso. Na figura 23 é bem visível o sobre pisoamento da 

pastagem que em conjunto com a escassez de massa vegetal se tornaram as principais razões 

para as transferências das fêmeas para uma outra parcela. Osoro et al. (2012), referem que o 

comportamento de corrida, brincadeira (principalmente de poldros), área de defecação e o 

próprio pisoteio em algumas áreas da paddock (por exemplo perto de cercas), limitam a 

escolha de algumas espécies de pastagem. 

 As pastagens de regadio do CHQG não apresentavam uma distribuição uniforme de 

gramíneas e leguminosas uma vez que havia uma grande acumulação de gramíneas e poucas 

ou quase nenhumas leguminosas. Como anteriormente referido, as espécies infestantes se 

forem muito abundantes e ingeridas pelos animais podem provocar problemas de saúde, desde 

a redução da ingestão e da digestibilidade do alimento até à morte dos animais (Moreira, 

2002). Algumas zonas em particular (figuras 24 e 25) apresentavam um grau de infestação 

muito elevado e quantidades relativamente baixas de gramíneas e leguminosas. 

Segundo Smith et al., (2012) as pastagens pouco produtivas e elevadas pressões de 

pastoreio podem levar à extinção de algumas espécies, posterior erosão do solo e invasão da 

flora exótica. Uma solução para este caso foi a mistura de alimento concentrado e feno em 

conjunto com a pastagem de baixa qualidade para manter assim os animais saudáveis e 

satisfazer as necessidades nutritivas das éguas gestantes. 

A disponibilidade de água também é um fator determinante para uma correta ingestão 

de alimento, sendo que as éguas nesta exploração têm à sua disposição água proveniente do 

tanque e bebedouro automático. O abeberamento em pastagem deve ser controlado pois pode 

ocorrer o crescimento de algas, um problema que acontece nos meses mais quentes. Por outro 

lado, muita água pode inundar a pastagem, arruinando a sua principal fonte de alimentação e 

causando problemas para os cavalos que se movimentam em zonas encharcadas e na lama 

(Martins, 2017). Nas pastagens de regadio, em termos físicos, estes solos encharcam com 

facilidade no inverno, têm dificuldades de drenagem e secam excessivamente no verão, logo, 

são solos difíceis de trabalhar. Quando as pastagens estão encharcadas não devem ser 

pastoreadas uma vez que os cascos dos animais enterram-se e cortam as folhas e as raízes das 

espécies presentes (Moreira, 2002).  

 Durante o primeiro mês de lactação, as éguas estão estabuladas durante o período 

noturno, nas boxes, juntamente com as crias, para terem acesso ao alimento concentrado, de 

acordo com as suas necessidades nutricionais, permanecendo em pastagem durante o dia. 



Capítulo 2: Atividades do Estágio 
 

 
72 

 
 

Passado este período inicial, as éguas e respetivas crias são transferidas para a paddock. 

Quando voltam à pastagem passam os primeiros dias sempre com o poldro e mais afastadas 

do resto do grupo. A sua alimentação faz-se apenas com base em pastagem e algum feno, e a 

ingestão da quantidade de alimento composto diário é ajustada tendo em conta o PV da égua. 

 

2.5.1.1. Alternativas/Sugestões ao maneio observado - éguas  

 

 Para solucionar os problemas verificados no maneio alimentar, sugerimos melhorias 

na monitorização das éguas no final de gestação e durante o primeiro terço da lactação, que 

são possíveis sem acarretar aumentos de custos. O maneio de pastagens é importante em 

termos de rotação mas também de composição, verificamos que para a melhoria das pastagens 

as éguas foram colocadas noutra parcela mas esta continha espécies infestantes nada 

adequadas a animais em gestação. Uma vez que, as pastagens tinham na sua constituição 

espécies autóctones, sendo tendencialmente pobres em proteína e ricas em fibra. Segundo 

Freire (2011), a partir de meados da primavera, a sua qualidade decresce ainda mais, 

tornando-se difícil a partir desta altura manter os animais sem ajuda de qualquer 

suplementação, devendo receber de maneira gradativa, até se acostumarem com o novo 

alimento, o que nem sempre sucedeu nesta exploração. Assim, ao não estarem revestidos com 

boa qualidade de pastagem, as éguas foram suplementadas com feno e alimento concentrado.  

 Podemos aludir que se a exploração tiver alimentação de qualidade, o criador ganha 

independência em relação a fatores de produção externos, melhorando os resultados 

económicos do centro hípico. Como alternativas sugerimos alguns fatores a ter em conta na 

escolha e decisão do tipo de pastagem a adotar para esta exploração, e são eles: conhecer as 

preferências dos animais, a duração da pastagem (temporária ou permanente), o tipo do 

pastoreio (rotacional, contínuo), o tipo do solo (ph, textura, drenagem), o clima (pluviosidade 

anual e distribuição, temperaturas), o tipo de sementeira (variedades de plantas pratenses e 

forrageiras) e a disponibilidade de água. Deve-se também reservar as terras de sementeira 

para produzir fenos de qualidade, que são um óptimo suplemento para as épocas de menor 

disponibilidade alimentar. Assim, a qualidade da pastagem irá depender do equilíbrio entre as 

características dos animais e das plantas, para além das técnicas de instalação e da gestão das 

parcelas de pastagem. 

 O fraco controlo do PV das éguas ao longo do ano pode também contribuir para um 

inferior desempenho destas. Convém reforçar que só quando a pastagem apresentava uma 
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situação limite é que as éguas foram transferidas para outra paddock para melhorar o seu PV. 

Essa atitude é importante para podermos manter uma qualidade nutricional adequada às éguas 

gestantes, pois passam a levar um poldro no seu ventre e o mesmo também precisará de uma 

demanda energética para o seu bom desenvolvimento. Verificámos que a composição do 

regime alimentar, para além da pastagem, continha feno, alimento concentrado e pedra de sal/ 

bloco de minerais. Segundo Harris (2005) os alimentos compostos complementares à 

pastagem e forragem não garantem a ingestão suficiente de sódio e cloro e desta forma para 

compensar essas perdas, o fornecimento de pedras de sal (cloreto de sódio)/bloco de minerais 

torna-se necessário.  

No entanto, verificamos que o abeberamento provinha do tanque e do bebedouro 

automático e estes não eram controlados quanto à qualidade de água. Ainda que, até à data, 

não existam parâmetros de qualidade legalmente estabelecidos relativamente à água para 

abeberamento dos animais, deve haver uma preocupação com a qualidade da mesma por parte 

dos responsáveis pelos animais.  

