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RESUMO

Este trabalho apresenta o ambiente hípico sob o ponto de vista ar-
quitetônico e mostra a influência da arquitetura na qualidade de vida e 
rendimento esportivo dos animais. Notando um vácuo nesse campo em 
território nacional, busca-se, por meio de arquitetura apropriada, feita por 
profissionais com conhecimento não apenas em edificações genéricas, mas 
também conhecedores do cavalo, melhorar a saúde e desempenho do ani-
mal. A obra em questão vem com o objetivo de reunir diversos itens do dia 
a dia hípico e explicitar formas adequadas de serem executados. Para tanto, 
foi passado um panorama geral do cenário hípico mundial e, após um re-
corte nacional, elencou-se partes chave para um empreendimento hípico, 
apresentando-o, contando o que se observa no dia a dia atualmente e qual 
seria a condição ideal para tal. Estudos de caso nacionais e internacionais 
bem-sucedidos foram usados de exemplo. O formato mais segmentado foi 
escolhido pelo fato de um leitor comum, não estar a par do linguajar e 
termos hípicos. Dessa forma, é interessante que se contextualize o leitor 
antes de dar as explicações. Com essa composição, ficou evidente a carên-
cia por material nacional voltado ao mundo do cavalo e suas necessidades 
arquitetônicas, bem como as falhas cometidas por falta de conhecimento, 
acarretando em problemas de saúde aos animais alojados. Espera-se que 
como produto dessa realização, mais informação chegue aos proprietários 
de estabelecimentos hípicos, de modo a mostrar a influência direta e indi-
reta da boa arquitetura no desemprenho e qualidade desses animais tão 
importantes no mercado e na vida dos que com eles convivem. 

Palavras-chave: saúde, animal, cavalo, hípica, centro hípico, equestre, 
esporte, hipismo, arquitetura, desempenho, eficiência.
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1. ARQUITETURA EM AMBIENTES HÍPICOS

Buscando entender a relação entre a arquitetura e a melhoria dos 
esportes equestres, e possíveis formas de beneficiar e ampliar a abrangência 
de uma arquitetura especializada para suprir as necessidades do referido 
meio, que apresenta carência fundamental de profissionais capacitados a 
resolver questões bastante particulares de construções voltadas a esses ani-
mais surge o tema da pesquisa. Tal déficit na oferta de profissionais com 
conhecimento específico nessa área acarreta falhas nas construções, o que 
acarreta problema na saúde dos animais que frequentam as instalações. O 
mercado de equinos movimenta grandes quantias em dinheiro e o faleci-
mento de animais ou sua queda de rendimento no esporte geram prejuízo 
àqueles que têm neles seu sustento. Somando a informação interior ao fato 
de que o público consumidor médio tem pouca informação sobre arquite-
turas especializadas e pouco acesso a elas, configura-se o cenário onde se 
dá a pesquisa.

Figura 1- Vista aérea de propriedade hípica funcional nos EUA. Fonte:http://dianabrooks.com.br/arqui-
tetura-equestre-como-fazer-seu-haras-funcional-parte-1/

 É sabido que, no campo vasto da arquitetura, alguns temas revezam 
o protagonismo de tempos em tempos, se modificando e adaptando 
conforme a época e contexto tanto locais quanto mundiais. Tendo isso em 
mente, na conjuntura atual, alguns temas têm ganhado força. É o caso da 
ocupação irregular, da tecnologia na arquitetura, arquiteturas efêmeras e 
itinerantes, entre tantos outros. Bem como os descritos a cima, o tema dos 
espaços residuais está em pauta nas discussões da atualidade, uma vez que 
cada vez mais devemos aproveitar territórios disponíveis afim de otimizar o 
uso do solo, que se torna mais caro e raro conforme a população cresce e 
demanda mais produção alimentar e de insumos.

Os ditos espaços são aqueles que perdem a função um dia desempe-
nhada de forma produtiva e acabam sendo abandonados ou degradados. 
Isso pode ocorrer por uma lista abrangente de razões, sendo a mais comum 
dentre elas mudança de polos , como é o caso na região da Barra Funda, 
SP, antigamente grande referência de polo industrial e, hoje, local ocioso de 
grandes galpões desocupados, sem segurança e sem densidade ou marco 
atrativo; ou a região central da cidade de São Paulo que fora, um dia, cen-
tro econômico da cidade, valorizado e de alto padrão e que, atualmente, 
encontra-se descaracterizado, sem higiene, repleto de edifícios ocupados 
irregularmente, habitado por muitos indigentes e moradores de rua. 

Nessas situações, onde pré-existências tornam-se resíduos, é neces-
sário que haja um trabalho afim de resgatar a memória do local, resgatar no 
seu entorno aquilo que surgiu e vivia daquele marco, daquela identidade. 
Evidentemente, não se busca a reconstrução de algo que ruirá novamen-
te nem algo que não mais faça sentido no contexto anterior, mas sim a 
construção de um novo local, repaginado, que resgate a memória e esteja 
plenamente de acordo com aquilo que faz bem aos moradores e frequenta-
dores da região. Buscar reviver aquilo que habita o inconsciente coletivo da 
população local e suas memórias afetivas com o local, trazendo, novamente, 
vida ao entorno. 

Buscando reacender o grande marco que foi para a cidade de São 
Paulo o Antigo Hipódromo da Mooca, precursor dos esportes equestres no 
estado, requalificar a área de seu entorno, trazendo novas formas de lazer, 
esporte e convivência aos que por ali circulam além de atrair novo público, 



movimentando a economia local, difundindo os esportes a cavalo surgiria o 
projeto tratado nesse trabalho final.

Todo o mencionado acima não teria sentido se não intimamente re-
lacionado aos aprendizados de uma boa arquitetura, presando pelo bem-
-estar dos animais que lá habitarão e do público que frequentará. Questões 
de conforto, eficiência, plasticidade, otimização do espaço existente, sendo 
atendidas fielmente possibilitam que tal projeto sirva de modelo e referência 
às construções futuras que tendam a esse nicho. O centro de formação e 
especialização de profissionais de todos os níveis do trato diário com cava-
los além da prática e realização de eventos das mais diversas modalidades 
permitirão que essa cultura seja retomada e difundida em terras brasileiras. 

Tomando como exemplares urbanos de hípica em São Paulo a Socie-
dade Hípica Paulista (SHP) e o Centro Hípico Santo Amaro (CHSA), será pos-
sível estudar como esses equipamentos influenciaram e continuam influen-
ciando seu entorno e o impacto que seus eventos e sua presença geram na 
região, aproximando ainda mais a questão da memória e da retomada de 
espaços possivelmente subutilizados como forma de adequação ao contex-
to presente.
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2. JUSTIFICATIVA 

Esse trabalho busca analisar e responder questões relevantes ao pensamen-
to projetual não apenas rural, mas especificamente voltado a cavalos, des-
trinchando diferenças entre a construção hípica realizada na América do 
Norte, em especial nos EUA, em relação às praticadas no Brasil e sua relação 
com o contexto e história do local, chegando à uma possível conclusão de 
porque não são equivalentes e quais as possíveis maneiras de reverter esse 
quadro. Protagonista da pesquisa, as necessidades específicas dos cavalos 
serão base para o processo projetual bem como especificidades do dia a 
dia hípico.
O então resultado dessa pesquisa será disponibilizado à arquitetos e 
consumidores, visando uma maior conscientização sobre o porquê de ar-
quiteturas hípicas serem diferentes de todas as outras, e a partir de material 
com base sólida, ilustrar as especificidades tanto dos animais quanto do 
dia-a-dia hípico, explicitando as consequências de uma má arquitetura, local 
e um projeto sem preparo na saúde dos equinos. Dessa forma, o curso na-
tural é uma maior capacidade desses profissionais de colocá-los em prática, 
reunindo aspectos benéficos ao bem-estar desses animais; 
No trânsito pelos mais variados ambientes de meio hípico - desde bem 
projetados e conceituados haras americanos até o mais rudimentar modo 
de habitação desses animais (mesmo quando usados para o esporte) - co-
nhece-se de forma profunda as carências dos cavalos, no que diz respeito 
às acomodações e nota-se que carecem de uma junção de conhecimento 
sobre arquitetura e sobre cavalos criados para esportes, a carência de pro-
fissionais que entendam das necessidades de espaço, vivência, o que funcio-
na bem tanto arquitetonicamente quanto funcionalmente para o dia-a-dia 
do tratamento de equinos.

 Percebendo tal insuficiência no meio e, constantemente, colhendo 
testemunhos de  praticantes dos esportes equestres (salto, adestramento, 
polo, rédeas, tambor...) demandando por profissionais que entendam os 
requisitos específicos de cada uma dessas modalidades, de cada uma das 
raças de equinos, e cada tipo de terreno, todos com suas peculiaridades 
carentes de sensibilidade e eficiência em analisar e juntar respostas que sa-
tisfaçam da melhor maneira todos esses detalhes que, somente quem é do 

meio pode fazer.

Por último, mas não menos importante, sob um prisma econômico, 
tal tema se justifica uma vez que o meio equestre conta com esportes de 
prática cara, animais de manutenção custosa (em especial os animais espor-
tistas e para exposição). Portanto, aqueles que adquirem um cavalo visam 
pela segurança, saúde e eficiência na função para a qual o animal seja des-
tinado. Caso isso não ocorra, há prejuízo financeiro, claramente indesejado 
e, portanto, é de interesse também de um ponto de vista econômico que o 
tema da arquitetura que ajude os animais seja cada vez mais desenvolvido e 
que a sua abrangência no país seja cada vez mais expandida.

Quem pratica alguma modalidade e/ou convive com eles, visa sem-
pre melhorar a qualidade de vida desses animais. Sendo assim, esse mer-
cado movimentador de dinheiro e paixão tem todo o interesse, por todas 
as partes envolvidas, de que haja aperfeiçoamento no ramo arquitetônico 
dedicado a eles, como é mais comum na América do Norte.

Os equinos esportistas (ou seja, os animais que são nascidos e cria-
dos com o objetivo de serem atletas nas mais diversas modalidades) de-
mandam, como todo atleta humano, de ambientes especiais para que seu 
treinamento e vivência sejam benéficos ao desenvolvimento pleno de suas 
capacidades. O que se observa no cenário brasileiro é a precariedade das 
construções voltadas aos cavalos, no que tange, principalmente, as acomo-
dações e locais mais técnicos no dia a dia do trato hípico, como baias para 
banho, redondéis e piquetes. 

Será discutido o contexto histórico do surgimento das hípicas na ci-
dade de São Paulo, seus estados atuais, além de fornecer um panorama de 
base do mercado equestre e sua relevância na sociedade. Exemplos de boas 
e más arquiteturas no sentido da eficiência no que diz respeito à qualidade 
de vida dos animais serão usados como ilustração. A partir destas análises, 
resultará uma compilação de diretrizes a serem seguidas quando projetan-
do espaços para equinos. Essa pesquisa gerou a proposta de um Centro de 
Treinamento Equestre, com características que sirvam de materialização da 
boa arquitetura e do conhecimento adquirido.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Através da pesquisa sobre referências, encontra-se uma repor-
tagem da revista  Equestrian Quarterly, a qual apresenta uma entrevis-
ta com os maiores experts da área equestre, entre construtores e arquitetos, 
para entender o que diferencia uma instalação/empreendimento equestre 
bem concebido de uma simplesmente uma estrutura bela plasticamente. 

A partir da ideia inicial e “crua” sobre projetos sustentáveis eques-
tres, ou “green barns”, percebe-se que o conceito ecológico ultrapassa os 
conhecidos painéis solares e sistema de reutilização de água, um estábulo 
bem projetado é sustentável porque economiza energia elétrica, estimula a 
iluminação e ventilação natural evitando o uso de energia elétrica.

Figura 2- Profissionais entrevistados pela Equestrian Quarterly. Fonte: http://dianabrooks.com.br/arqui-
tetura-equestre-como-fazer-seu-haras-funcional-parte-1/

Para que se atinja esse objetivo, ter uma diretriz e um plano bem 
marcado, segundo os especialistas, é fundamental. O bom design começa 
ao visualizar a instalação como um todo. Segundo o arquiteto  John Bla-
ckburn, “O planejamento adequado pode reduzir significativamente os custos 
da obra: Menos acessos, cercas, um sistema de drenagem otimizado e a garan-
tia de que toda a implantação, [...] operem com eficiência e segurança. ”

É comum que os clientes de um empreendimento equestre cheguem 
ao arquiteto com a ideia de que precisarão de apenas um determinado número 
de baias, Mas o que não levam em conta é o fato crucial de que é necessário 
muito mais do que isso para se formar um bom centro para equinos: trato-
res, adubos, ferramentas, ração e feno são alguns elementos frequentemente 
deixados de lado.

“Primeiro localiza-se o feno, equipamentos, armazenamento de veí-
culos, acesso para retirada de estrume, entregas de caminhão e hóspedes e 
visitantes. Todos estes equipamentos têm inter-relações, e precisam ser plane-
jadas no início. Só então você pode se concentrar em edifícios de fato. ”, diz o 
arquiteto principal e diretor da CMW, Joe Martinolich, 

Tendo em vista que em imóveis agrícolas (categoria na qual instala-
ções equestres se encaixam), a maior despesa é o trabalho, o planejamento 
eficiente é a chave para economia de tempo e recurso. Com planejamento 
eficiente entende-se menos tempo e deslocamento para se realizar todas as 
funções diárias de limpeza, trato e afluência. (OLDAKER, Lachlan)

Generalização não é uma palavra que se encaixa na hora de cons-
truir um haras, há um enorme número de variáveis, tais como: terreno, fi-
nalidade ou modalidade do haras, orçamento e clima que tornam o bom 
planejamento crítico para o sucesso do projeto. Um dos erros mais comuns 
entre os proprietários de ambientes hípicos é negligenciar, por exemplo, o 
posicionamento da implantação de seu empreendimento, desconsiderando 
a localização e direção das baias e vegetação existente. 