 A avaliação da CC é uma técnica simples que permite avaliar o nível de reservas 

adiposas subcutâneas (visualização e palpação) permitindo classificar os animais numa escala 

de CC e adaptar o maneio alimentar. Pode ser efetuada por palpação em pontos-chave 

definidos em função da espécie e/ou com recurso a ultrassonografia em tempo real. No centro 

hípico, não conheciam o conceito da CC, mas o estado corporal dos animais era apenas 

efetuado recorrendo à observação dos animais o que tornava a perceção da CC pouco fiável e 

correta. A fisionomia do animal, o sexo, o estado fisiológico, entre outros, são fatores que 

podem contribuir para erros na avaliação da CC baseando apenas na observação visual dos 

equinos. Para que o CHQG alcance um maior sucesso tanto no maneio alimentar como no 

maneio reprodutivo aconselhamos a conjugação da observação dos animais com a palpação 

de seis regiões corporais do equino: base da cauda, processos espinhosos da lombar, cernelha, 

pescoço, costelas e região atrás do ombro. A avaliação da CC é importante pois permite 

desenvolver estratégias alimentares para impedir a queda da CC das éguas reprodutoras para 

níveis que comprometam o seu desempenho reprodutivo e evitando-se assim algumas perdas 

económicas. As éguas no último terço de gestação devem ser alimentadas de forma a atingir 

níveis de CC que permitam ao adequado fornecimento de nutrientes ao feto e garantir reservas 

adiposas para o subsequente processo de lactação. 
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2.5.2. Poldras 

 

 De acordo com Aleixo (2015) o desmame de poldros está intimamente relacionado 

com o crescimento e a saúde do animal. Em geral, o desmame deve ser feito entre o sexto e o 

oitavo mês de vida do poldro, quando o leite materno deixa de ser suficiente, em quantidade e 

composição química, para o seu adequado desenvolvimento. Na tabela 10, estão registadas as 

informações referentes às poldras existentes no ano de 2017 na exploração. 

 
Tabela 10: Efetivo de poldras do CHQG (Fonte: Própria) 

Poldra Data de nascimento Desmame (meses) 

Jane da Granja 7/02/2014 6 Meses 
Laka da Granja 23/06/2015 4 Meses 

 

Durante os primeiros 6 meses de vida, os poldros lactentes ingerem o leite das suas 

mães e têm acesso à erva da pastagem e, por volta dos 6 meses de idade, são maioritariamente 

desmamados. Como a progenitora faleceu, a poldra Laka da Granja foi desmamada aos 4 

meses o que poderia ter sido um fator de risco, já que antes dos 6 meses a taxa de crescimento 

e o ganho de peso são maiores e esses processos poderiam ter sido afetados de forma negativa 

e irreversível. No entanto, a poldra teve um acompanhamento mais rigoroso e uma 

alimentação mais controlada o que permitiu contornar esta situação de desmame precoce 

forçado.  

 O método mais frequente é o desmame gradual, que consiste na separação da cria da 

progenitora e, desta forma, ao completarem 6 meses, os poldros são transferidos 1 vez por 

mês para as boxes onde lhes é facultado o acesso às forragens conservadas ad libitum e ao 

alimento composto comercial (com maior teor proteico e suplemento vitamínico, cuja 

composição se descreve na tabela 11) e terminam esta dieta aos 3 anos, mas, nos restantes 

dias os único recursos alimentares disponíveis são a pastagem; o suplemento com o feno (ad 

libitum) só acontece quando a pastagem está em fraca qualidade. O regime alimentar é 

fundamental para garantir um crescimento e desenvolvimento adequados ao desporto equestre 

que irão desempenhar na idade adulta. O desmame devia ser praticado com a retirada das 

mães e não dos poldros, pois os poldros já conhecem o seu habitat e realocá-los pode 

acarretar-lhes mais um trauma ou situação de stresse. A maneira mais usual de iniciar a 

introdução da prática do desmame é começar a oferecer, a partir de 1º mês de idade, alimento 

concentrado para poldros, seja em sistema de creepfeeding (local de acesso exclusivo aos 

poldros) ou simplesmente num comedouro separado da égua. No entanto, Torres e Jardim 
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(1981), afirmou que quanto mais uniforme o lote de poldros e quanto mais próximos os 

nascimentos, melhor é o maneio sanitário e de desmame.  

 
Tabela 11: Composição química do alimento composto complementar fornecida às poldras em crescimento 

(Fonte: Própria) 
ED (Mcal/kg) PB (%) Lisina (%) Ca (%) P (%) Cu (mg) Zn (mg) Vit. A (UI) 

3,10 16 0,7 1,2 0,6 60 250 25.000 
 

 Como vimos na revisão da literatura as exigências mínimas de proteína nos poldros 

em crescimento devem variar entre 11-15% de PB nas dietas, começando a ser fornecida entre 

os 3 a 6 meses até aos 18 a 24 meses. Segundo Carvalho & Haddad (1987), a densidade 

nutricional do alimento concentrado pode variar de 16% a 18% PB (estando de acordo com a 

tabela 11) para animais em desmame até 12 meses, deve-se reforçar que a suplementação com 

alimento concentrado só deve ser iniciada a partir do terceiro mês de vida, justificado pelo 

início da redução de produção de leite da égua. A partir desta fase, os níveis nutricionais do 

alimento concentrado e a quantidade fornecida irão depender da disponibilidade e qualidade 

das forragens. Após os 12 meses até ao décimo oitavo mês, pode ser fornecido um alimento 

concentrado com valor proteico e energético mais baixo. Assim sendo, verificamos que nesta 

exploração é aconselhável o suplemento com alimento concentrado para que o poldro deixe 

de mamar e se vai habituando aos alimentos sólidos. 

As performances de crescimento e de desenvolvimento dos poldros em aleitamento 

também podem ser afetadas pela época de parto refletindo a influência da qualidade e da 

disponibilidade da pastagem da primavera (Fradinho et al., 2014). Os resultados observados 

nesse estudo indicam que as melhores performances de crescimento e de desenvolvimento 

foram obtidas nos poldros que nasceram em fevereiro/março quando comparados com os 

poldros que nasceram em abril/maio, visto a disponibilidade e a qualidade da erva decrescer 

consideravelmente a partir de maio. Como os partos, neste centro hípico, ocorrem em maio ou 

junho, o desmame feito aos 6 meses irá coincidir com a época de inverno, sendo uma fase 

muita crítica não tendo as éguas lactantes acesso a boa pastagem durante o pico das suas 

exigências nutricionais e que torna necessária a suplementação da sua dieta base com 

alimento concentrado. 

Os poldros iniciam o protocolo de vacinação ao 1 ano de idade, idealmente, com 

reforço 6 meses depois (figura 26). De acordo com FEP (2017b), a vacinação não é 

obrigatória, exceto em cavalos de competição nas provas dirigidas pela FEP ou FEI, em que a 

vacinação contra a influenza está regulamentada e é obrigatória para a participação dos 
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equinos nas provas. Também, a partir de 1 ano de idade, os poldros devem ser desparasitados 

de 3 em 3 meses até aos 3 anos.  

 

 
Figura 26: Exemplo de um registo de vacinas, em 27/01/17 (Fonte: Própria)  

 

 As poldras interagiam-se bem uma com a outra e também com as éguas e estavam 

familiarizadas com os seres humanos. Este ponto é importante pois esta socialização facilita o 

trabalho dos tratadores e a sua preparação para o treinamento (figura 27). Segundo a FEP 

(2017b), um cavalo bem treinado é mais valioso e, geralmente, será mais amigável e fácil de 

trabalhar. 

 

 

Figura 27: Jane da Granja (esquerda), Anita da Granja (meio) e Laka da Granja (direita), em 27/01/17 (Fonte: 
Própria) 

 

A partir dos 2 anos são registados, pelo médico veterinário, os animais nos livros de 

identificação e de registo, e também é efetuado o resenho gráfico e descritivo dos equídeos 

(figura 28). Só são registadas as éguas de competição não havendo registos das éguas de 

reprodução. É aplicado o identificador eletrónico, um microchip, no terço médio do pescoço 

(entre a nuca e o garrote), sensivelmente a três dedos do bordo crinal, na área do ligamento 

nucal do lado esquerdo. 
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Figura 28: Livro de identificação e de registo, e resenho gráfico e descritivo dos equídeos, em 27/01/2017 

(Fonte: Própria) 
 

 Quando as poldras atingirem os 4 anos de idade são estabuladas e é iniciado um 

maneio diferente e o seu desbaste. A partir desta idade irão começar com um plano alimentar 

para cavalos de desporto. Nesta fase, iniciam-se os treinos específicos para mais tarde 

participarem nas competições equestres ou então serem vendidos ou trocados por outro 

animal. Como no período do estágio eram só fêmeas, estas, futuramente poderão ser usadas 

para reprodução, se fossem machos ao ficarem na exploração eram castrados, sendo que 

ambos os sexos participam nas competições equestres.  

 

2.5.2.1. Alternativas/Sugestões ao maneio observado - poldras  

 

 No CHQG a forma de dar a suplementação de poldros deve ser modificada; uma 

alternativa seria o uso de um creepfeeding colocado nos locais onde as éguas estão. A 

suplementação recorrendo ao creepfeeding é uma prática fundamental para o 

desenvolvimento do animal e reduz a mão-de-obra ao evitar o deslocamento mensalmente da 

paddock para a boxe e vice-versa. Como averiguamos nas éguas, os poldros também 

necessitam de áreas de pastagens de boa qualidade, que lhes possibilite um bom 

desenvolvimento corporal. Uma pastagem de boa qualidade é uma solução, pois pode ajudar o 

poldro quando há uma queda de energia e proteína do leite materno à medida que vai 

crescendo. A alimentação do poldro até ao 1 ano de idade é de extrema importância para a 

produção de animais com boa estatura e CC, pois nesta fase, segundo Saastamoinen (1996) o 

animal atinge cerca de 90% da sua altura e 65% do seu peso corporal na vida adulta. Assim 

sendo, deve-se verificar se a dieta supre todas as necessidades em proteína e minerais. Um 
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método prático de avaliar o estado nutricional dos poldros e também das éguas na pastagem é 

através da apreciação visual e da palpação da CC do animal. 

  

2.6. Maneio reprodutivo 

  

 Idealmente, somente éguas em perfeito estado geral e reprodutivo são utilizadas para 

fins reprodutivos. Antes da época de reprodução, o médico veterinário examina os animais 

reprodutores e verifica o seu potencial reprodutivo. 

 Nesta exploração só existia um garanhão, o Calando VI, que foi durante alguns anos 

utilizado em competições equestres, fazendo SO e dressage, mas quando completou 19 anos 

deixou de competir e atualmente é utilizado como macho reprodutor. O garanhão é mantido 

na boxe todo o ano e é regularmente vigiado pelo tratador de cavalos, podendo ser retirado 

diariamente para ser exercitado ou para cobrições.  

A época reprodutiva tem início entre os meses de março-abril e termina em setembro-

outubro. A reprodução pode ser feita através de CN, IA ou TE, mas, em qualquer dos casos, é 

feita sempre com intervenção e vigilância técnica. No CHQG realiza-se usualmente o 

acasalamento por CN em que a égua permanece na própria exploração e é coberta pelo 

garanhão. Em alternativa, a fêmea é transferida para a Clínica Equestre em Vila do Conde 

para ser inseminada com o sémen do garanhão Calando VI ou de outro macho reprodutor. O 

recurso a este parceiro justifica-se pelo reduzido n.º de IA praticadas por ano que não permite 

tornar economicamente viável a exploração ter um centro de reprodução próprio com mão-de-

obra qualificada.  

No processo de CN, a égua é retirada da paddock e deslocada para um espaço próprio 

de cobrição (pavilhão das boxes) sendo posteriormente o garanhão levado até à presença da 

égua em cio. O ciclo éstrico da égua é acompanhado por um médico veterinário, através de 

palpação retal e ultrassonografia do aparelho reprodutor. A CN é repetida a cada 48 horas até 

ao momento da ovulação/rejeição da monta.  

 O médico veterinário responsável pela gestão da componente reprodutiva da 

exploração possui informação referente a cada égua. O diagnóstico de gestação é efetuado 

com o recurso ao exame ecográfico por volta dos 12 dias após a cobrição/inseminação para 

verificar se a fêmea está gestante ou não, e repetido aos 30 dias. Confirmada a gestação, faz-
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se uma previsão da data do parto e as éguas permanecem em regime de pastoreio o resto do 

ano, até à aproximação do parto. 

 Após a época de cobrições, as éguas são reunidas numa só manada, que inclui também 

os poldros até os 3 anos de idade. Os poldros com mais de 3 anos, regra geral, são retirados da 

manada principal e desbastados, com o objetivo de integrar o mercado externo ou de serem 

utilizados como animais de competição equestre. 

 O efetivo reprodutor do CHQG, à data do estágio (07/04/17), era composto por 1 

garanhão (Calando VI – figura 29) e 3 éguas reprodutoras (Ivana, Anita da Granja e Orlanda) 

(tabela 12), a égua Anita da Granja estava na paddock mas nesse período não entrou para a 

época reprodutiva nem estava gestante. As éguas apresentam idades compreendidas entre os 4 

e os 18 anos. O efetivo reprodutor já foi maior (6 éguas reprodutoras) mas foram transferidas 

para outras explorações. 

 

 
Figura 29: Garanhão Calando VI, em 27/01/17 (Fonte: Própria) 

 
Tabela 12: Efetivo das éguas reprodutoras do CHQG (Fonte: Própria) 

Égua Data de 

nascimento 

Paridade  Mês previsto do 

parto 

Reprodutor 

Anita da Granja 20/05/2005 1 ____________ Calando VI 
Orlanda 18/05/1999 5  maio Calando VI 

Ivana 12/08/2013 1  maio ___________ 
 

  A época predominante de nascimentos é maio/junho (tabela 12), existindo um desvio 

médio de 1-2 meses verificado entre o mês previsto do parto e o mês mais indicado para 

ocorrência de partos, em Portugal (fevereiro-abril). De realçar que apenas a égua Ivana não 

usufruiu das condições de maneio do pré-parto adaptado deste centro hípico e não há registos 

do macho reprodutor utilizado.  

 A égua Ivana foi transportada da Escócia para o CHQG aos 9 meses de gestação. Esta 

prática apesar de desaconselhada é a menos prejudicial do que se praticada durante os 

primeiros 2 meses de gestação em que não se deve transportar as éguas por longas distâncias, 
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pois aumenta drasticamente a taxa de perda da gestação (Chevalier, 1989). Durante a gestação 

deve-se manusear o mínimo possível as éguas, mantendo-as em pastagem e, ainda, evitar 

alterações bruscas de maneio e de alimentação.  