O ideal é capturar brisas de verão para o efeito de resfriamento. Os 
telhados podem ser projetados para aproveitar a iluminação natural espe-
cialmente no inverno, com projeções planejadas para fornecer sombra para 
um efeito de resfriamento durante o verão. As árvores devem ser estimadas 
como uma ferramenta de projeto para fornecer sombra e para servir como 
quebra-ventos, além de proporcionar privacidade. Boa drenagem de água 
também é essencial para manter uma cocheira saudável, como água parada 
e áreas lamacentas são propícias para proliferação de insetos e doenças. 

Acessos sociais e de serviço também devem ser planejados cuida-
dosamente, objetivando facilitar o trabalho de entrega de materiais e supri-
mentos, não incomodando os animais ou mesmo correr o risco de ter um 
acidente envolvendo veículos e cavalos.

Figura 3- Croqui sobre dimensionamentos mínimos para manejo de cavalo. Fonte: http://www.bing.
com/images/search?q=equestrian+facility+layout&view=detailv2&id=9F283A3E12D9B944AAC37848E-
0C4DCF618EF30C7&selectedindex=2&ccid=Fgnjl24k&simid=608018614792359345&thid=OI

Com o objetivo de se projetar um complexo hípico eficiente e sau-
dável, a orientação dos edifícios na paisagem não pode ser negligenciada, 
pois deve, conforme a adequação do posicionamento, gerar sua própria 
ventilação, por exemplo, através da diferença de pressão. Levando o ar pró-
ximo ao piso para a parte superior, a saída de ar é permitida, movendo-o 
verticalmente, evitando, assim a transferência de bactérias e patógenos en-
tre os animais.

 “Um bom celeiro não é apenas um edifício, é um motor” (BLACKBURN, John)

O princípio da ventilação dentro de um pavilhão deve funcionar 
como o efeito chaminé. O ar quente sobe e é eliminado por uma abertura 
que deve ficar na cobertura, o problema maior é certificar-se de que este 
ar irá realmente subir. Para isto, o desenho da inclinação do telhado é um 
elemento crítico e deve ser calculado com atenção. No Brasil, os telhados 
não costumam ser tão inclinados, mas é importante que a cobertura esteja 
no mínimo a 38% para se alcançar o efeito desejado, desta forma irá fun-
cionar como um funil invertido levando o ar quente para o pico ou cume do 
telhado.

Neste sentido, uma das formas mais comuns e econômicas de per-
mitir que o ar escape na parte superior é ter um canal de ventilação contí-
nua em toda face superior do pavilhão. Soluções “mecânicas” de exaustão 
costumam não ser tão eficientes pois estão sujeitas a falhas e constante 
manutenção. 

Construções pertencentes ao nicho referido não podem ser feitas a 
esmo, como costuma ocorrer na maioria dos casos no país, mas sim com 
uma estruturação e planejamento anterior. Independentemente do orça-
mento disponível para a realização da obra, é recomendável que se procure 
um especialista para o início do pensamento sobre a implantação e plane-
jamento, pois haras, hípicas, fazendas, manejes e afins são construções com 
nível de complexidade alto, que lidam com seres sensíveis e valiosos.

Somado ao discorrido acima, há o fato de que no ramo da arqui-
tetura equestre as opções de layout e disposições dos itens do programa 
são infinitas, sempre havendo a possibilidade de uma melhor forma de tirar 
proveito do terreno e das necessidades especificas. Sem a orientação de 
um profissional especializado que conheça a fundo o assunto, é fácil optar 



pelo caminho equivocado, possivelmente gerando prejuízos futuros, obso-
lescência do local e abandono, sem contar os danos à saúde dos cavalos 
que lá habitam, não sendo protegidos do clima, não tendo uma baia com 
piso e forração adequadas, não tendo segurança suficiente ou circulação 
apropriada.
                    

                                             

Figura 4- É comum definir os tipos de layout pela posição do corredor e das baias. Fonte: http://www.
arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/layout-de-cocheira-quais-sao-os-tipos-e-uso-adequa-
do.htm

•	 Fileira única / Corredor aberto: Este tipo de configuração funciona so-
mente em lugares de clima ameno (sem estações bem marcadas) espe-
cialmente pela sua alta exposição ao ambiente externo. É atrativa por 
minimizar o número de estrutura em comparação com as outras con-
figurações, desta forma, os cavalos estão mais próximos do ambiente 
natural, tem mais contato com o exterior o que é benéfico e saudável 
de muitas formas. Como desvantagem, em grandes estruturas pode au-
mentar significativamente o tempo de passar o trato e manejo dos ani-
mais.

•	 Corredor central: Forma de layout mais comum encontrada nas cochei-
ras. Sua planta baixa se mostra eficiente no trato dos animais, também 
oferece proteção frente as condições extremas de temperatura (altas, 
baixas e chuvas). Pode ser otimizada se tiverem portas de acesso exter-

nas, que além de ajudarem na ventilação também servem para evacuar 
os cavalos em caso de incêndio.

•	 Layout tipo ilha com baias de costas: Com dois corredores laterais, esta 
configuração ajuda a separar a área de circulação dos cavalos. Mantém 
os animais protegidos do clima externo, porém, oferece pouca ventila-
ção dentro das baias. Ocupa maior área coberta do que a de corredor 
central, portanto, a não ser que seja imprescindível segregar a circulação 
ou que os corredores sejam bastante utilizados, este design se mostra 
ineficiente

•	 Layout tipo ilha com corredor central: Sua planta baixa é constituída por 
um corredor central e dois corredores laterais.  As áreas de circulação 
podem ser utilizadas para esfriar os animais após o treino ou até mesmo 
caminhar um cavalo em recuperação de lesão, se o pé direito for alto o 
suficiente para que eles possam fazer isso sem se machucar. É a configu-
ração de cocheira que ocupa a maior área de estrutura.
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4. OS ESPORTES EQUESTRES

4.1. ORIGEM
A história do hipismo se confunde com a da civilização, iniciando-

-se com o adestramento dos animais pelo homem e sua utilização como 
meio de transporte. Há cerca de 6.000 anos, nas estepes da Ásia Central, em 
consequência da simbiose biológica da espécie Homo Sapiens com o Equus 
caballus, teve início tal impacto sobre as relações humanas que todas as atuais 
civilizações de vanguarda foram formadas na Era Eqüestre, que vicejou de 
1500 a.C. até 1900 d.C.

Esporte conhecido pela elegância, o hipismo mais próximo do que 
é atualmente, no que diz respeito às técnicas e modalidade de salto, sur-
giu do costume de nobres europeus, especialmente ingleses nos princípios 
do século XVII, de praticarem a caça à raposa, quando os cavalos precisa-
vam saltar troncos, riachos, pequenos barrancos e outros obstáculos que 
os caçadores encontravam pelas florestas. O desenvolvimento da atividade 
ocorreu no século XX, com a criação das primeiras pistas com obstáculos 
exclusivamente para a prática de saltos.

O esporte tem como linha básica para um bom resultado a integra-
ção entre o conjunto (cavaleiro/cavalo). E com o passar do tempo o com-
portamento do cavaleiro foi mudando, buscando facilitar o trabalho do ani-
mal. Inicialmente, o montador ficava com o corpo na vertical, forçando o seu 
equilíbrio nas rédeas e no estribo. No final do século XIX, o italiano Frederico 
Caprilli decidiu deixar a cabeça e o pescoço da montaria livres, sem alterar 
o equilíbrio do cavalo no instante do salto. Atualmente, os cavaleiros man-
têm o corpo inclinado para a frente, acompanhando a direção do animal na 
transposição do obstáculo.

De prática inicialmente restrita a militares, o hipismo acabou por con-
quistar os civis.   A modalidade esteve entre os esportes disputados nos 
Jogos Olímpicos da Antiguidade, na Grécia. Em 1883, nos Estados Unidos, 
começaram a ser realizados concursos hípicos como os conhecemos hoje, 
fazendo parte do programa da primeira Olimpíada da Era Moderna, em 
1896, em Atenas, como esporte de demonstração. Entretanto, somente foi 
incorporado definitivamente aos Jogos Olímpicos em 1912, em Estocolmo e 

teve sua estreia no Pan em 1951, nos Jogos de Buenos Aires.
O hipismo é o único esporte no qual homens (cavaleiros) e mulheres 

(amazonas) competem em uma mesma prova, em condição de igualdade. 
Além disso, como esporte, o hipismo realça a ligação entre o cavaleiro e a 
sua montada, em provas de perícia, velocidade e adestramento.



4.2. NO BRASIL

 No Rio de Janeiro são criados o Club Sportivo de Equitação e o Cen-
tro Hípico Brasileiro. Em São Paulo, uma Missão Militar Francesa é contratada 
para instruir a tropa da Força Pública que se encarregam de desenvolver 
entre civis e militares o ensino das técnicas da equitação francesa e fundam 
em 1911, a Sociedade Hípica Paulista (SHP). 

 Para dar continuidade ao aprendizado das técnicas da equitação 
francesa, alguns oficias foram enviados à França para cursar a Escola de 
Cavalaria de Saumur e ao retornar aplicam os conhecimentos adquiridos, 
especialmente no adestramento.

1917-1918: concursos hípicos realizados no Rio e em São Paulo, já com regu-
lamento próprio. Nesse mesmo período, logo após a 1ª Guerra, pelo exce-
lente trabalho da Missão Militar Francesa em São Paulo, o Exército contrata 
uma nova missão. Em 1920 são contratados Mestres do Saumur, dessa vez 
para exercer suas atividades no Rio, que passaram a dar aulas para os cava-
leiros militares. 

1922: Clóvis Camargo, com o cavalo irlandês Smart, bate o recorde brasileiro 
do salto em altura, estabelecendo a marca de 2m13. No mesmo ano, ocorre 
no Rio o primeiro Concurso de Salto Internacional (CSI), no campo de São 
Cristóvão, com participação de equipes da Argentina, Uruguai e Chile, da 
Sociedade Hípica Paulista, Força Pública de São Paulo, do Club Sportivo de 
Equitação e do Exército.

1932: no terreno do Derby Club, onde hoje está construído o estádio do Ma-
racanã, passaram a ser disputadas, na raia de areia, steeple-chases(corrida 
com saltos) e, na área central, provas de salto de 1m20 e 1m40 de altura, com 
prêmios em dinheiro e jogo de poules (apostas) para o público, a exemplo 
do que ocorre hoje no turfe. No fim dos anos 30, a premiação deixou de ser 
paga em espécie, sendo substituída por medalhas e taças.

Décadas de 30 e 40: tornava-se evidente o aperfeiçoamento do estilo de 
salto de cavaleiros, posição esporte com o assento ligeiramente fora da sela, 
o tronco inclinado para frente durante o salto, leve contato com a boca do 
cavalo e as mãos acompanhando os movimentos do pescoço com o animal 
tendo mais liberdade para executar bons saltos.

1946: Além do Regimento Marechal Caetano de Faria, os cavaleiros do Rio 
têm outro tradicional centro de formação: a Escola de Equitação do Exército, 
em Realengo. A instituição formou cavaleiros de nível internacional.

1948: primeira participação do Brasil   em Olimpíadas, em Lon-
dres, formada somente por militares. As melhores colocações fo-
ram o décimo lugar no salto individual, conquistado por Franco Pon-
tes/Itaguaí, e a sétima colocação no CCE, por Aécio Morrot/Guapo.   
1951: Álvaro Dias de Toledo é o primeiro civil a integrar a equipe bra-
sileira e obtém grandes resultados nos Estados Unidos e no Ca-
nadá, junto com os militares Renyldo Ferreira e Eloy Menezes.   
Década de 50:  Brasil participa das Olimpíadas de Helsinque(1952) e Estocol-
mo(1956). No mesmo ano, vence por equipes em Aachen, desbancando os 
campeões Olímpicos e donos da casa. 

1960:  delegação brasileira, composta exclusivamente por militares, parte 
para a Olimpíada de Roma sem Neco, que não pode participar das provas 
seletivas. 

1963: Pan-Americano de São Paulo, onde as provas de salto foram disputa-
das no estádio do Pacaembu, o adestramento, na Sociedade Hípica Paulista 
(SHP), o CCE, no Clube Hípico de Santo Amaro (CHSA), onde são realizadas 
também as provas de adestramento e salto e o cross country. 

1967: vitória da equipe brasileira no Pan de Winnipeg, resultado de prepa-
ração na Europa. 



 Início da década de 70: FPH realiza competições internacionais im-
portantes para o crescimento do hipismo nacional. Surgem os Torneios Sa-
fra, Campari, Marlboro, Chevrolet e H. Stern, com participação de conjun-
tos europeus e norte-americanos. Surgem novas categorias aumentando o 
número de participantes. Logo após foi criado o Torneio Pão de Açúcar, o 
evento mais importante do calendário nacional e marcava o início das com-
petições hípicas nacionais a cada temporada. 



4.3. MODALIDADES

CLÁSSICO_

 SALTO: As provas de Salto poderão ser disputadas ao cronômetro; 
precisão, em que a perfeição do percurso sem derrubada de qualquer obs-
táculo é fundamental; e potência, em que a altura dos obstáculos isolados 
sobe gradualmente, chegando a ultrapassar a barreira dos 2 metros.

No salto o objetivo é completar o percurso, composto de 15 a 20 
obstáculos, (verticais, paralelas, duplos, triplos, fossos, rio, muro, tríplices, 
cercas e encostas) dentro no menor tempo possível, e com o mínimo de 
faltas.

O conjunto é penalizado quando: errar o percurso pré-estabelecido, 
animal refugar diante do obstáculo, houver queda de quaisquer das varas, 
houver excesso do tempo de percurso pré-determinado. 

Caso haja um empate na liderança da prova, os obstáculos são eleva-
dos para altura maior, ou a sequência é alterada, e os conjuntos empatados 
realizam um novo percurso. O vencedor (Medalha de Ouro) será aquele 
conjunto que completar o percurso com o menor número de faltas no me-
nor tempo.

Os militares dominaram as competições até 1952, em função do in-
tenso uso do cavalo em suas atividades diárias, quando essa hegemonia 
foi quebrada por um civil francês, Pierre Jonqueres d’Oriola, que ganhou a 
medalha de ouro em Helsinque.