 Durante o período do peri-parto, o maneio diário destes animais engloba a 

monitorização do seu comportamento geral e alimentar. Geralmente, as éguas parem sozinhas, 

maioritariamente durante a noite e os partos ocorrem na primavera do ano seguinte à CN/IA. 

Os sinais que evidenciam a proximidade do parto são determinados visualmente pelo menos 3 

vezes durante o dia.  

 Às 2 semanas antes da data prevista para o parto, as éguas são transferidas para o 

pavilhão destinado aos partos: uma boxe de maior dimensão com área de cerca de 16m2, com 

condições adequadas de higiene e de cama. Desta forma promove-se a habituação das fêmeas 

a este novo espaço e potencia-se a produção de anticorpos a este novo ambiente. Estas tarefas 

são realizadas com a antecedência referida de modo a precaver a elevada variabilidade entre a 

data prevista e a data efetiva do parto. A limpeza e desinfeção são também importantes para 

prevenir a propagação de doenças e evitar o aparecimento de infeções neonatais. Convém 

também referir que o estábulo permite aos animais não entrarem em stresse devido à 

competição para garantirem acesso ao alimento e/ou à água.  

 Na manhã seguinte ao parto, o funcionário responsável regista a égua que pariu e o 

sexo da cria, certificando-se de que não há quaisquer problemas com a égua e o poldro recém-

nascido, deixando durante mais algumas horas as membranas fetais junto da égua e 

verificando se nas primeiras horas é realizada a ingestão de colostro e se a cria expulsa o 

mecónio sem dificuldades.   

 Às éguas recém-paridas, aos 7 dias após o parto, com intervalo de um dia, é detetado o 

cio do poldro e avaliada a dinâmica ovárica através da palpação retal. Se o proprietário optar 

por aproveitar este cio a fêmea inicia um novo ciclo reprodutivo; algumas vezes e em função 

da produtividade desejada as fêmeas podem ser cobertas mais tarde ou mesmo permanecerem 

vazias só entrando novamente à reprodução na época seguinte.  

 No período do estágio não existia nenhum caso de mortalidade, mas recolhemos os 

dados anteriores mais recentes do CHQG e houve três casos de mortalidade: a égua Orlanda 

sofreu um aborto, no dia em que iam transferi-la para um espaço dedicado à maternidade, o 

caso de uma cria que morreu por a progenitora não conseguir libertar a placenta e o 

falecimento da égua Luena (mãe da Laka da Granja). A hipótese colocada aponta estas 
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ocorrências como resultado de problemas de maneio e mau cálculo da altura ideal para a 

transferência da égua gestante Orlanda da paddock para a boxe. Estes factos poderiam ser 

minimizados se provavelmente houvesse uma melhor monitorização no período peri-parto 

nomeadamente quanto ao comportamento e ao estado higiénico das éguas, bem como a sua 

alimentação e CC. No que diz respeito ao estabelecimento da relação mãe e filho até à data 

não ocorreram nenhuns problemas.  

 

2.6.1. Alternativas/Sugestões ao maneio observado  

 

 Foi difícil retirar ilações sobre o maneio reprodutivo dado à inexistência de registos. 

Os colaboradores conheciam os animais mas nem sempre conseguiam transmitir os dados 

necessários para uma análise precisa. O médico veterinário tem conhecimento dos dados 

básicos para tornar eficiente o processo reprodutivo no entanto a falta de comunicação e de 

conhecimento sobre o desempenho da exploração entre os intervenientes conjugam-se como 

uma prática rotineira não desejável. A recolha de dados é esporádica, ocasional o que os torna 

pouco válidos para qualquer análise posterior. A eficiência reprodutiva é um dado que 

interfere diretamente nos resultados económicos de um sistema de produção, pois as 

explorações equinas não sobrevivem sem um maneio reprodutivo eficaz e eficiente dos 

cavalos, o que torna os registos reprodutivos uma peça fundamental na reprodução equina 

(Rossdale, 2003). A exploração adia a componente reprodutiva equina para estágios mais 

tardios da sua vida devido à predileção pela performance desportiva.  

 A escolha de um cavalo para reprodutor é importante, pois segundo Rossdale (2003) 

ao apresentar uma menor capacidade reprodutiva o animal deve ser retirado e substituído por 

outro. Na exploração, caso o garanhão tenha algum problema de fertilidade, não existe outro 

animal reprodutor para substitui-lo pois não fazem renovação do efetivo. Mas no período do 

estágio o garanhão Calando VI não tinha problemas de fertilidade pois foram realizados 

exames físicos e andrológicos na Clínica Equestre em Vila do Conde para garantir a qualidade 

do sémen, fertilidade e descendência sendo uma das raças ótimas para a modalidade de SO do 

desporto equestre. 

 Nas explorações existentes em Portugal, a primavera e o verão são as épocas 

escolhidas para o acasalamento que coincide com o final da temporada de exposições e 

provas, além de ser também a altura em que se verificam as melhores condições de clima e 

pastagem. Segundo Mendes (2011), é nessa época que existem ervas jovens capazes de 
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fornecer os nutrientes necessários à recuperação do parto e posterior período de lactação nas 

éguas. No entanto, nesta exploração, a concentração de partos ocorre no período maio/junho; 

não implica que seja necessariamente uma má opção reprodutiva mas implica menor período 

de aproveitamento do crescimento das pastagens naturais. É portanto, muito importante, no 

período da gestação, fornecer ao animal uma alimentação completa e balanceada para que a 

égua chegue ao parto em excelente forma física. É geralmente no pós-parto que se verificam 

drásticas perdas de PV, que se poderão ir agravando até ao período seco (antes do parto) se a 

égua gestante for sujeita a subalimentação, comprometendo depois a capacidade de produção 

de leite e subsequentemente o desenvolvimento do poldro. De acordo com Martin (2012), em 

cavalos de desporto, o objetivo de alguns criadores é planearem os partos o mais perto 

possível do dia 1 de janeiro de cada ano, para que estes animais estejam em vantagem, em 

termos de desenvolvimento (tamanho e maturidade), na altura de competirem com animais 

nascidos no mesmo ano. Esta prática não é adotada no CHQG o que pode ser considerada 

como desvantajosa: os nascimentos ocorrem maioritariamente em maio, o que deixa os 

animais nascidos nesta exploração em clara desvantagem competitiva em relação aos nascidos 

em fevereiro, por exemplo. Uma alternativa podia ser a implementação de medidas de 

antecipação da época reprodutiva, com início das cobrições nos primeiros meses do ano com 

recurso a programas de luz: fornecimento de luz artificial adicional durante os meses de 

inverno, de forma a simular uma maior duração do dia. Com isto, as éguas começam a 

apresentar ciclicidade reprodutiva e a ovular antes do que seria expectável de forma natural 

(Thatcher & Hansen, 1993 e Hafez & Hafez, 2000b). 