Um marco de mudança foi a vinda para o Brasil, em 1906, da Mis-
são Militar Francesa – René Demirgian e Fréderic Stattmüller- para instruir a 
tropa da Força Pública. Os cavaleiros civis então, interessados em aprender 
a saltar de acordo com as técnicas da equitação francesa, se reuniram e 
fundaram, em 1911, a Sociedade Hípica Paulista-SHP, no bairro da Aclimação, 
em São Paulo - SP. 

ADESTRAMENTO: Na prova de adestramento o atleta percorre uma 
área demarcada de 60m de comprimento por 20m de largura, com piso de 
areia, devendo executar, dentro de um limite de tempo, uma série de figuras 
(chamadas reprises), que podem ser em círculos, movimentos diagonais e 
outras formas geométricas em galope alongado, passo livre, mudança de 
galope simples, mudança de galope a tempo, pirueta, espádua para dentro, 
travers, renvers , passage, piaffe, etc. As manobras devem ser executadas em 
total harmonia, tanto o cavalo como o cavaleiro devem estar confiantes e 
entrosados para efetuar a figura já que havendo um pequeno erro a quali-
dade do movimento fica comprometida prejudicando a pontuação. 

O julgamento na prova de adestramento é subjetivo. Os juízes julgam 
a reprise de cada conjunto dando notas de 1 a 10 de acordo com cada figura 
feita. Os juízes recebem treinamento específico e tem seu nível de atuação 
de acordo com o número de horas julgadas e com o grau de atualização, via 
participação de treinamentos. Existem várias séries de acordo com o nível de 
dificuldade das figuras, desde Elementar, passando por preliminar, média I, 
média II, forte e GP Internacional.

 CCE:  com origem na França, triatlo equestre nas categorias superio-
res com três provas nas quais, além do salto e do adestramento, os cavalei-
ros participam de um “cross country” que inclui saltos de obstáculos naturais 
(troncos, cercas vivas, tanque d́água), subida e descida de rampas. A prova 
do primeiro dia é de Adestramento, numa versão simplificada de 6 minutos. 

No 2o, a prova de fundo constitui-se de 4 fases: Na etapa A, o cavalo 
trota de 20 a 30 minutos, para aquecer. Sem intervalo, inicia-se a etapa B, ou 
prova de fundo, também denominada “steeple-chase”, onde o animal salta 
de 6 a 8 obstáculos em uma velocidade bem elevada. Na etapa C, que dura 
de 40 a 50 minutos, o conjunto percorre um percurso, entretanto, o objetivo 
é de descansar e recuperar o animal. E por esta razão, há equipes de apoio 
veterinário que irão avaliar o estado do animal. O cavalo poderá receber 
nesta fase, água, ducha, massagens, e um característico “check up”.



Na última etapa, a etapa D (ponto mais alto da competição do se-
gundo dia), há cerca de 35 obstáculos rústicos e naturais espalhados em um 
campo aberto, onde o conjunto deverá mostrar toda sua coragem e fran-
queza saltando-os. O terceiro dia é encerrado com um concurso de Salto, 
num percurso de até 700 metros montado com até 12 obstáculos artificiais 
de altura máxima igual a 1,20 metros. 

 VOLTEIO: Definido como ginástica sobre um cavalo em movimento, 
é uma das mais antigas modalidades equestres e consegue aliar os prin-
cípios básicos da equitação:  equilíbrio, força e a leveza e flexibilidade da 
ginástica olímpica. O cavalo está o tempo todo sendo controlado, através 
de guias e rédeas pelo instrutor, tornando desnecessário a concentração do 
aluno quanto à impulsão e condução do animal. Desta forma, o volteador, 
ou volteadores, se sente mais confiante e preocupa-se somente com seus 
movimentos e postura.

Com o passar do tempo, seguindo o ideal de perfeição criado pelo 
Renascimento, a estética do movimento passou a ser valorizada e o mo-
vimento então, deveria demonstrar beleza, leveza, segurança, exatidão e 
perfeição. 

O volteio desenvolve as habilidades básicas, combinadas e seriadas, 
durante as diversas subidas, descidas e movimentos sobre o cavalo. As habi-
lidades específicas são desenvolvidas na execução dos exercícios obrigató-
rios. As capacidades físicas e habilidades motoras são trabalhadas em todas 
as dimensões do volteio e sempre que possível deve-se utilizar a música 
desenvolvendo o ritmo e a interpretação musical;

ENDURO: tem origem ligada aos mensageiros reais ou de compa-
nhias privadas que cumpriam longas distâncias a cavalo, no menor tempo 
possível, respeitando, porém, a capacidade física de seu cavalo. Entre as 
provas antes citadas acima, o enduro é a única não olímpica. 

Neste esporte, o que predomina é o condicionamento físico. Nas 
categorias iniciantes o percurso tem em média entre 20 e 30 km, evoluindo 
para categorias mais avançadas onde os percursos podem chegar a 160 km. 

Na velocidade ideal, o concorrente deve percorrer a trilha em um tempo 
pré-estabelecido, com a trilha demarcada por faixas e sinais, ou desenhada 
e distribuída aos concorrentes. Já a velocidade livre é como uma corrida de 
longa distância. O cavalo será eliminado durante a prova se sua condição 
física for julgada insatisfatória num dos controles veterinários que existem 
ao longo do trajeto. Os conjuntos seguem por uma trilha anteriormente 
marcada, que pode ter ou não obstáculos. Nesse esporte, não é importante 
quem chega primeiro; o que importa é chegar no tempo certo, ou mais 
perto possível disso!

 PÓLO:  um dos poucos a ser jogado com uma bola, e o único que 
não surgiu da equitação trabalho. O pólo é praticado numa pista de 275×180 
metros e é um dos jogos mais velozes e mais difíceis hoje existentes. O jogo 
dura menos de uma hora e é dividido em tempos de sete minutos e meio 
chamados de chukkas. A partida é disputada entre dois times com quatro 
jogadores cada. Os jogos, de acordo com seu nível, são divididos em quatro, 
cinco ou seis chukkas. Os cavalos são trocados a cada chukka, e nenhum 
animal joga mais de dois chukkas por partida. Ganha o time que fizer mais 
gols.

 Este esporte apareceu, provavelmente, na China e de lá foi introdu-
zido na Pérsia e na Índia. A sua etimologia vem de pulu, a palavra Tibetana 
para bola. Na Pérsia antiga o pólo era jogado por cavaleiros e amazonas. 
O pólo só chegou às sociedades ocidentais no século XIX, quando oficiais e 
funcionários do governo britânico em visita à Índia aprenderam o jogo com 
as tropas nativas. 



RURAL_

RÉDEAS: Também conhecida como “adestramento do cowboy”, é o espor-
te equestre inspirado na equitação western, de origem mexicana, na qual o 
cavalo e o cavaleiro aprendem as manobras—círculos, spins, troca de mão, 
recuos, rundowns, turns, esbarros, pausas e rollbacks—necessários para 
manejar o gado no curral. Os fundamentos consistem no cavaleiro ter total 
domínio do cavalo, assim como de seus movimentos, que deve atender to-
dos os seus comandos sem apresentar resistência ou incômodo. A moda-
lidade rédeas foi aprovada como esporte olímpico e sua estreia aconteceu 
nos Jogos de Atenas em 2004. 

3 TAMBORES: A prova dos três tambores consiste em uma prova de agili-
dade e velocidade, onde se percorre um percurso triangular com três tam-
bores em suas extremidades, com o objetivo de contornar os tambores no 
menor tempo possível. Cada tambor derrubado é visto como penalidade, 
em que se acrescenta 5 segundos no tempo final. Acredita-se que o espor-
te tenha sido criado pelas mulheres do velho oeste, enquanto aguardavam 
seus maridos voltarem para casa, e foi a primeira prova a ter participação 
feminina nos rodeios americanos. 

APARTAÇÃO: modalidade na qual cavalo e cavaleiro devem se mover cal-
mamente para dentro do rebanho, apartar uma rês (novilho), dirigi-la ao 
centro da arena e mantê-la afastada do rebanho. O cavalo de apartação 
deve combinar seus movimentos com o movimento da rês antecipan-
do todas as suas manobras com pouca interferência do cavaleiro ou da 
amazona para realizar os movimentos. O juiz atribui nota ao animal pela 
sua habilidade de impedir a rês de retornar ao rebanho, movimentação e 
concentração. A nota varia de 60 a 80 pontos, e o competidor inicia com 
70 pontos. A apartação veio do trabalho diário em um rancho ou fazenda, 
diante da necessidade de separar um animal da manada que estava doen-
te para ser tratado, medicado, para marcação ou outras finalidades. 

TEAM ROPPING: competido por duplas cuja finalidade é laçar um boi. 
Um cavaleiro, chamado de cabeceiro, é o primeiro a laçar o animal pela 
cabeça enquanto o pezeiro se prepara para laçar os pés do animal. A ati-
vidade é realizada com marcação de tempo e uma dupla bem treinada 
faz a atividade, em média, em sete segundos. As regras compreendem o 
cabeceiro dar a largada apenas depois do novilho e caso largue antes, são 
acrescentados dez segundos de penalidade no tempo total da dupla. Caso 
o pezeiro lace apenas um dos pés, ao invés dos dois ao mesmo tempo, são 
acrescentados cinco segundos de penalidade no tempo total. O vencedor é a 
dupla que obtiver menor tempo total. O esporte surgiu da lida no campo, no 
qual a prática é necessária para recuperar animais perdidos ou encaminhá-
los ao rebanho, e foi oficializado como competição nos Estados Unidos.
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4.4. MERCADO

A crise econômica que atinge o Brasil sabidamente afeta diferentes 
setores. Apesar disso, o mercado de cavalos continua crescendo e, den-
tro do agronegócio, tornou-se um dos mercados mais lucrativos. Segundo 
a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga-larga Marchador 
(ABCCMM), o setor fatura aproximadamente 16 bilhões de reais por ano, 
emprega 3 milhões de pessoas e cresceu 12% em apenas 10 anos, sem pers-
pectiva de que o mercado nacional esfriar.

O país conta com a quarta maior tropa de cavalos do mundo, com 
aproximadamente 5.496.817 animais, de acordo com a Federação Interna-
cional da Agricultura (FAO) sendo esse número reflexo do considerável in-
vestimento em melhoramento genético, nutrição, medicamentos, profissio-
nais e treinadores. De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de 
Cavalo Quarto de Milha (ABQM), o estado do Paraná concentra o segundo 
maior plantel de animais da raça do país. Com 47,3 mil cavalos registrados 
pela associação, atrás apenas de São Paulo, com 237 mil animais. Presente 
em todo o território nacional, o Quarto de Milha representa a maior raça 
equina do Brasil e sua tropa ultrapassa os 540 mil animais no Stud Book da 
raça, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (PARA-
NÁ, 2018)

No ano de 2017 o setor de equinos também recebeu um grande 
investimento em eventos como competições, circuitos de hipismo e leilões. 
Com uma média de 10 eventos por semana, e 4 mil por ano, dentre todas as 
modalidades, segundo a ABQM, os mesmos têm obtido muito êxito, aumen-
tando, a cada edição, o público que atrai. Os dados não deixam dúvidas que 
o mercado do cavalo passa à margem da crise brasileira: avançando 12% ao 
ano, faturamento de R$ 16 bilhões de reais só no ano de 2015 (IBGE, 2016). 
Se entrarmos apenas nos números referentes às vendas de cavalos quarto 
de milha, observamos um crescimento de 35%, com cavalos premiados che-
gando a custar mais de R$ 1 milhão. 

É importante entender que o consumidor não compra apenas o animal 

e não é apenas dos tramites que o envolvem diretamente que movimentam 
o mercado. Em um evento envolvendo cavalos, como os esportivos ou leilões, 
por exemplo, gera-se em média 500 empregos e movimenta-se, em uma 
semana de exposições (como a ExpoAgro, no Nordeste, Rodeio de Barretos, no 
interior de São Paulo ou Festival do BH, na capital do estado) cerca de R$ 20 
milhões na economia local. São consumidores, familiares, lojistas, tratoristas 
que fazem com que os negócios girem em torno dos animais. No mundo 
do salto, não é incomum encontrarmos animais premiados avaliados em R$ 
2 milhões, além das coberturas, que variam muito de acordo com o papel. 
“Um embrião acaba tendo um valor alto, girando em torno de R$ 20.000,00 
e R$ 30.000,00, por ser um investimento que pode gerar lucro considerável, 
dependendo do trabalho que for feito ao nascer e formar do potro”, confor-
me explica Luis Alfredo Marques, presidente do Sindicato Rural.

“O animal de ponta, mesmo na recessão, ele vale muito. Então você tem que 
estar investindo muito em genética, em garanhões, em éguas de potencial, 
estar entre os cinco por cento melhores, para você poder comercializar bem. 
Esse mercado não tem crise.”, conta o criador de manga larga machador, 
André Junqueira, para quem o investimento é válido até na crise.

Fator de peso ao criar animais para alto rendimento esportivo, a nu-
trição foi protagonista no notável aperfeiçoamento da tropa nacional. To-
dos os nutrientes ingeridos pelo animal colaboram para o funcionamento 
adequado do organismo dos equinos, fazendo com que uma dieta desba-
lanceada comprometa enormemente os genes do animal, gerando doen-
ças e, consequentemente, prejudicando o seu desempenho. Isso explica o 
porquê de analisando somente o setor de ração para equinos, registrarmos 
crescimento de 5,9% em 2014 comparado ao ano anterior, de acordo com 



os últimos dados divulgados pelo Sindirações (Sindicato Nacional da Indús-
tria de Alimentação Animal). Zootecnistas como Sigismundo Fassbender, 
defendem que boa genética aliada a nutrição de qualidade auxiliou na 
valorização dos animais nacionais, permitindo que seu destaque seja tama-
nho que o país, cada vez mais, opte por usar os cavalos produzidos e cria-
dos em solo brasileiro ao invés de buscar cavalos importados. 

Mesmo com os cavalos brasileiros majoritariamente atuarem em trabalhos 
agrícolas, esse anima ganhou o coração dos criadores, que passaram a entender 
os benefícios que ele proporciona ao ser humano. Independente da atividade que 
o cavalo irá exercer, todos os cuidados são necessários para que ele tenha um bom 
desempenho. Todavia, ainda hoje os criadores têm dificuldade e resistência em 
compreender os benefícios de o espaço (macro e micro) ser adequado ao manejo 
e criação dos animais, é pouco difundida a grande valia de investirem em tecnolo-
gias de manejo alimentar e sanitário para cavalos nas diversas fases da vida, por 
exemplo. Uma arquitetura planejada por especialistas garante maior produtividade, 
diminui os riscos de doenças e reduz os custos com veterinários e medicamentos e 
funcionários.  (RURAL, 2016)



4.5. CENÁRIO PAULISTA ATUAL

Entre os estados brasileiros, o destaque vai para São Paulo que, com 
363.380 cabeças, reúne a maioria das associações de criadores, indústrias de medi-
camentos veterinários, leilões e eventos equestres. A raça predominante é o Quarto 
de Milha, principalmente entre Bauru, Marília e Presidente Prudente. Os eventos 
esportivos de maior destaque ocorrem no estado, que conta com os dois mais in-
fluentes polos hípicos do país: a Sociedade Hípica Paulista (SHP) e o Centro Hípico 
de Santo Amaro (CHSA). Cavaleiros do país inteiro procuram os ditos centros a fim 
de encontrar os melhores professores e a equipe mais bem preparada em solo 
nacional. 

Apesar de, nacionalmente, São Paulo ser o estado que mais forma 
cavaleiros em nível internacional, ainda hoje, os jovens cavaleiros procuram 
a Europa e os Estados Unidos para sua formação como atletas, transfor-
mando-se em profissionais. O Brasil hoje exporta cavaleiros para os grandes 
centros, alguns trocaram de nacionalidade visando crescimento profissional 
e pessoal. É o caso de Luciana Diniz, brasileira de nascimento, mas que 
defende Portugal, seu país de residência, e do também nascido no Brasil, 
Cassio Rivetti, que monta pela bandeira da Ucrânia. 

Ao contrário do que acontece com esportes como futebol, vôlei e 
natação, por exemplo, esportes equestres não recebem incentivos, em es-
pecial na categoria de base. Não existe, no Brasil, bolsa para atletas dessa 
área, seja no ensino fundamental, médio ou superior. Sendo um esporte 
caro, a falta de incentivo acentua o processo antigo de elitização do esporte 
e restringe seu desenvolvimento em âmbito nacional. Até mesmo em rela-
ção a patrocínio, as entidades que se interessam por auxiliar atletas são em 
sua maioria, grandes marcas conhecidas por serem elitistas, como Mercedes 
Benz e Hermés.
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5. POR PARTES
O capítulo que se segue tem o intuito de destrinchar pontos críticos 

em toda e qualquer construção equestre esportiva. Este está segmentado 
em duas partes principais: pavilhões dos cavalos e pistas. Cada uma das 
partes se divide em subitens, cada qual será brevemente descrito com sua 
importância explicitada, além de uma noção do cenário atual brasileiro so-
bre o mesmo e como seria o ideal para que houvesse adequação para o 
pleno bem-estar dos cavalos. Por uma questão de fluidez geral da leitura, o 
capítulo tem sua continuação no item 8 – Anexos, no qual cada item descrito 
abaixo é mais destrinchado.



5.1.1. BAIAS
Nomeia-se baia o local onde o cavalo se aloja, individualmente, pas-

sando a maior parte do seu tempo, quando não está em trabalho ou solto 
em piquete. Nela o animal se alimenta, dorme e recebe a maioria dos cuida-
dos. Não há apenas uma maneira de se construir uma baia, podendo ser de 
alvenaria, galpão ou madeira. 

USUAL

Em estabelecimentos brasileiros, as baias costumam ser isoladas completa-
mente umas das outras, sem um cuidado especial quanto às suas aberturas 
e sem que haja tratamento no piso de forma a evitar acúmulo de dejetos. 
O mais comum é encontrarmos baias de 3m x 3m, em alvenaria, com uma 
pequena janela oposta a porta, piso de concreto batido, sem inclinação e 
cama de areia.

O IDEAL

Paredes de meia altura, feitas de alvenaria, com grades devidamen-
te espaçadas acima dessa, permitindo contato visual e evitando o físico já 
fariam significativa diferença no bem-estar dos animais, além de facilitar o 
manejo dos mesmos pelos tratadores responsáveis, que teriam seu campo 
de visão ampliado.

5.1. PAVILHÕES DE ESTABULAGEM
São chamados de pavilhões os locais onde se agrupam baias. Não há 

um número mínimo ou máximo de baias por pavilhão, porém o mais usual 
é que encontremos entre 12 e 20 baias em cada um deles. Além das baias, 
nos pavilhões também estão os quartos de sela, onde fica todo o material 
de uso comum e particular do trato diário dos cavalos que lá estão alojados.



5.1.2. BANHO
Há uma área específica para o banho dos cavalos que, bem como 

local para que fiquem presos seguramente durante o processo de higiene, 
necessitam de um piso adequado, que aguente o peso do animal, além de 
água e produtos de limpeza. 

USUAL

Pisos comumente feitos de concreto ou revestidos com placas de 
borracha, o que não seria de total inadequação, caso fossem planejados, 
executados e cuidados regularmente, o que, infelizmente não é a regra, e 
sim a exceção. 

O IDEAL 

Piso de borracha/antiderrapante bem instalado, possibilidade de dei-
xar o animal preso durante todo o processo. A escolha da localização das 
baias de banho deve priorizar boa insolação, otimizando a secagem do ani-
mal. Não menos importante é atentar-se à fiação elétrica e sua interação 
com a água. 

5.1.3. VENTILADORES
O calor, tão presente no dia a dia de países tropicais como o Brasil, 

além de ser incomodo aos humanos, é prejudicial aos animais. É impres-
cindível que os cavalos tenham meios de se poupar das altas temperaturas, 
porém, se não houver cautela ao empregar as medidas para diminuição do 
calor, o resultado pode ser fatal.

USUAL

Normalmente as instalações hípicas do Brasil não contam com estru-
tura apropriada para receber grande quantidade de elementos elétricos, o 
que acarreta em um risco de sobrecarga da rede e eminente acidente. Risco 
esse acentuado pela constante localização dos ambientes hípicos em locais 
secos e perto de vegetação. É comum que a infraestrutura voltada à ventila-
ção seja feita de modo precário e deixando fios a mostra, acentuando ainda 
mais a probabilidade de um contato animal com a rede elétrica e possível 
óbito do mesmo.

O IDEAL

Pensar em medidas de controle de calor junto ao projeto da estrutura, afim 
de otimizar a instalação de fios elétricos, facilitando que estes sejam embuti-
dos de maneira eficiente e esteticamente agradável, além de dimensionar os 
circuitos capazes de suportar a grande carga gerada na ocasião de todos os 
equipamentos estarem ligados em um mesmo momento, evitando superar 
a capacidade de cada um dos circuitos;

 
Figura 5 - esquema de ventilação natural eficiente em pavilhão. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.
com.br/arquitetura-equestre/layout-de-cocheira-quais-sao-os-tipos-e-uso-adequado.htm



5.1.4. ALIMENTAÇÃO
É essencial para os equinos esportistas que tenham uma alimentação 

de qualidade e balanceada. Tão (ou mais) importante quanto a qualidade e 
adequação ao tipo de alimento que será ingerido pelos animais, está o cui-
dado com o armazenamento destes produtos, tarefa prioritária em um am-
biente hípico. Abundância na disponibilidade de água também é de suma 
importância.

USUAL

Seguindo os demais itens, o Brasil também tem cenário precário e 
rudimentar no que diz respeito a forma de alimentação dos animais. Dentro 
das baias, usualmente o feno é colocado em blocos diretamente sobre a 
forração da cama, podendo se misturar às fezes e urina do animal. Grande 
parte dos proprietários ainda utiliza depósito com sacos empilhados, o que 
configura maneira ineficaz, sendo que os tradicionais sacos de papelão são 
fáceis de serem furados e danificados por roedores, além de extremamente 
vulneráveis a umidade.

O IDEAL

No que diz respeito ao armazenamento de alimentos para os equi-
nos, recomenda-se que, primeiramente, atente-se à localização no pavilhão 
(com incidência de luz solar e ventilação), a forma de armazenagem (lixeiras 
industriais de plástico ou metal) dificultando a entrada de animais e água no 
recipiente. 

Nas próprias baias, é recomendável adotar medidas que aproximem 
a alimentação ao que se dá na natureza, onde o cavalo pasta puxando o 
alimento do solo, se alimentando, assim, de cabeça baixa. Além de ser mais 
lúdico, controla a velocidade da ingestão e não inverte a musculatura do 
pescoço, mantendo a forma de digestão a qual o corpo do animal fora pro-
jetado sem, porém, tocar o solo.

Água deve ser deixada à vontade para consumo, todavia, atentando-
se para possibilidade de higienização regular.

5.1.5. PORTAS
Usadas no fechamento das baias, são indispensáveis, afim de manter 

a ordem nos pavilhões. Podem ser grandes aliadas no trato com os cavalos 
ou pontos de problema.

USUAL

Abrem para a circulação, o que acarreta na perda de espaço útil e 
pode gerar acidentes. As opções de portas completamente fechadas, en-
contradas na maioria dos casos, prejudicam a saída de amônio e a circulação 
de ar. Caso tenham barras muito espaçadas, podem prender o casco do 
cavalo e machucá-lo.

O IDEAL 

Ideal é fazer portas de correr que economizam espaço na circulação 
e evitam acidentes, com barras de ferro ou ripas de madeira devidamente 
espaçadas, de modo a permitir a circulação de ar, mas não a passagem do 
casco do animal. 



5.1.6. PISO
O piso das baias é um dos itens que requer maior atenção durante o 

projeto. Tal importância é justificada uma vez que os animais passarão boa 
parte do seu tempo de vida útil no esporte sobre ele: dormirão, se alimen-
tarão, farão necessidades fisiológicas e, justamente por essa variedade de 
atividades praticadas no mesmo local, é imprescindível que ele seja o mais 
adequado possível. Inclinação e facilidade de limpeza são os pontos cruciais. 

 
Figura 6 - Esquema de casco equino. Fonte: https://www.vedovatipisos.com.br/noticias-artigos/cuida-

dos-com-o-casco-de-equinos-em-relacao-a-umidade-em-excesso/

USUAL

Pisos sem inclinação, acarretando formação de poças de urina. Ca-
madas finas de cama, não só prejudicando a estabilidade do animal e a 
qualidade de seu sono como dificultando o trabalho diário do tratador ao 
fazer a limpeza dos dejetos. No corpo do pavilhão, faltam ralos e eficiência 
no escoamento de água. Ademais, carece de atenção em relação aos can-
tos, que formam quinas difíceis de serem higienizadas.

O IDEAL 

O cenário mais favorável é o piso de cimento com inclinação de 1 à 
2% para fora, possibilitando tanto o escoamento fácil da urina quanto me-
lhora do equilíbrio do animal que fica com a frente ligeiramente mais alta. 
Quanto menos juntas, melhor, pois evita acumulo de sujeira. Opções em-
borrachadas para a base da baia e para o corredor de circulação também 
são muito indicadas, pois não retém odor, é antiderrapante, fácil de limpar 
e resiste bem aos impactos do casco do animal. Cantos mortos, arredonda-
dos, poupam muitos problemas em relação a limpeza.

5.1.7. PISCINA

Cada vez mais comum na Europa, a natação para cavalos ajuda ani-
mais em tratamento para laminite aguda ou crônica, artrite, contusões, e 
também complementa o trabalho e condicionamento do equino atleta. 

USUAL

Os centros de treinamento brasileiros não costumam ter esse equi-
pamento, sendo que os únicos existentes no território nacional são o do 
Haras Equiprime, em Teresópolis, o da Villa dos Cavalos, em Itapecerica da 
Serra.

O IDEAL 

Os procedimentos são realizados em piscinas cobertas ou não, 
durante cerca de 20 minutos. A piscina deve obedecer a alguns critérios 
obrigatórios como: a presença de uma rampa de acesso com piso anti-
derrapante, proporcionando uma descida gradual e agradável e segura ao 
animal. A profundidade variará entre 3,5 e 4 metros e a largura por volta 
dos 2,5 ou 3 metros, mantendo uma temperatura ideal de 19°C.



5.2. PISTAS E TREINAMENTO
As pistas são os locais de trabalho do cavaleiro, seu cavalo, pisti-

nha, instrutores e jurados. Nelas se dão os treinamentos diários de diversos 
atletas humanos e animais, as distensões pré-prova e as competições dos 
mais diversos tipos. Além dos animais e humanos, passam por sua super-
fície tratores responsáveis pela manutenção do solo, a fim de garantir que 
esse esteja adequado aos treinos e competições. Com tamanha importância, 
merecem cuidados específicos e constantes para que tenham características 
propícias ao desenvolvimento pleno das qualidades esportivas dos animais.



5.2.1. DIMENSÕES 

Na modalidade salto: caso sejam realizadas em pistas indoor (fecha-
das), a área mínima deve ser de 1.200m2, tendo um dos lados com pelo 
menos 20m de extensão. Já em pista aberta, a área deve ser de no mínimo 
4.000m2, tendo pelo menos 50m em um dos lados. 

Na modalidade adestramento: 60m por 20m de largura (medidas 
tomadas no interior do picadeiro). Em competições abertas, deve ficar afas-
tado do público a uma distância mínima de 10 metros e em recinto fechado, 
a distância mínima, em princípio, deve ser de 2 metros. 

Já na modalidade volteio em uma Competição realizada indoor, a 
altura até ao teto deve ser de pelo menos 5 m. O público deve estar a pelo 
menos 14 m de distância do centro do círculo de guia, que tem em torno 
de 19m.

O redondel é um ambiente seguro para trabalho, em especial com cavalos 
novos ou de comportamento mais agitado. De formato circular, seu tamanho pode 
variar entre 12 e 35 metros de diâmetro.

5.2.2. ILUMINAÇÃO

Como para humanos, tanto nas baias quanto nas pistas dedicadas 
aos equinos, é mais do que desejável que a iluminação seja promovida por 
meio natural. Porém, reconhece-se que a iluminação artificial também é 
essencial para o bom funcionamento do mecanismo independentemente 
do horário do dia e das condições climáticas. Apesar de sua importância, 
o projeto de iluminação é um item bastante negligenciado, principalmente 
em razão de falta de conhecimento das consequências que terá no bem-
-estar e treino dos animais.