 Para obter resultados positivos no maneio reprodutivo são necessários conhecimentos 

técnicos de maneio como o ciclo éstrico, tratamentos hormonais e observação do 

comportamento reprodutivo. O maneio reprodutivo está dependente e interfere com outros 

parâmetros, tais como, a alimentação, o sistema de acasalamento, as biotecnologias adotadas, 

o estabelecimento de critérios para a seleção de reprodutores, entre outros. Estes critérios são 

importantes para que a exploração alcance bons índices reprodutivos (Ley, 2004). O criador 

deve investir em formas de aperfeiçoamento e cursos específicos voltados para a área da 

reprodução de equinos para capacitar os seus colaboradores no conhecimento atual e 

adequado; e proporcionar ao CHQG um maior potencial concorrencial no mercado da criação 

de cavalos.  

 

http://www.cptcursospresenciais.com.br/cursos/reproducao-equina/curso-de-manejo-reprodutivo-em-equinos
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Capítulo 3: A gestão do Centro Hípico da Quinta da Granja e sugestões de 

estratégias de melhoria dos resultados  

 

Com o objetivo de enquadramos as práticas observadas com o pretendido pelo 

proprietário decidimos realizar uma entrevista (guião em anexo - ANEXO I) que nos pudesse 

esclarecer eventuais dúvidas e pretensões para a sua atividade económica.  

Deste momento foi possível ter uma noção da realidade desta exploração e perceber 

até que ponto o proprietário e a equipa da exploração estão dispostos a mudar, uma vez que o 

maneio reprodutivo bem conduzido pode melhorar as características reprodutivas e 

produtivas, usando biotecnologias como a IA e TE, através da escolha bem conduzida dos 

garanhões e éguas reprodutoras a fim de atingir os parâmetros desejados e, também, visando 

preservar as características morfológicas e culturais de cada raça. Para além disso, o maneio 

sanitário e nutricional são, igualmente, importantes, pois quando mal conduzidos podem 

debilitar ou até mesmo levar a morte dos animais, além de prejudicar o desempenho 

reprodutivo dos equinos.  

 

3.1. Síntese da entrevista 

 

A exploração do CHQG sofreu, ao longo do seu tempo de vida, algumas alterações 

para evoluir como um centro hípico. No começo da exploração o objetivo era só a viticultura, 

depois desenvolveu-se para se adaptar também para a produção de kiwis e só por último com 

o aumento de áreas surgiu a ideia e funcionamento de um centro hípico voltado para ao 

desporto equestre e também para as aulas de equitação. Estes projetos foram desenvolvidos 

com as ajudas de LEADER (Ligação entre Ações de Desenvolvimento e Economia Rural) I e 

LEADER II. Esta iniciativa comunitária foi introduzida em Portugal como uma nova prática 

nas iniciativas de desenvolvimento rural e integração dos diversos setores e de diversificação 

das atividades produtivas. No entanto, o proprietário ainda quer promover e dinamizar o 

espaço procedendo para isso ao aumento de mais área. Nas tarefas diárias da exploração não 

existe nenhum requisito para seguir a ordem, apenas observa e questiona ao tratador de 

cavalos. 
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 O proprietário classifica as apostas nas corridas como uma grande indústria e que está 

a ser desaproveitada em Portugal, manifestando esperançado em que este novo impulso possa 

desenvolvê-la ao mesmo tempo que se desenvolverá a indústria agrícola que lhe está 

associada.  

Na exploração, a nível de tecnologias existe o starting gate que permite o início das 

corridas equestres e a ecografia para a parte reprodutiva. A ecografia é muito útil no 

diagnóstico e na monitorização do ciclo reprodutivo e gestação da égua. 

O CHQG dispõe de infraestruturas para receber diversas disciplinas e grandes eventos 

como Corridas de Galope e Trote Atrelado. Para além disso há o evento equestre para a 

modalidade SO em que na região do Norte do país é o único lugar para esta modalidade 

desportiva. Assim, o proprietário realça que definitivamente o cavalo pode ser sim um 

negócio e não só um passatempo. A indústria do cavalo não é apenas a criação e recriação, 

assim como potenciada pelo desporto equestre. Ao contrário das outras espécies domésticas, o 

cavalo de desporto requer maiores cuidados e gastos; são animais que movimentam com 

maior intensidade permitindo ter lucro nos eventos das provas equestres. A evolução do 

centro hípico só ficou com as provas equestres nacionais, à exceção do Norte de Espanha 

(Galiza) que participam nas competições, mas não é por vontade própria, pelo proprietário 

gostaria de ir mais à frente participando nas provas internacionais, principalmente nos Jogos 

Olímpicos. 

A renovação do efetivo produtivo da exploração é feita a partir de éguas, poldros e 

cavalos havendo troca ou venda/compra com outra exploração. No entanto, é mais 

desvantajoso em termos económicos e sanitários, uma vez que a introdução de animais na 

exploração envolve sempre algum risco.  

Assim, refere também que as éguas devem ter um PV adequado para que na altura do 

parto as crias não sofram com isso. Isto é, é essencial ter alguns cuidados com as éguas para 

que as crias tenham os nutrientes necessários disponíveis para o correto desenvolvimento do 

poldro e deste modo permitirem participar na modalidade pretendida. 

A nutrição de poldros recém-nascidos está diretamente relacionada com o 

desenvolvimento do animal, por isso houve algumas condicionantes na sobrevivência dos 

poldros por causa da má alimentação e da qualidade do leite das éguas progenitoras. As 

decisões tomadas no período inicial na vida do cavalo podem ser decisivas para um bom ou 

mau desenvolvimento do equino nas fases sequenciais da sua vida. 
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 Logo, ter um cavalo não implica só que dispensemos algum tempo para tratar dele, implica 

também um grande custo financeiro. As despesas com um cavalo incluem: alimentação, ferragens, 

equipamento, veterinário, pastagens, alojamento e outras. Tanto que para reduzir os custos de 

produção, o proprietário optou por sistemas que possibilitaram a redução dos gastos em 

energia elétrica e da alimentação. 

 

3.1.1. Alternativas/Sugestões de estratégias de melhoria dos resultados 

 

 A exploração é dedicada à criação de equinos, às aulas de equitação e ao desporto 

equestre, sendo esta última a mais relevante para o centro hípico. Os trabalhadores desta 

exploração deviam possuir conhecimentos técnicos acerca dos aspetos fisiológicos e 

zootécnicos relacionados com a produção de equinos, nomeadamente no maneio alimentar 

(pastagens e CC) e reprodutivo. O proprietário devia abordar a gestão do CHQG de uma 

forma coordenada e adotar-se de conhecimentos complementares na gestão de recursos e 

procedimentos zootécnicos. A organização do dia-a-dia deveria assentar numa visão sistémica 

e clara de toda a produção de equinos o que certamente lhe permitiria alcançar resultados 

económicos mais elevados. 

 Outro ponto importante constatado é que o proprietário não integra indicadores 

diários, mensais ou anuais na gestão do centro hípico. Não o faz porque não os possui, mas 

também não os acha pertinentes. Achamos esta abordagem completamente contraproducente: 

deveria haver um planeamento anual que determinasse os objetivos da exploração e os 

resultados pretendidos, e uma monitorização deste plano. Portanto, a exploração deveria ter o 

seu foco bem traçado e utilizar corretamente os indicadores de desempenho. Se as metas 

pretendidas não fossem atingidas seria possível identificar o motivo e corrigir os problemas.  

 Quanto à compra de animais, os fatores motivadores do proprietário são a qualidade, a 

saúde, a versatilidade e o resultado em competições. Segundo Koenen et al. (2004), uma 

característica interessante do mercado de cavalos é o fato de que, os preços de revenda serem 

maiores do que os preços iniciais. Isso deve-se ao desenvolvimento e ao treino ao qual o 

animal é submetido.  

 Relativamente à disciplina de SO, não existe uma raça que se possa considerar 

predominante, no entanto, os animais utilizados tendem a pertencer a raças ou registos 

zootécnicos com aptidão para esta disciplina, como o Puro-Sangue Inglês (PSI), Português de 

Desporto e Holstein. Neste caso são utilizados mais frequentemente animais de sexo feminino 
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ou machos castrados, uma vez que se considera que possuem um temperamento mais 

adequado a este tipo de exercício. 

 O proprietário da exploração refere que o garanhão existente é de excelente linhagem, 

mas em nosso entender, devia fazer uma renovação do efetivo reprodutor. Apesar das suas 

características, este garanhão apresenta algumas limitações devido à sua idade, e para que não 

surjam falhas reprodutivas no efetivo devia ter-se uma outra opção. No entanto, não devemos 

esquecer que este garanhão foi um dos melhores cavalos na modalidade de SO e que a sua 

descendência continua a ser muito valorizada e apreciada.  

 As tecnologias utilizadas diretamente pela exploração são focadas na vertente do 

desporto equestre, na reprodução há a utilização da ecografia. A aplicação de tecnologias 

modernas na equinicultura como IA e TE são praticadas indiretamente pela exploração, isto é, 

o CHQG está associado à Clínica Equestre em Vila do Conde que fornece estas serviços de 

âmbito reprodutivo a custos zero, pois são praticados pelos alunos do Instituo Biomédico 

Abel Salazar do Porto para situações de aula ou investigação. De acordo com Long et al. 

(2003), as tecnologias reprodutivas começaram a ser aplicadas como ferramentas para 

melhorar o desempenho genético da raça ou como um método de maximizar a rentabilidade 

da criação de cavalos.  

 O criador, ao manipular a genética da descendência, procura obter raças adequadas 

para a modalidade SO não descurando outros parâmetros. O proprietário devia avaliar 

criticamente as suas éguas no que diz respeito ao pedigree e reprodução: se obteve bons 

resultados nos campos de provas, se a sua conformação é boa, se o temperamento é adequado 

e se tem um pedigree aceitável. A égua tem a maior influência possível sobre o 

comportamento e aprendizagem do poldro, é ela que o cria, e por esse motivo o poldro 

adquirirá os hábitos da mãe, na hora da alimentação, na forma de se relacionar com os outros 

no campo e adotará a atitude da mãe no que se refere ao maneio. Assim, a égua com boa 

pontuação e descendência na modalidade SO ao se acasalar com um garanhão também com 

uma boa pontuação nas competições irá provavelmente nascer um poldro com boa capacidade 

para as provas de SO.  

 Ao questionar o proprietário sobre o que faziam de diferente das outras explorações, 

só referiu as instalações existentes para as corridas equestres e as modalidades desportivas 

equestres, e nenhum ponto sobre o maneio de éguas e poldras que estavam em pastagem. No 

capítulo anterior já tínhamos verificado que as pastagens não eram as mais adequadas, uma 
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vez que para monitorizar um correto maneio da pastagem no pastoreio rotacional devia haver 

maior controlo sobre a quantidade de pastagem disponível para os animais e a sua melhor 

distribuição ao longo do ano, reduzindo sensivelmente a infestação de plantas invasoras e 

garantindo a perenidade da pastagem.  

 Nos problemas referenciados para esta exploração, o proprietário tem noção da 

realidade da exploração, nomeadamente no que respeita à incidência de mortalidade neonatal 

e perinatal e dificuldades na sobrevivência dos poldros. Uma das medidas a implementar é: 1 

vez/mês avaliar a CC dos animais e adequar a qualidade/quantidade dos nutrientes das 

fêmeas. No centro hípico é comum a presença constante da éguada, poldros (as), o garanhão e 

cavalos estabulados. O criador deve selecionar os animais para o seu efetivo com base nas 

suas características morfofuncionais e na sua vertente genética mas também aliar os fatores 

potenciadores do seu desempenho tal como o maneio alimentar. A pastagem e outras 

forragens têm um papel primordial nas éguas reprodutoras e poldras, uma vez que as éguas 

reprodutoras passam por 3 fases com requisitos e exigências diferentes: primeiros dois terços 

da gestação, último terço de gestação e primeiro terço de lactação. O ideal é que, desde os 3 

meses antes do parto até o desmame, a égua receba um alimento concentrado adequada para 

essa fase, pois são fases de exigências elevadas em proteína e energia, principalmente (Cintra, 

2011).  

 Como verificamos no capítulo 2 as éguas gestantes tiveram de ser suplementadas com 

forragem conservada e alimento concentrado devido ao mau estado da pastagem. No entanto a 

intervenção efetuada foi tardia o que contribuiu para um estado de magreza acentuado numa 

das éguas e obviamente uma fraca produção leiteira com impacto na sobrevivência e 

crescimento dos poldros. Uma nutrição inadequada reflete-se também no desempenho 

reprodutivo dos animais nomeadamente na fertilidade, conceção e perdas embrionárias mas 

também potencia a subfertilidade em garanhões e condiciona a sobrevivência do poldro 

(Cintra, 2011). Quando o nível nutricional oferecido é desadequado, baixo e persiste os casos 

de má nutrição conduzem a abortos, situação verificada em maio de 2016 com um aborto da 

égua Orlanda. Além das repercussões imediatas, os casos de abortos podem acarretar 

complicações futuras como situações de cariz infecioso que comprometem a fertilidade. Um 

baixo nível nutricional também pode levar ao nascimento de prematuros, ou mesmo, de 

poldros fracos e pouco resistentes.  
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 Um bom estado corporal da égua no momento do parto é uma garantia do nascimento 

de um poldro saudável e com ótimo desenvolvimento pós-natal. Quando as éguas estão em 

lactação, as exigências nutricionais da égua lactante aumentam e uma deficiência em 

determinados nutrientes afetará negativamente a quantidade e a qualidade do leite produzido, 

Se a égua for má produtora de leite, isto irá interferir diretamente no desenvolvimento do 

poldro (Doreau & Boulot, 1988). A solução será suplementar o leite materno e fornecer 

suporte a esses poldros, nomeadamente com o fornecimento de um alimento concentrado 

específico e balanceada para essa fase da vida, com teor de proteína e energia equilibrados 

para um crescimento saudável e eficiente. 