5.2.3. PISO
Principal item a ser cuidado na confecção de uma pista de treino/

competição é o piso. Sua localização, drenagem e qualidade do material 
que o reveste são quase tão importantes quanto o treino feito com os atle-
tas.

5.2.4. CERCAS
O cercamento de um haras representa um capital importante de in-

vestimento que deve ser cuidadosamente planejado antes construção. Ela 
não só protege a propriedade, mas também tem a função de dividir animais 
por grupos (matrizes, receptoras, éguas de trabalho, garanhões). Uma cerca 
de pasto bem planejada e com boa manutenção pode mudar o visual da 
sua instalação para cavalos positivamente, assim como o contrário também 
pode acontecer.  
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6. AS CONSTRUÇÕES
 As obras sobre as quais discorre-se a seguir foram selecionadas den-
tre um universo de opções por questões técnicas e estéticas. Com o objetivo 
de ilustrar exemplos de estruturas hípicas eficientes, factíveis e bem adap-
tadas ao seu entorno, os três exemplares de acomodações escolhidos são 
de porte médio, localizados em solo tanto nacional quanto internacional, 
possibilitando uma comparação mesmo que por amostragem, nesse pri-
meiro momento, das realidades presentes dentro e fora do país quanto ao 
conforto e desenvolvimento nesse nicho de construção.
 Foi uma opção, também, escolher instalações já construídos e com 
projetos feitos por arquitetos de fato, não apenas engenheiros ou por pes-
soas sem formação acadêmica na área em específico. Isso, por si só, já reduz 
o campo de pesquisa, uma vez que, principalmente em território brasileiro, 
como será tratado nesse trabalho final de graduação, é incomum que pro-
prietários exijam formação profissional na hora de escolherem o responsável 
pela execução de suas instalações, seja por falta de conhecimento, por ques-
tão de economia de recursos ou negligência. 
 Sendo assim, os exemplares a seguir têm como objetivo mostrar ele-
mentos base e referenciais para o entendimento e projeto de estruturas 
adequadas ao bem-estar animal, possibilitando um desenvolvimento pleno, 
saudável e pró-rendimento dos animais que venham a viver no ambiente. 
Balizar quanto as condições de iluminação, ventilação, pés-direitos, dimen-
sões, solos, materiais a serem aplicadas e como fazer a junção desses ele-
mentos de forma harmônica, bela, esteticamente, confortável aos humanos 
e aos animais que disfrutarão do espaço. Ou seja, como uma boa arquitetu-
ra equestre deve ser.



6.1. HARAS POLANA

Figura 7- vista noturna baias Fonte: https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/mauro-munhoz-
-arquitetos-associados-centro-hipico-19-09-2005

 Localizado em Campo do Jordão, na serra paulista, o arquiteto Mauro 
Munhoz teve uma condicionante difícil de ignorar no desenvolvimento desse 
projeto de 2001: a topografia íngreme dos 205.700 m² de terreno. O desafio 
do arquiteto foi trabalhar este desnível através de platôs. Porém outro agra-
vante seria a transposição de níveis, visto que a escada limitaria o acesso dos 
cavalos. Longos caminhos nas encostas foram criados para vencer os desníveis 
gradualmente. Concluída em 2004, a obra tem 2.260 m² de área construída.

Figura 8 - Corte da arquibancada para expectadores, com a cobertura de MDF. Fonte: http://www.ita-
construtora.com.br/portfolio/haras-polana/#jp-carousel-1964

Figura 9- Modelo 3D da estrutura da cober-
tura. Fonte: http://www.itaconstrutora.com.

br/portfolio/haras-polana/#jp-carousel-1963 

Figura 10 - Esquema de montagem da estrutura. 
Fonte: http://www.itaconstrutora.com.br/portfo-
lio/haras-polana/#jp-carousel-1983

 As cocheiras foram implantadas no fundo de um vale, marcada pe-
las araucárias típicas da região. Arquiteto e cliente partilhavam o desejo de 
“quebrar os paradigmas” das tipologias tradicionais das construções eques-
tres. Uma dessas “quebras” foram as baias com fechamento em alvenaria 
apenas até 1,4 metro, e não o fechamento piso-teto como estamos acostu-
mados a ver no Brasil. Tal decisão baseia-se na natureza do animal, sendo 
uma presa na natureza, o cavalo se sente mais seguro e relaxado quando 
tem um plano de visão amplo e vê outros cavalos ao seu redor. Acima da-
quela medida, uma divisão com barras de aço cortén permitindo a trans-
parência necessária para o bem-estar do animal.

Assim como quando projetamos para pessoas, devemos pensar no 
bem-estar dos cavalos. Neste projeto detalhes foram pensados para evitar 
ao máximo os pequenos acidentes na rotina do haras. As portas de correr, 
que “flutuam” apoiadas somente na alvenaria, em vez de abrir para fora. As 
alvenarias possuem cantos arredondados para não machucar os animais, 
cor próxima da tonalidade terra e revestimento sem brilho, para criar um 
ambiente mais natural. Apesar da natureza ser evocada a todo instante, o 
arquiteto também faz amplo uso da tecnologia. O piso da circulação coberta 
foi revestido de um material composto por borracha, para minimizar os atri-
tos dos cascos. A pista possui a mais eficiente tecnologia tanto de drenagem 
quanto de absorção de impactos. 



Nos pavilhões de baias, encontramos borrifadores que esguicham 
água com citronela, abaixando a temperatura do local e afastando os insetos.  
Um corte transversal em qualquer dos pavilhões revela parte da adequação 
espacial do projeto: a cobertura dos pavilhões trata-se de uma cobertura em 
duas águas. Com o deslocamento entre elas cria-se um pequeno shed para 
saída de ar quente. A circulação para acesso as baias está protegido por esta 
cobertura, a qual atinge um balanço de 4,5 metros. 

 “Enfim, o espaço revela a integração e o entendimento do universo equino 
em contraposição à adequação ao lote acidentado. Uma arquitetura para ca-
valos, feita com técnica e sensibilidade. ” (SERAPIÃO, F. 2005) 

Figura 11- pavilhão onde ficará escritório, biblioteca e recinto de leilões. Estrutura de madeira em lami-
nado colado, cobertura tem balanço de mais de 12m. Fonte http://www.itaconstrutora.com.br/portfo-
lio/haras-polana/

As edificações do Centro Hípico Polana incluem, em seu programa:
•	 28 cocheiras de alvenaria

•	 4 selarias

•	 1 farmácia

•	 1 pavilhão/restaurante/leilão

•	 1 pista de areia com polietileno

•	 1 casa de juízes

•	 1 paddock coberto 20 x 40 mts

•	 1 esteira rolante para cavalos

•	 1 área de ferrageamento

•	 1 escritório com 2 quartos de 
estoque

•	 1 lavanderia

•	 1 casa de hospedes

•	 2 banheiros sociais

•	 1 cozinha industrial

•	 1 quarto de estoque 

•	 1 deposito de feno

•	 1 deposito de serragem

•	 1 deposito de jardim/manuten-
ção/diesel

•	 1 deposito de ração

•	 2 casas de funcionários

•	 4 platôs para montagem de 
baias

•	 9 piquetes no Centro Hípico 
Polana

•	 4 piquetes de criação/recria no 
Japêrê

•	 2 piquetes para recria na Sede

•	 5 pastos grandes

•	 1 trator com 2 carretas e 2 lâ-
minas

Figura 12- vista aérea do Haras Polana, com indicação ilustrativa da localização de suas instalações. 
Fonte:http://www.polana.com.br/apresentacao_institucional



6.2. HARAS BUONA FORTUNA

Figura 13 - picadeiro principal Fonte: https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/marcio-ferraz-
-haras-buona-26-06-2002

O conjunto de 1997 localizado em Cotia, na grande São Paulo, foi construído 
por etapas, visando abrigar importantes competições nacionais e 
internacionais, o que na prática, não aconteceu. As construções lembram edi-
ficações fabris misturadas ao estilo rural predominante na região da Tosca-
na, na Itália. 

Em três etapas de obras, a primeira a ser concluída foi a que com-
preende a maior parte das instalações hípicas, como baias, dois picadeiros 
descobertos e clínica veterinária, além de espaços administrativos, cozinha 
e refeitório para funcionários, banheiros e depósitos de alfafa e ração, fina-
lizada em 2000.

A implantação do conjunto foi norteada pela insolação e pela curva 
de nível do lote que, ao todo tem 52.129 m² sendo 2.700 m² os construídos. 
“Os cavalos precisam de sol e baias frescas”, explica o arquiteto Márcio Fer-
raz, também responsável pelo gerenciamento da obra.

Aliado ao estilo italiano da Toscana, influência do proprietário e suas 
origens, o estilo fabril inglês se faz notar nas paredes que delimitam as baias, 
separando-as da praça. A presença da madeira e do tijolo aparente é outra 
marca evidente. “Trabalhamos com o artesanal. A madeira é a itaúba bruta, 
de alta resistência, tratada apenas com óleo de linhaça e verniz.

Os tijolos, cerca de 400 mil unidades de formato grande, feitos sob 
medida, foram usados para dar conforto térmico aos ambientes”, afirma. Não 
houve projeto detalhado. Segundo Ferraz, foi elaborado apenas um projeto 
básico, e o detalhamento definiu-se no canteiro, no decorrer da construção.

“Isso nos deu tempo para garimpar elementos como as  lajotas de 
barro, que vieram do terreiro de café de uma fazenda em Bragança Paulis-
ta, e até mesmo as grandes árvores frutíferas que compõem o paisagismo, 
transplantadas de outros locais”, exemplifica o arquiteto Márcio Ferraz.

O principal cuidado construtivo foi reservado às baias dos cavalos, 
animais que danificam com facilidade pisos, madeiras e até mesmo as pa-
redes.

Para evitar esse problema, o chão e os cochos são de concreto ar-
mado; as portas de ipê têm encabeçamento metálico para desencorajar as 
mordidas; argamassa de traço forte de cimento e areia protege as paredes 
de tijolos contra coices e arranhões. Aberturas com grades separam as baias 
internamente para que os cavalos mantenham contato visual. Um sistema 
de esgoto exclusivo para os animais completa as instalações.

A segunda parte das obras inclui hotel com 30 apartamentos, quadra 
de tênis, belvederes para o público acompanhar as competições, cabine 
para jurados e picadeiro coberto. A última etapa prevê construção de dois 
restaurantes, piscina e a ampliação do hotel. “As equipes de competição 
poderão se hospedar no próprio haras”, diz o arquiteto.



Figura 14 - pavilhão A de baias Fonte: https://www.facebook.com/222595927795263/photos
/a.367188243336030.91982.222595927795263/1071812226206958/?type=3&theater

Figura 15- vista aéra da passarela e praça central. Fonte:https://www.galeriadaarquitetura.com.br/
slideshow/newslideshow.aspx?idproject=3076&index=2



6.3. CENTRO EQUESTRE / SETH STEIN ARCHITECTS + WATSON ARCHI-
TECTURE+DESIGN

Figura 16- visão interna do pavilhão principal. Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-e-
questre-seth-stein-architects-plus-watson-architecture-plus-design

Projetado pelos escritórios Seth Stein Architects, do Reino Unido, 
e Watson Architecture+Design, de Melbourne, esse moderno centro eques-
tre localizado em Merricks VIC 3916, Austrália, é um projeto relativamen-
te recente, de 2014, situado em terras de cultivo e vinhedos na península 
de Mornington. O cliente, proprietário do Haras estava à procura de um 
projeto que fosse, ao mesmo tempo, funcional, prático e harmônico com 
a paisagem local. Requereu também a durabilidade e sustentabilidade dos 
materiais empregados. 

Embora a região seja habituada a edifícios equestres como elemen-
tos de seu contexto, os 3000m² de construção precisariam estar em uma 
área nivelada e acha-la no relevo sinuoso local seria um desafio. Para driblar 
a dificuldade, utilizou-se de árduo projeto paisagístico afim de estabilizar e 
drenar a terra, possibilitando, no fim, a criação de um lago artificial.

Figura 17- Espelho d’água utilizado como pequena piscina de cavalos. Fonte:http://www.brasilhipismo.
com.br/tag/seth-stein-architects

O edifício está disposto em formato de meia lua, dando origem a 
uma planta compacta, com vista de todas as baias para o gramado. O méto-
do natural de construção com terra e concreto (taipa) foi utilizado na parede 
perimetral posterior. Em relação aos materiais empregados na construção, 
os arquitetos optaram pela simplicidade.

“[...] o edifício está fortemente delineado pela arcada de um telhado 
de zinco em forma de ‘J’. [...] sob o qual o muro de taipa da parte posterior se 
estende de forma independente para além da projeção do edifício. O terceiro 
elemento construtivo é a moldura estrutural de madeira laminada, feita de 
carvalho da Tasmânia e painéis de revestimento Class One e Spotted Gum, 
que compartilham a mesma dimensão modular. ” (SBEGHEN, Camilla)

O programa do Haras conta com: estábulos fechados para 6 cavalos, 
área de lavagem, depósito, espaço para workshop e alimentação. Além de 



escritório, área para escovação dos animais, ala do celeiro para armazena-
mento de feno e estacionamento para veículos do estábulo. Também conta 
com uma pequena piscina para os cavalos, pátios duros e com grama e es-
paço para eventos de demonstração prática e saltos. 

Figura 18- Planta térreo. Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-ar-
chitects-plus-watson-architecture-plus-design

Figura 19- Planta cobertura. Fonte:http://www.archdaily.com.br/br/791392/centro-equestre-seth-stein-
-architects-plus-watson-architecture-plus-design

A cobertura de 1260 m² é responsável pela retenção da água da 
chuva, armazenada em grandes tanques subterrâneo que, por sua vez, ali-
mentam o açude. Isso se encaixa em premissas bastante atuais sobre susten-
tabilidade das construções, além de suprir a propriedade nos tempos mais 
secos, comuns no território.



Figura 20- Implantação. Fonte: http://www.sethstein.com/projects/leisure/equestrian-centre-morning-
ton-peninsula-victoria-australia-2/

Figura 21- Baia padrão.Fonte: http://www.sethstein.com/projects/leisure/equestrian-centre-morning-
ton-peninsula-victoria-australia-2/

O corte transversal de uma só água do edifício, proporciona ven-
tilação natural e sombra nos meses de verão e a entrada de luz solar no 
inverno, outro fator bastante condizente com o que se presa em constru-
ções eficientes energeticamente, pois através da arquitetura, otimizam-se os 
recursos naturais típicos do local, economizando os custos com controle da 
temperatura.

Figura 22- Elevação Oeste. Fonte:http://www.sethstein.com/projects/leisure/equestrian-centre-mornin-
gton-peninsula-victoria-australia-2/

Figura 23- Elevação Leste. Fonte? http://www.sethstein.com/projects/leisure/equestrian-centre-mornin-
gton-peninsula-victoria-australia-2/



6.4. CENTRO EQUESTRE LEÇA DA PALMEIRA   

Figura 24- picadeiro coberto com estruturas em madeira aparentes Fonte: http://www.archdaily.com.
br/br/762752/centro-equestre-carlos-castanheira-and-clara-bastai/54dd7a7ae58ece96bb000119

Hípica de pequeno-médio porte em Leça da Palmeira, Portugal, que busca 
uma qualidade funcional ao mesmo tempo que visa ser esteticamente agra-
dável. O amplo uso da madeira é evidente nesse projeto de 2012, porém 
isso foi uma exigência dos clientes, não dos arquitetos Carlos Castanheira 
& Clara Bastai: da utilização de madeira não só na estrutura, como também 
nas divisórias, paredes e teto. Um estábulo em madeira com dois picadeiros 
cobertos, uma pista externa, um celeiro e um volume social em madeira. 
Sendo esse o programa do projeto, percebe-se que a complexidade não 
está nele, em si, mas na articulação dos volumes, fazendo-os funcionais sem 
deixar de cumprir as exigências do cliente.  

“Preocupamo-nos sempre com o bem-estar dos que irão habitar os espaços que de-
senhamos e que desejamos construir. Habitar é ocupar os espaços e exercer as fun-
ções vitais de conforto, de trabalho ou de prazer. Na realidade, trata-se de ordenar e 
dar forma a funções.” (CASTANHEIRA, Carlos.) 

  Diferentemente do que se costuma pensar de uma arquitetura 
equestre, o projeto trabalha com muitos espaços interiores. A proteção das 
intempéries do clima é essencial, mesmo que em sua natureza primitiva 
os cavalos estivessem expostos a elas, depois de anos de domesticação os 
animais se tornaram consideravelmente mais frágeis aos climas mais agres-
sivos. A estrutura define espaços e funções, ela faz parte da arquitetura. A 
intenção de plasticidade dos pilares, vigas é nítida. Estrutura define a obra, 
porque qualquer elemento é estrutura e também espaço.

Figura 25-lateral do picadeiro coberto Fonte:http://www.archdaily.com.br/br/762752/centro-equestre-
-carlos-castanheira-and-clara-bastai/54dd7a66e58ece826e000137

Na análise dessa construção é possível observar que se presa muito, 
mesmo com fechamentos mais eficazes do que os utilizados nas constru-
ções brasileiras (por ser essa localizada na Europa), uma utilização bastante 
inteligente da luz natural proveniente dos espaços externos, através de jane-
las bem localizadas, no alto, tanto nos picadeiro coberto quanto no local das 
baias, o que confere mais salubridade ao ambiente, possibilitando que a luz 
solar mate os germes, facilmente proliferados em ambiente com inúmeros 
animais e matéria orgânica. 



O uso abundante da madeira, como já foi dito anteriormente, nesse 
projeto confere a identidade bastante peculiar e característica dos ambien-
tes hípicos, mostrando a preocupação do arquiteto em, apesar de inovar 
com soluções eficientes e a utilização moderna e ousada da estruturação 
em enormes pilares e vigas sistematizados, manter a linguagem tradicional 
e condizente com a memória dos cavaleiros e amazonas.

O piso utilizado desde as laterais da pista coberta até nos entremeios 
das baias é uma espécie bastante comum nos empreendimentos do tipo na 
Europa e nos EUA. São placas emborrachadas que amenizam o impacto do 
solo no casco dos animas. Além disso, são práticas de serem higienizadas, 
podendo receber jatos fortes de água, impedindo que sujeiras prejudiquem 
a limpeza e integridade do local.

Figura 26- integração em desnível do picadeiro coberto com o descoberto. Fonte: https://www.archdai-
ly.com.br/br/762752/centro-equestre-carlos-castanheira-and-clara-bastai

Com os desenhos técnicos fica clara, também, a noção de escala 
como nos ambientes fechados e alturas de picadeiros, as dimensões pen-
sadas para as baias dos animais e a circulação entre elas, como também a 
magnitude dos vãos conseguidos com a utilização da madeira.

Figura 27- implantação. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/762752/centro-equestre-carlos-casta-
nheira-and-clara-bastai/54dd7f73e58ece826e000150

Figura 28- Corte D-D’. Fonte: https://images.adsttc.com/media/images/54dd/7f59/e58e/
ce82/6e00/014f/large_jpg/sect2.jpg?1423802187



Figura 29-Corte A-A’ Fonte: https://images.adsttc.com/media/images/54dd/7f34/e58e/ce12/0700/0135/large_jpg/sec7.jpg?1423802152

Figura 30- Planta baixa edificio principal. Fonte: https://images.adsttc.com/media/images/54dd/7ee9/
e58e/ce12/0700/0133/large_jpg/floor_plan3.jpg?1423802068’

Figura 31 - Zoom da planta baixa do edificio principal. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/762752/
centro-equestre-carlos-castanheira-and-clara-bastai/54dd7eb5e58ece1207000131
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7. CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO MOOCA

7.1. MOOCA - O ANTIGO HIPÓDROMO 

Compreendido o panorama do esporte equestre nacional e esta-
dual, é possível uma compreensão da escolha do sítio para implantação do 
projeto em questão. Localizado na Zona Leste da cidade de São Paulo, o 
antigo Hipódromo da Mooca é local de suma importância para a história 
do hipismo, tanto no estado de São Paulo como no país, uma vez que foi o 
primeiro Jockey, sendo desativado como tal quando esse foi transferido para 
a cidade jardim. A ocorrência de tal programa no dito sítio seria bastante in-
teressante tendo em vista o resgate à memória do lugar e a criação de uma 
opção de lazer diferenciado para quem lá vive, ajudando na “deseltização” 
do esporte no Brasil. O advento de um equipamento de tamanho porte no 
local também seria de grande ajuda aos arredores que se beneficiariam do 
novo e crescente movimento gerado, atraindo comércios e ainda mais in-
fraestrutura para a região imediatamente lindeira.

Figura 32- mapa dos arredores do hipódromo 1913 Fonte: http://www.saopauloantiga.com.br/a-heran-
ca-do-hipodromo-na-mooca/

Figura 33 - visão aérea da área do antigo Hipódromo na situação atual Fonte: Google Maps

O que se pode observar atualmente no local, no entanto, é uma ocu-
pação bastante consolidada por equipamentos de importância significativa 
à região, como o Instituto Brasileiro De Controle Do Câncer IBCC, SENAI, 
UBS Mooca, EMEI Marcilio Dias, Parque da Mooca, Praça Vicente Mateus, 
Biblioteca Affonso Taunay, Clube Escola da Mooca, EMEF Fabio Da Silva Pra-
do, Dr.

Isso posto, a opção foi por procurar algum terreno na região (afim 
de ser coerente com o contexto histórico e objetivo de resgate da memória 
local) com dimensões e qualidades compatíveis com o programa, porém 
que estivesse em situação de subutilização, sendo adequado a implemen-
tação do projeto. Foi a partir dessa pesquisa que se encontrou o terreno 
compreendido entre as ruas Barão de Monte Santo e Dianópolis, bastante 
próximo ao Hipódromo. Atualmente inutilizada a área de aproximadamente 
98.000 m² está compreendida em ZEPAM (Território de preservação: áreas 
em que se objetiva a preservação de bairros consolidados de baixa e mé-
dia densidades, de conjuntos urbanos específicos e territórios destinados à 
promoção de atividades econômicas sustentáveis conjugada com a preser-
vação ambiental, além da preservação cultural.) 



 O advento de um equipamento esportivo com essa finalidade na 
região seria de grande uso, uma vez que permitiria uma requalificação do 
entorno que hoje encontra-se maltratado, além de potencializar e ligar ou-
tros dois grandes equipamentos próximos: o Clube Atlético Juventus e o 
Shopping Mooca, resgatando a memória e local, gerando, de forma grátis 
e democrática, lazer para a população. O centro de formação, por sua vez, 
daria aos funcionários informais que hoje trabalham no meio hípico realizan-
do as mais diversas tarefas, muitas vezes sem preparo algum, a possibilidade 
de terem uma formação formal, sem precisar se deslocar para o interior, 
colocando no mercado profissionais capacitados, qualificados, com carteira 
assinada, resultando em ganhos para todos os envolvidos, direta e indireta-
mente.

Figura 34 - terreno próximo ao Hipódromo da Mooca subutilizado. Fonte: Google Maps

O terreno é servido de ruas pelos seus 4 lados, o que facilita o acesso 
de carro. O entorno é bastante tranquilo em relação ao que diz respeito ao 

fluxo de veículos, já sendo habituado ao trânsito de caminhões, principal-
mente pela rua Dianópolis, onde se encontram os galpões e fábricas. Já na 
Barão de Monte Santo, o fluxo de carros é pequeno, sendo mais significativo 
durante a manhã (entre 7h e 10h) e final de tarde (17h ás 19h). Além do fluxo 
de transporte individual, o entorno do terreno é bem suprido por pontos de 
ônibus: são 5 pontos exatamente nas ruas circundantes ao terreno, além dos 
outros inúmeros nas ruas próximas. Dessa maneira, o acesso torna-se bas-
tante democrático, verdadeiramente público e barato, uma vez que esses 
pontos de ônibus fazem a interligação entre as estações Ipiranga e Empório 
Begoti, da linha 10 da CPTM, com o terreno.
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7.2. PROGRAMA

TREINAMENTO ANIMAIS

•	 1 Pista coberta de areia para salto e dressage (90m x 70m) 
•	 1 Pista areia descoberta (120m x 90m) 
•	 1 Pista de grama para salto (120m x 90m) 
•	 2 Pistas descobertas para Dressage (60m x 20m) 
•	 2 Redondéis de 20m de diâmetro 
•	 1 Depósito para obstáculos (10m x 10m) 
•	 1 Casa de juiz para pista de areia
•	 1 Casa de juiz para pista coberta 
•	 1 Casa de juiz para pista de Dressage 

ESTÁBULOS

•	 60 Baias  (4m x 4m) 
o 30 salto
o 15 dressage
o 15 potros

•	 6 Baias externas para banho (4m x 4m) 
•	 4 Baias internas para banho (4m x 4m) 
•	 4 Piquetes (15m x 15m) 
•	 4 Piquetes 15m x 11m) 
•	 12 Quartos de sela (4m x 4m) 
•	 6 Estoques de ração (3m x 6m) 
•	 6 Estoques de feno (3m x 6m) 
•	 6 Estoques de serragem (3m x 6m) 
•	 14 Baias efêmeras para animais visitantes e quarentena (4m x 4m) 
•	 2 Baias internas efêmeras para banho (4m x 4m) 
•	 1 Ferradoria (10m x 10m) 
•	 6 Quartos/casa para tratadores (5,5m x 8m) 
•	 1 Lavanderia comunitária 
•	 1 Deposito de jardim/manutenção/diesel (10m x 10m) 
•	 3 Tratores com 4 carretas e 4 lâminas 
•	 1 Estacionamento para 6 caminhões carga animal 
•	 1 Local para embarque e desembarque de animais 

VETERINÁRIO

•	 1 Farmácia 
•	 1 Piscina reabilitação 
•	 2 Esteiras rolantes para cavalos 
•	 4 Baias veterinárias 
•	 1 Sala para exames 
•	 1 Salas de veterinários 

EDIFÍCIO SEDE SOCIAL PISTA COBERTA

•	 2 Banheiros com vestiário 
•	 1 Cabine juízes 
•	 1 Lanchonete 
•	 1 Restaurante 
•	 1 Bar 
•	 5 Lojas 

EDIFÍCIO SEDE SOCIAL PISTA GRAMA

•	 2 Banheiros com vestiário
•	 1 Lanchonete
•	 1 Restaurante
•	 2 Lojas
•	 1 Lounge

EDIFÍCIO SEDE SOCIAL PISTA AREIA / DRESSAGE

•	 2 Banheiros com vestiário
•	 1 Lanchonete
•	 1 Restaurante
•	 2 Lojas
•	 1 Lounge



CURSO TÉCNICO

•	 12 Salas de aula para 400 alunos (42m² para cada sala) 
•	 1 Estacionamento para 100 carros 
•	 2 Vestiários 
•	 2 Banheiros simples 
•	 2 Salas dos professores 
•	 1 Sala de diretoria e coordenação 
•	 2 Salas de reunião para 15 pessoas 
•	 1 Centro de atendimento /exame médico

o 1 Sala de fisioterapia
o 2 Salas exames
o 2 Quartos repouso
o 1 Quarto farmácia

•	 5 Lojas: 
o 1 Selaria
o Farmácia
o Apoio à faculdade
o Souvenires equestres



7.3. PARTIDO

 A partir das informações obtidas através das pesquisas e da legisla-
ção do terreno escolhido, o projeto proposto será um centro hípico adap-
tado da forma mais conveniente para o bem-estar dos animais, que seja re-
ferência no meio, em especial para centros equestres inseridos em grandes 
centros urbanos, que seja capaz de abrigar eventos de médio porte, com 
padrões internacionais de alojamento para animais e criação dos mesmos, 
além de, não menos importante, um centro de formação de funcionários 
como tratadores, ferradores e auxiliares de pista, que hoje tem sua formação 
de maneira informal durante o dia a dia de trabalho nas hípicas de forma a 
prejudica-los, uma vez que por não terem a validação de sua capacidade 
nem respaldo da lei, maioria das vezes trabalham sem carteira assinada, 
além de ser ruim do ponto de vista de proprietário de cavalos, uma vez que 
não se tem um padrão na qualidade desses profissionais, sendo mais difícil 
achar alguém qualificado para tratar dos animais, atividade de extrema res-
ponsabilidade. 