 Numa avaliação mais global podemos aconselhar que o CHQG deve investir na gestão 

das pastagens em conjunto com o reforço de conhecimentos técnicos para que lhe seja 

possível obter melhores resultados. As pastagens naturais são a base da alimentação do 

efetivo equino; a exploração possuía 4 hectares para 3 éguas e 2 poldras o que se revelou 

manifestamente pouco para garantir uma alimentação adequada em quantidade e qualidade, o 

proprietário refere isso mesmo que tem muitos animais para esses hectares e menciona que 

apenas faz pastoreio rotacional quando o número de animais é mais reduzido. Segundo 

Carvalho & Batello (2009), é necessário considerar uma lotação mínima nas pastagens como 

forma de atestar a sua produtividade. A capacidade de suporte foi definida como a quantidade 

de animais que uma determinada pastagem consegue manter os máximos desempenhos por 

animal e por unidade de área (Mott, 1960). Na nossa perspetiva para a obtenção de elevado 

aproveitamento de pastagem, o uso de intensidade de pastoreio deviam ser moderadas, 

evitando-se os extremos e procurando corresponder o tipo de exigência animal com o maneio 

de pastagem. Acreditamos que o conhecimento da pastagem na sua real dimensão ecológica, 

das noções de uso da forragem e dos conceitos de maneio seria uma das mais-valias para 

melhorar o correto maneio das pastagens e a gestão das divisões das parcelas das pastagens, e 

assim tornar a exploração uma atividade lucrativa e sustentável.   

 O questionário aplicado ao produtor de cavalo do CHQG visava compreender o seu 

modelo de negócios da criação de cavalos de desporto e serviu para reunir informações sobre 

a sua comercialização. Na entrevista realizada, ficou claro que o criador produzia os cavalos 

porque gostava de equinos, o que sugere que a criação de cavalos parece também assentar em 

retornos não monetários, como certa satisfação pessoal.  
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Capítulo 4: Considerações Finais 

 

 O CHQG insere-se num grupo de explorações equinas mais tradicionais, mas com 

fortes possibilidades de evolução no futuro. Este trabalho permitiu conhecer a situação real do 

maneio desta exploração face às características edafoclimáticas da região. Para além disso, o 

CHQG foca-se muito na vertente do desporto equestre e com muito trabalho e dedicação vem 

cumprindo o caminho correto na criação dos cavalos atletas para garantir o desempenho 

excecional nas pistas de competição.  

 No entanto, a reduzida dimensão do efetivo reprodutor (3 éguas reprodutoras e 2 

poldras) condicionou a possibilidade de se efetuar uma avaliação da eficiência reprodutiva da 

exploração. E em conjunto com a inexistência de registos reprodutivos não foi possível 

efetuar uma análise retrospetiva e global do desempenho da exploração, nos últimos anos. 

Existindo uma clara tendência de sobrevalorizar o desempenho e atenção, nomeadamente com 

registos mais concretos e precisos, dos animais de desporto em detrimentos do efetivo 

reprodutor. Tal facto dificulta muito o trabalho de análise da situação real de uma forma 

objetiva. Achamos que esta postura em relação à atividade reprodutiva das fêmeas devia ser 

modificada pois os dados de todos os animais são importantes e assim permitiria avaliar a 

capacidade reprodutiva e estrutural do CHQG. Quando surgem maus resultados descobrir a 

fonte do problema é muito complexo numa situação deste tipo e tornámos a referir que o 

sucesso de qualquer programa de reprodução é importante de modo a tomar decisões 

reprodutivas que permitam obter um maior índice de eficiência reprodutiva. Um desafio 

relevante prende-se com a formação técnica de abordagem completa e integrativa do maneio 

das éguas e dos poldros, tentando integrar diferentes técnicas reprodutivas (p.e. eficiência 

reprodutiva, taxa de mortalidade de éguas e poldros, entre outros) e obter um resultado eficaz. 

É importante atualmente apostar em áreas de especialização e para isso acontecer têm que se 

fazer opções, não sendo possível, obter bons resultados só baseados na prática: é preciso 

implementar formação especializada nos trabalhadores.  

 O sistema de produção praticado no maneio de éguas e poldros é o semiextensivo e, 

concluiu-se, que o maneio alimentar efetuado neste centro hípico não segue os critérios 

específicos relacionados com as recomendadas pela bibliografia, nomeadamente em relação à 

composição e estrutura das pastagens, ao tipo de clima, à época de partos, entre outros.
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Citando, ainda, que o proprietário da exploração deve fazer melhorias no acompanhamento do 

maneio alimentar nas éguas gestantes no pré-parto, parto e pós-parto e também nos poldros 

nas fases de pré e pós-desmame. O objetivo de um sistema semiextensivo é ter pastagens de 

boa qualidade para atender as exigências nutricionais dos animais, de forma económica, e 

verificamos que esta tendência não se mantinha nesta exploração, pois as pastagens 

apresentavam fraca qualidade e as éguas gestantes tiveram que ser suplementadas com feno e 

alimento concentrado e a égua de criação e as poldras foram suplementadas só com feno.  

 Relativamente aos aspetos de maneio geral dos animais em pastagem concluiu-se que 

o sistema de pastoreio rotacional é raramente utilizado e baseado num número de parcelas 

pouco variável. O encabeçamento em pastoreio não nos parece ser o mais adequado de acordo 

com a disponibilidade/qualidade da pastagem, uma vez que existem 4 hectares de área para 5 

animais e necessitaria de 1 hectare para cada cavalo adulto. Assim, deve ser feita uma melhor 

afetação da área disponível ao número de animais, que sendo variável ao longo do ano, pode 

ser considerada um obstáculo a uma racional gestão da pastagem. Dessa forma, surgem custos 

adicionais com feno e alimento concentrado para complementar o regime alimentar base que 

podiam ser minimizados. Uma correta gestão do pastoreio rotacional das parcelas disponíveis 

podia permitir um adequado “descanso” da área de pastoreio das paddocks (4 semanas), 

situação mais dificultada pelo facto de a área de pastoreio rotacional só englobar 2 parcelas 

para o maneio de éguas e poldras. 

 O facto de não haver distribuição de alimento composto em certas fases fisiológicas 

não constitui obrigatoriamente um aspeto negativo até porque é sempre importante salientar 

que a alimentação dos equinos deve ser baseada em pastagens e apenas complementada com 

alimentos concentrados e/ou forragens conservadas quando necessário. Em conjunto, esta 

decisão poderá trazer vantagens tanto ao nível do desempenho produtivo das éguas como ao 

nível da gestão dos recursos e custos da exploração, evitando assim o desperdício de alimento 

e a má nutrição dos animais. 

O controlo de crescimento dos poldros, nomeadamente ao nascimento e mensalmente 

até ao desmame, devia ser feito através da pesagem e medição (altura ao garote) sendo 

fundamental para, atempadamente, introduzir alterações da dieta necessárias de modo a não 

deixar prolongar situações de carência que poderão ser irrecuperáveis, o que não é feito na 

exploração.  
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 Apesar dos bons resultados referidos pelo proprietário, existem lacunas que 

consideramos graves e que facilmente poderiam ser ultrapassadas com implementação de 

medidas tais como: monitorização do estado vegetativo e composição de pastagens, avaliação 

regular da CC e existência de registos reprodutivos regulares e consistentes. 