No projeto, criam-se ambientes que respeitam às necessidades indi-
viduais e coletivas de todos os usuários, humanos ou animais. Será um local 
de acesso controlado, de gestão privada, mas que não discrimina a entrada 
de ninguém e nem apresenta custo para visitas. Se mantém através do custo 
dos treinamentos e hospedagem de animais, além de impostos dos comér-
cios presentes em seu espaço. Polo atrativo para a região, movimentando 
públicos de diversas idades e contextos sociais. 
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8. ANEXOS

Nesse segmento encontra-se a continuação mais esmiuçada dos 
tópicos apresentados mais acima, no item 5. Suas condições tipicamente 
encontradas em cenário nacional e o que seria o ideal também foram mais 
detalhadas aqui. Não é necessária uma leitura linear dessa parte, sendo mais 
recomendado que, ao surgir interesse no item apresentado em 5. Por par-
tes, busque-se e leia seu complemento correspondente aqui.

8.1. PAVILHÕES DE ESTABULAGEM

8.1.1. BAIAS

8.1.2. BANHO

8.1.3. VENTILADORES

8.1.4. ALIMENTAÇÃO

8.1.5. PORTAS

8.1.6. PISO

8.1.7. PISCINA

8.2. PISTAS E TREINAMENTO

8.2.1. DIMENSÕES

8.2.2. ILUMINAÇÃO

8.2.3. PISO

8.2.4. CERCAS
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8.1. PAVILHÕES DE ESTABULAGEM
Conforme introduzido no item 5.1., ao agrupamento de baias é dado 

o nome de pavilhão.  Apesar de não haver regra para o número de baias 
máximo ou mínimo, o comum é que encontremos de 12 a 20 baias por 
pavilhão, além dos quartos de sela, que atendem normalmente de 1 a 5 ca-
valos cada. Nesse local de armazenamento de material ficam mantas, selas, 
cabeçadas, pelegos, ligas, caneleiras, boleteiras, vaselina, remédios de uso 
habitual, casqueadeira, escova, citronela, petiscos e chicotes. Não é difícil 
que nesses mesmos quartos de sela fiquem utensílios de uso dos tratadores, 
como mudas de roupa, cafeteira, geladeira, micro-ondas, e também alguns 
pertences dos cavaleiros, como luvas, capacetes, botas e bolsas. Para cada 
pavilhão o comum é que sejam designados pelo menos 2 tratadores, que 
ficam responsáveis pelos animais que lá abrigam, bem como por todo o ma-
terial dos mesmos. A circulação de animais e pessoas nos pavilhões é intensa 
durante o dia e é onde os cavalos passam a maior parte de sua vida como 
esportistas. Dessa forma, entende-se o impacto da qualidade (ou falta dela) 
da arquitetura desse local na vida dos animais e dos humanos.

5.1.1. BAIAS
Cavalos são animais sociais, ou seja, vivem em grupos e sentem ne-

cessidade de companheirismo. Se na natureza vivem soltos em bandos, 
quando domesticados passam a viver a maior parte do tempo dentro de 
suas baias, essa espécie de quarto. São espaços onde ficam isolados uns dos 
outros fisicamente, evitando possíveis conflitos entre cavalos e facilitando o 
manejo dos mesmos. Na baia é onde comem, dormem, fazem grande parte 
de suas necessidades fisiológicas e são preparados para o trabalho.

A importância da visão para os equinos pode ser evidenciada pelo 
tamanho dos seus olhos (classificados entre os maiores dos mamíferos ter-
restres), situados no alto da cabeça. Esse posicionamento os permite que 
fiquem atentos ao ambiente mesmo enquanto se alimentam de cabeça bai-
xa. Por estarem nas laterais do crânio, conferem aos equinos um campo de 
visão de 340º, sendo que entre 65º e 80º à frente corresponde a visão bino-
cular. No campo de visão há dois pontos cegos: na região frontal entre os 
olhos, bem à frente do seu focinho, e na extremidade caudal do seu corpo. 
(MCGREEVY, 2012) Vemos assim, a importância da visão periférica lateral para 
esses animais. 

Deve-se ter cuidado com o tamanho da baia. As dimensões míni-
mas são 3m x 4m, sendo ideal 4m x 4m, sendo que tamanhos inferiores ao 
mínimo trarão significativo desconforto ao animal, levando-o a um estado 
de stress que pode comprometer sua qualidade de vida e performance es-
portiva.



Tipos de Baias

1. Alvenaria: É considerado o melhor tipo de baia para cavalos. Mas de-
ve-se atentar para que as dimensões mínimas sejam respeitadas, além de 
haver ventilação adequada (preferencialmente natural) e que sejam feitas de 
modo a permitir contato visual entre os animais.

Figura 35 - Baia tipo alvenaria. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/
cocheiras-de-concreto-madeira-ou-alvenaria-qual-o-melhor.html

2. Concreto: duráveis, a prova de fogo, pragas e requer pouca manuten-
ção. Funciona bem em áreas que requerem durabilidade. É um material 
que acompanha as diferenças de temperatura (frio no inverno e quente no 
verão). Pode machucar cavalos que dão coices com frequência nas baias, 
por isso recomenda-se meia parede revestida de borracha para amenizar 

o impacto nas pernas. Também tem alto custo, pois uma parede maciça de 
concreto requer uma boa fundação e ferragens, além de demorar mais em 
seu tempo de construção.

Figura 36 - Baias de concreto. Fonte:http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/co-
cheiras-de-concreto-madeira-ou-alvenaria-qual-o-melhor.html

3. Madeira: É uma opção bastante rústica, e barata e que pode ser mui-
to bem utilizada desde que respeitadas as condições básicas de con-
forto. Pode ser de tábuas, réguas ou mesmo de costaneiras de eu-
caliptos. Esse tipo de baia requer uma manutenção maior, pois o 
cavalo poderá roer as tábuas, caso permaneça muito tempo confinado. 



Figura 37- Exemplo de baia de madeira. Fonte:http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-e-
questre/cocheiras-de-concreto-madeira-ou-alvenaria-qual-o-melhor.html

USUAL

A situação atual das baias no Brasil, uma vez que não existem normas 
que as regularizem, é bastante diversa, apesar de a maioria ter problemas 
semelhantes, advindos da falta de conhecimento. Parede alta, chegando até 
a cobertura ou próxima a ela, é o tipo de fechamento mais comumente en-
contrado e o mais prejudicial para o animal, que, dessa forma, fica privado 
de um contato visual com seus companheiros equinos ao lado. Essa falta de 
contato visual provoca profundo stress e até mesmo depressão nos animais, 

que podem, em decorrência dessa falha arquitetônica, apresentar compor-
tamento irritadiço, arredio, agressivo, desconfiado e hostil. 

Ao serem isolados em baias fechadas até o teto, podem se sentir 
inseguros, entediados e desenvolver comportamentos de ansiedade como 
aerofagia (engolir ar), tecelagem (dança do urso), balançar a cabeça cons-
tantemente, mastigação compulsiva, entre outros, que podem afetar a saú-
de e bem-estar do cavalo. Fica evidente que, dessa forma, o trato é dificul-
tado tornando-se perigoso aos que cuidam dos animais.

O IDEAL

Uma solução simples e que apresenta um aumento de custo qua-
se insignificante se comparado ao benefício no bem-estar dos animais é 
a construção das paredes divisórias entre as baias apenas com meia altu-
ra, aproximadamente 1,30 metros, em alvenaria e o restante ser dividido 
com barras de ferro espaçadas, que permitem a interação entre os animais 
através de contato visual, a circulação de ar, sem contar com uma maior 
visibilidade, do ponto de vista dos tratadores do pavilhão, de todas as baias 
mais facilmente, evitando qualquer imprevisto por falta de conhecimento.  
Quanto a medidas, recomenda-se que seja de 4m x 4m.



8.1.2. BANHO
A inclinação e escoamento do piso para local destinado à higiene 

precisa ser de, pelo menos, 2% em direção ao ralo, a fim de proporcionar 
boa drenagem, não acumulando água, prejudicial ao casco do animal. Além 
da questão do piso, o tamanho desses espaços deve permitir que o cavalo 
possa entrar e sair de forma confortável, portanto fazer um giro de, no míni-
mo, 180º, somado a distância segura para que o manipulador não se molhe 
em excesso ou tenha seus movimentos restringidos.

Um dos princípios básicos de conhecimento necessário ao construir 
um local para banho e manipulação de água, é saber que esta não pode em 
hipótese alguma misturar-se com a eletricidade. O projeto de instalações 
elétricas em ambientes que abrigam animais, como será mais desenvolvido 
no item subsequente, sobre os ventiladores, deve ser pensado de modo a 
estar embutido. Nos locais destinados ao banho e outras atividades envol-
vendo água, em especial, esse cuidado não pode ser negligenciado pois os 
riscos são fatais.

USUAL

Os pisos de concreto tão comuns em locais destinados ao banho dos 
cavalos não são inadequados, a priori. O problema começa uma vez que 
não são feitos trato e higiene na frequência necessária, acumulando musgo 
no mesmo, o tornando propício para que tanto animais quanto quem os 
cuida escorreguem, causando acidentes. A opção por revesti-los de pla-
cas de borracha, próprias para circulação de carga alta (como é o cava-
lo), também seria extremamente indicado, por ter fácil manutenção, menos 
probabilidade de escorregamento e conforto para o animal. No entanto, 
observa-se que a instalação dos mesmos é extremamente negligenciada, 
culminando em rebarbas, diferença de nível entre o encontro das placas e 
descolamento rápido, não raramente ocasionando tropeções dos animais, 
travamento de mangueiras durante o processo do banho e acumulo de pe-
los, estrume e bichos entre as frestas formadas. O que deveria ser benéfico 
acaba por se tornar um ponto de perigo, sendo um local de proliferação de 
insetos, fungos.

O processo do banho é algo naturalmente estressante para o animal, 
uma vez que não é natural e envolve diversos elementos que possivelmente 

podem assustá-lo. Esses fatores inadequados e quaisquer imprevistos que 
venham a acontecer em decorrência de falhas arquitetônicas contribuem 
para que essa experiencia seja ainda mais desconfortável para ao cavalo e, 
consequentemente, mais perigoso para quem dará o banho nos animais.

O IDEAL 

Piso de borracha/antiderrapante bem instalado, com inclinação de 
2%, permitindo uma firmeza maior para os cascos mesmo com o chão mo-
lhado e com sabão, além de não empoçar a água. É imprescindível que o 
animal fique preso durante todo o processo, de modo a evitar movimentos 
que ofereçam perigo ao tratador ou quem estiver executando a atividade, 
portanto, ganchos firmes e com extremidades arredondadas no local não 
podem faltar. 

Figura 38 - No caso de ser interna, a área destinada à ducha deve estar como a da foto acima: limpa, 
seca, com piso distinto e inclinado corretamente. O suporte para amarração do animal e a mangueira 
móvel deixam o projeto ainda mais adequado. Fonte http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquite-
tura-equestre/duchas-para-cavalos-projetando-de-maneira-eficiente.html



Caso sejam localizadas em área externa, é ideal que estejam no local 
com boa incidência de sol, secando o animal e o próprio piso mais rapida-
mente. Duchas internas idealmente, devem ser posicionadas próximas aos 
banheiros, otimizando tubulação de água e esgoto, preferencialmente com 
paredes altas nas divisas, tomando cuidado para que não respingue água 
nas baias próximas. Em relação ao cuidado com as instalações elétricas, pro-
jetá-las de modo que fiquem embutidas, e evitar tomadas nas áreas de 
duchas. 

Figura 39 - local destinado a ducha externa com sol abundante, piso emborrachado e local para prender 
o cavalo. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/duchas-para-cavalos-

-projetando-de-maneira-eficiente.html

8.1.3. VENTILADORES
Ao contrário do que ocorre nos países europeus e em parte dos EUA, 

um fator inevitável nos países tropicais é o calor, que causa problemas aos 
animais e mal-estar nos humanos, sendo imprescindível uma medida para que 
este seja, ao menos, amenizado. O alojamento do cavalo naturalmente tor-
na-se “impróprio” se não for cuidado: a respiração do animal elimina muita 
água, bem como o suor e a urina; também o gás carbônico, amoníaco e 
outros gases produzidos pela fermentação pútrida dos dejetos e das camas 
umedecidas são prejudiciais aos cavalos, e precisam ser eliminados por uma 
ventilação adequada.

Apesar de meios para isso serem indispensáveis, alguns cuidados bá-
sicos não são levados em conta em território nacional, como a diferença 
nos tipos de ventiladores e as consequências de uma instalação sem cui-
dado, sendo um fator de risco, causando acidentes. É comum que donos de 
estabelecimentos que abrigam cavalos pensem que apenas tirando o pó das 
pás dos ventiladores estejam seguros. No entanto, as pás e grades não são 
o grande problema. Uma vez que o aparelho não tenha seu motor isolado e 
fechado, a sujeira natural do ambiente entrará, causando fricção, que gera calor 
e possivelmente, fogo. Em 2007, nos Estados Unidos, 44 cavalos morreram em 
incêndios causados por ventiladores inadequados. (ANN PRUITT, 2016).

Algumas características de ventiladores apropriados para estábulos e 
ambientes agrícolas/hípicos:

1- Motor completamente enclausurado aliado a rolamento vedado; 
ventiladores caseiros são ventilados, o que faz com que tenham par-
tes expostas à sujeira e poeira, causando superaquecimento. 

2- Sistema de auto desligamento em caso de superaquecimento; caso 
exceda a temperatura estipulada, desliga automaticamente, preve-
nindo um incêndio.

3- Motor certificado para uso externo (UL507) e, portanto, podem ser 
molhados eventualmente, tanto por chuva quanto para limpeza.