Com o intuito de melhorar alguns aspetos deste centro hípico, seria interessante a 

adoção de algumas medidas adicionais, tais como: 

a) A adoção do dispositivo eletrónico de alarme que deteta o início dos partos e emite 

um aviso, a par da aquisição de um aparelho amplificador do sinal da rede de 

telemóvel; 

b) A aquisição de um colostrómetro ou qualquer outro método de determinação da 

qualidade do colostro e o congelamento/armazenamento de colostro; 

c) A transferência das éguas da pastagem para o pavilhão cerca de 1 mês antes da data 

prevista do parto para assim se garantir não só a adaptação imunológica adequada 

dos animais ao local, como também garantir que todas as éguas são acompanhadas, 

tendo em conta a variabilidade do tempo de gestação destes animais; 

d) A compra de mais animais para a exploração, a ampliação do terreno e a renovação 

do efetivo animal; 

e) Adoção de sistemas de distribuição individual de alimento em função dos animais e 

da fase produtiva/reprodutiva principalmente para as éguas gestantes. 

 Dado o grande investimento realizado nas éguas, e o facto de parte dos lucros ser 

obtido com a venda dos seus poldros, esta fase é muito crítica e que deveria ter um maior 

acompanhamento para que não haja perdas de éguas e/ou poldros. 
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ANEXO I - Entrevista realizada no dia 7 abril de 2017 ao proprietário do CHQG, o Sr. 

Paulo Ricardo Carvalho 
 

Estagiária: Com que objetivo nasceu esta exploração? 

PRC: O objetivo principal foi a viticultura, depois é que surgiu a equinicultura para a criação 
de um centro hípico. O único fim desta exploração são as competições equestres, mas também 
preocupa-se com a necessidade social e daí terem surgido as aulas de equitação. 
 
Estagiária: Como caracteriza o mercado e a evolução do mercado de desporto equestre 

em Portugal? 

PRC: No mercado faltam as apostas desportivas. A legalização das apostas nas corridas de 
cavalos permitiriam criar um volume de negócios muito importante para todo o setor e até 
para a economia do país em diferentes setores. Desde logo haveria a possibilidade de 
aumentar o efetivo animal trazendo consigo benefícios para todas as atividades relacionadas 
com estes animais. 

 
Estagiária: Que indicadores utiliza para a gestão do negócio? 

PRC: Os projetos foram desenvolvidos com as ajudas de Leader I e Leader II. De acordo com 
esta realidade os investimentos são focados nas aulas de equitação e nas competições 
equestres. A Câmara Municipal ajuda na introdução de mão-de-obra para a reposição de pisos 
e também desenvolve o marketing para as competições equestres. 
  

Estagiária: Estabelece objetivos anuais para a exploração? 

PRC: Sim, tenho um caderno de encargos no princípio de cada ano, principalmente em 
relação às provas desportivas e aos cavalos que tento negociar. 
 
Estagiária: Tem introduzido novas tecnologias na exploração? 

PRC: As novas tecnologias que tenho na exploração são vocacionadas para as corridas de 
cavalos, o starting gate e na parte da reprodução há a utilização da ecografia. 
 
Estagiária: O que faz de diferença da maioria das outras explorações? 

PRC: A exploração tem como objetivo principal a manutenção e melhoria das infraestruturas 
nomeadamente a pista de galope, campo de relvado, picadeiro coberto, etc. E ainda assegura o 
normal funcionamento do desporto equestre principalmente a modalidade SO que é única no 
Norte do país.  
 
Estagiária: A equinicultura é um bom negócio? 

PRC: Definitivamente o cavalo pode ser sim um negócio e não só um passatempo. Cada uma 
das raças tem os seus padrões específicos e sistema de seleção realizada pelo proprietário, que 
direciona a sua criação de acordo com seus interesses hípicos (trabalho, desporto ou lazer). 

 
Estagiária: Em termos de competição equestre, quais são os países que participam? 

PRC: Na exploração, normalmente, quem participa, são os espanhóis (zona da Galiza) e os 
portugueses.  
 

Estagiária: Quantos animais vende por ano? 

PRC: Conforme, este ano ainda não vendi nenhum, no ano passado vendi 2 animais e tive 
uma exportação de cavalos para Cabo Verde.  
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Estagiária: Como faz a renovação do efetivo? 

PRC: O efetivo deste centro hípico pode converter-se nas seguintes situações: quanto ao 
garanhão não há renovação, ele ficará sempre na exploração; em relação às éguas, poldros e 
cavalos há uma pequena renovação existindo troca ou venda/compra com outra 
exploração/criador.  

  
Estagiária: Tem preferência por alguma raça em especial? 

PRC: Puro-sangue Inglês (PSI), Português de Desporto e Holstein devido às linhagens de se 
adaptarem bem aos concursos de SO. 

  

Estagiária: O que procura quando pensa na genética da sua exploração? 

PRC: Procuro sempre ganhar numa das modalidades, nomeadamente a de SO. Um dos 
objetivos que gostava que fosse concretizado era ter um cavalo criado na exploração e que 
chegasse aos jogos olímpicos.  

 
Estagiária: Quais são os problemas que tem tido com maior incidência na sua 

exploração? 

PRC: Existe maior incidência na manutenção da exploração (equipamentos, materiais, etc) e 
algumas mortalidades perinatais e neonatais. 

 
Estagiária: O que é mais difícil na gestão reprodutiva das éguas? 

PRC: É necessário ter alguns cuidados especiais para se certificar de que a égua está no 
“ponto ideal” pois será necessário ter crias aptas para as suas modalidades. Muitos criadores 

optam por não criar poldros, preferem ir ao encontro de explorações e depois decidem a 
compra.  

 
Estagiária: O que condiciona mais a sobrevivência dos poldros? 

PRC: Os fatores que condicionam são a má alimentação e a qualidade do leite das éguas 
progenitoras. A sobrevivência dos poldros deve ser assegurada pela sua aptidão e utilidade 
para que lhes seja favorável ao crescimento.  

 
Estagiária: O que tem feito nos últimos 5 anos para diminuir os custos de produção? 

PRC: Em relação aos alimentos, tento adequar as quantidades para evitar os desperdícios. 
Quanto à energia elétrica, o uso otimizado requereu mudanças nas instalações tal como as 
lâmpadas para leds ou lâmpadas mais economizadoras. Estes equipamentos contribuíram para 
reduzir o gasto com energia. Por isso, o desempenho da equipa é muito importantes para 
evitar prejuízos.  

 

Estagiária: Que indicador utiliza diariamente para saber se tudo está a correr bem na 

sua exploração? 

PRC: Não tenho indicadores diários, basta a observação e questiono o tratador de cavalos que 
trabalha a tempo inteiro. 

 
Estagiária: Há algo mais que gostaria de dizer, que não se abordou? 

PRC: Sim, em relação ao pastoreio rotacional. Quero referir que faço raras vezes, 
principalmente quando o n.º de éguas é reduzido ou tenho paddocks mais limpos. Na data 
atual tenho 5 animais o que não é suficiente, devia ter 1 hectare para cada animal, por esse 
motivo a alimentação é suplementada com feno e algum alimento composto comercial. 

 