Figura 40 -Ventilador com motor enclausurado eproteção termica. Fonte: http://www.infohorse.com/
the_best_fan_for_horse_stalls.asp

Figura 41 - Ilhós de borracha protegendo itens eletricos. Fonte: http://www.infohorse.com/the_best_
fan_for_horse_stalls.asp

Além dos pontos acima, é válido dizer que não é o tamanho do ventilador 
que necessariamente diz sobre sua eficiência. Há um índice de sigla em in-

glês CFM, que indica a quantidade de ar que cada ventilador move e mui-
tos ventiladores ditos industriais ou de alta velocidade não são adequados 
ao estábulo, uma vez que movem muito ar, levantando poeira e areia, que 
irrita o sensível sistema respiratório equino. O ideal para os ambientes em 
questão são os de índice CFM em torno de 2,250, conta Christy Schulthess, 
da empresa americana especializada em produtos para ambientes hípicos 
RAMM Horse Fencing & Stalls. 

USUAL

De verão quente e úmido, o Brasil conta normalmente com instala-
ções hípicas antigas, sem uma estrutura previamente dimensionada e pro-
jetada para receber os inúmeros elementos elétricos, como, por exemplo os 
ventiladores. Portanto, o que se observa é a instalação posterior e informal 
dos ventiladores, normalmente com certa urgência, quando o período de 
calor está mais grave. São verdadeiras “gambiarras” feitas com os fios, para 
que esses cheguem a cada uma das baias, sobrecarregando um circuito que 
não havia sido projetado para aguentar tamanha carga. Sem ajuda profis-
sional, além da fiação, os próprios aparelhos de ventilação e resfriamento 
não são adequados para o ambiente hípico/rural, sendo que, caso forem 
superaquecidos, aliados ao feno seco, possivelmente provocam um incên-
dio extremamente destrutivo e mortal. Em 13/01/2017 um cavalo morreu, 
em Itaúna, MG, eletrocutado por um fio de média tensão que fora mal ins-
talado e, deixado a mostra, encostou no animal, que não resistiu à descarga 
elétrica.

O IDEAL

Pensar em medidas de controle de calor junto ao projeto da estrutu-
ra, afim de otimizar a instalação de fios elétricos, facilitando que estes sejam 
embutidos de maneira eficiente e esteticamente agradável, além de dimen-
sionar os circuitos capazes de suportar a grande carga gerada na ocasião de 
todos os equipamentos estarem ligados em um mesmo momento, evitando 
superar a capacidade de cada um dos circuitos. Caso a instalação dos fios 
seja feita posteriormente à construção, a solução sem reformas é a de em-
butir a fiação em eletrodutos resistentes.

Tão importante quanto a fiação, o conhecimento e expertise no mo-
mento da compra de ventiladores, afim de optar por modelos adequados, 



colocação de ventiladores na altura adequada de, no mínimo, 4m, pois ca-
valos são animais facilmente assustados, tendo como uma de suas “armas” 
para defesa, empinar-se e, quando o fazem, podem dobrar de altura, sendo 
perigoso encostarem nas pás dos aparelhos de ventilação, se cortando, le-
vando choque.

Ventiladores de teto
Tipicamente residencial, alguns proprietários preferem este tipo de 

ventilador para refrescar a baia de seus cavalos. Há que se atentar para 
algumas questões como a altura do ventilador, que deve estar fora do al-
cance do cavalo (se você o pé direito for baixo e o cavalo se assustar dentro 
da baia pode se machucar com o ventilador de pás expostas); também para 
o fluxo de ar, normalmente o ar quente fica na parte alta do telhado, o ideal 
é posicionar o ventilador abaixo da camada de ar quente e deixar aberturas 
(como cúpulas por exemplo) para que ele seja eliminado.

Figura 42 - opção de ventilador de teto. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-e-
questre/qual-ventilador-ideal-para-cocheira.html

Ventiladores de parede
A vantagem deste tipo de ventilador é que se houver abertura para 

a área externa, é possível fazer com que o ar se movimento de forma hori-
zontal, criando uma corrente de ar. Porém, este tipo de ventilador deve ser 
feito especialmente para uso agrícola, muitos deles (para uso residencial 
ou comercial) não são seguros para os cavalos, mesmo que as pás estejam 
embutidas em uma grade. A questão é que o motor fica exposto quando ele 
deveria ser fechado, especial para um ambiente com poeira. Se um pouco 
de feno ou serragem atinge as partes quentes do motor, ele pode queimar 
e causar pequenas chamas.

Figura 43 - opção de ventilador instalado na parede da baia: http://www.arquiteturaequestre.com.br/
arquitetura-equestre/qual-ventilador-ideal-para-cocheira.html

Há inúmeras opções adequadas no mercado internacional, de motor 
enclausurado, lacre nas fiações, regulagem térmica e de limpeza facilitada, 
além de oscilarem na parede, possibilitando maior cobertura da área da baia 
e opções com umidificador de ambiente.



8.1.4. ALIMENTAÇÃO
É essencial para os equinos esportistas que tenham uma alimentação 

de qualidade e balanceada. 50% dos cavalos acometidos por algum tipo 
de cólica evoluem a óbito, natural ou forçadamente (precisam ser sacrifi-
cados) (FILIPPO; SANTANA; PEREIRA, 2008) Um dos motivos mais comuns 
para a cólica em equinos é a má administração do alimento, seja no que 
diz respeito a qualidade em si, no tipo de armazenamento do mesmo e/ou 
na periodicidade e maneira da ingestão pelos animais. Sendo assim, mais 
tão importante quanto a qualidade e adequação ao tipo de alimento que 
será ingerido pelos animais, está o cuidado com o armazenamento destes 
produtos, tarefa prioritária em um ambiente hípico. Existem alguns itens que 
merecem atenção redobrada ao projetar e organizar o depósito de grãos e 
suplementos:

1. Temperatura: Altas temperaturas podem estragar grãos (ração/ aveia/ 
suplementos), que ao serem ingeridos pelo cavalo podem induzir a cólica. 

2. Armazenamento: Cuidado com o tipo de recipiente no qual se guardam 
os alimentos, afim de serem seguros, invioláveis e impermeáveis. Sempre 
manter os alimentos afastados ao menos 20 cm do solo e empilhados a 10 cm das 
paredes.

3. Roedores e pragas: Tais vetores são atraídos por locais nos quais haja 
comida fácil e abundante, sendo fácil de se esconderem e reproduzirem. 
Necessário manter o local sempre limpo, sem grãos “derramados” no piso e 
com os recipientes sempre hermeticamente fechados, visando a prevenção 
de zoonoses graves.

4. Classificar/ separar conforme seu uso: Organização é primordial para o 
bom andamento da rotina alimentícia de um estábulo, uma vez que facilita 
o trabalho dos tratadores. 

5. Umidade: Causa de mofo/ bolor nos alimentos. Evitar guardar alimentos 
no mesmo local onde ficam os materiais já utilizados, com suor, ou materiais 
recém lavados, ainda úmidos, cuidar para não deixar água empoçada em 
algum lugar ou torneiras muito próximas. 

Alimento de extrema importância na dieta dos equinos, o feno é uma espé-
cie de planta seca, muitas vezes usada como forragem. Cavalos usados no 
esporte comem, em média 4 kgs de feno por dia quando, além disso, têm 
em sua dieta ração e capim (COMPRE RURAL, 2016). Quando bem reserva-
do, feno pode durar até 6 meses com pouquíssima perda de suas qualida-
des nutritivas.

Durante exercício físico intenso, um cavalo pode perder de 10 a 15 litros de 
fluidos por hora. Para compensar tais perdas, a necessidade de consumo 
de água aumenta e o volume de urina diminui. Tendo dito isso, reforça-se 
a indispensabilidade do acesso livre do cavalo a água fresca diminuindo o 
risco de choque de calor, segundo Cruz, 2014. Dentro da baia, a água pode 
estar disposta em recipiente de alvenaria, fibra, um balde plástico ou mesmo 
uma banheira antiga, contanto que sejam periódica e meticulosamente lim-
pos. Há inclusive bebedouros automáticos, com boia, porém sua praticidade 
desacostuma a verificarmos se, de fato, não está faltando água para o cavalo. 
No caso de cavalos esportistas e de éguas prenhes, a necessidade diária 
encontra-se entre os 25 e 70 litros.

Figura 44- Tabela indicando indices médios normais de ingestão  do animal adulto. Fonte: http://horse-
sidevetguide.com/vitals-and-anatomy/.png



USUAL

O cenário que se observa em território brasileiro é ainda precário e 
rudimentar no que diz respeito a forma de alimentação dos animais. Dentro 
das baias, usualmente o feno é colocado em blocos diretamente sobre a 
forração da cama. Isso possibilita que conforme o cavalo puxa as fibras do 
fardo, ela caia esse misture com a forração e com eventuais dejetos que es-
tejam nela. É possível, dessa maneira, inclusive que o animal urine e defeque 
em cima de seu alimento, inutilizando-o e levando ao desperdício.

Grande parte dos proprietários ainda utiliza depósito com sacos empilha-
dos, o que configura maneira ineficaz, sendo que os tradicionais sacos de 
papelão são fáceis de serem furados e danificados por roedores, além de 
extremamente vulneráveis a umidade.

O IDEAL

No que diz respeito ao armazenamento de alimentos para os equi-
nos, recomenda-se que, primeiramente, atente-se à localização no pavilhão: 
escolher local com incidência de luz solar e ventilação, afim de evitar a perda 
de alimentos por estragarem, além de facilitar a leitura e identificação de 
cada item a ser administrado, evitando a troca de trato para cada animal. 
Recomenda-se que o armazenamento seja feito em local próximo às baias, 
favorecendo a mão de obra ao passar o trato. Centralizar este depósito per-
mite uma maior eficiência dos tratadores.

Utilização de lixeiras industriais de plástico ou metal são amplamente 
utilizadas em outros países, para maior proteção dos grãos, uma vez que 
seu fechamento é bastante eficiente, dificultando a entrada de animais e 
água no recipiente. A fim de evitar mofo, é bastante recomendável manter 
os alimentos afastados do piso, onde a umidade costuma ser maior.

Um quadro ou lousa, onde fiquem escritos os tratos de cada um dos 
animais, pode ser de grande ajuda, aliados a uma bancada oferecendo boa 
superfície de trabalho onde podem ser medidas as rações, misturados os 
grãos e apoiados os recipientes.

Já no que tange alimentação nas próprias baias, é recomendável 
adotar medidas que aproximem a alimentação ao que se dá na natureza, 

onde o cavalo pasta puxando o alimento do solo, se alimentando, assim, de 
cabeça baixa. Além de ser mais lúdico, controla a velocidade da ingestão 
e não inverte a musculatura do pescoço, mantendo a forma de digestão a 
qual o corpo do animal fora projetado. 

É ideal que nas baias, o alimento (seja ele em grãos ou feno) não toque o 
chão ou nele seja apoiado, preservando-o de se misturar com a forração da cama 
ou sujar-se com os dejetos do animal e, assim, desperdiçar o alimento, ou pior, 
causar ingestão de parte dos ditos dejetos. Maneiras de se aplicar tais medidas 
são ou a colocação e um cocho, de alvenaria, fibra ou madeira baixo, porém 
acima do chão pelo menos 20 cm, evitando que o animal o derrube com os 
pés ou a instalação de redes nas quais se acomoda o feno, deixando o pro-
cesso de alimentação mais dinâmico e equilibrado ao animal. Evitar que esse 
recinto tenha cantos ou fendas, pois esses acumulam alimento velho, umi-
dade e sujeira, dificultando a limpeza e aumentando o risco de fermentação, 
provocadora de distúrbios gastrointestinais.

Para a hidratação, recomenda-se que a água seja disposta em baldes 
removíveis que se encaixam na porta da baia ou nas grades a uma altura de 
aproximadamente 80 cm, facilitando a limpeza. numa altura de 90 cm a um 
metro.

Figura 45 -armazenamento de ração em cestos plásticos com fechamento translucido, permitindo iden-
tificação do conteudo sem necessidade de abrir o recipiente. Rodízio na base facilita a movimentação. 

Fonte:  https://www.comprerural.com/regras-de-alimentacao-aparelho-digestivo-e-porque-os-cavalos-
-devem-comer-25-do-seu-peso-por-dia/



8.1.5. PORTAS
As portas são usadas no fechamento das baias e, consequentemente, 

indispensáveis no bom andamento do manejo animal. Apesar de serem pro-
tagonistas no pavilhão, a negligência na escolha do modelo pode acarretar 
problemas tanto físicos quanto psicológicos aos animais.

USUAL

O mais provável é encontrar portas que se abrem em direção ao 
corredor de circulação, o que faz com que, quando abertas, diminuam o 
espaço útil. As extremidades pontiagudas e cortantes são focos de aciden-
te, usualmente acontecendo no trânsito de dois cavalos ao mesmo tempo 
ao movimentarem-se bruscamente, esbarrando nas portas e se cortando. 
Os modelos mais frequentes são completamente fechados sem um respiro 
inferior, impossibilitando a saída do amônio acumulado na cama, além de 
dificultar a circulação de ar. Opções com barras de ferro podem ser prejudi-
ciais, caso não tenham um cuidado no espaçamento entre elas. Se o cavalo 
prende o seu casco entre as barras, ficará desesperado e pode quebrar sua 
pata.

O IDEAL 

Optar por portas de correr economiza espaço na circulação e evita 
acidentes durante o manejo diário, sendo o mais indicado. Apesar de es-
teticamente muito agradável, a madeira é menos indicada em portas em 
relação ao metal, por ser menos resistente e, se quebrada, representar um 
risco ao animal. Observar bem a distância entre as barras pois essa precisa 
ser de, no máximo 10 centímetros, de modo a impossibilitar a passagem do 
casco por entre o espaçamento, ao mesmo tempo que permite o ar e o 
amônio circularem.

É interessante deixar sempre apoio para instalação de uma corrente 
grossa, para os casos nos quais o cavalo seja ansioso e bata o casco na porta, 
deixando-a aberta evitando que ele se machuque enquanto o mantem preso. 
Sempre que possível, as trancas devem ter pontas arredondadas e o mesmo 
vale para todas as extremidades.

8.1.6. PISO
O piso das baias dos equinos é um dos itens que requer maior aten-

ção durante a fase de projeto. Tal importância é justificada uma vez que os 
animais passarão boa parte do seu tempo de vida útil no esporte sobre ele. 
É sobre ele que dormirão, que se alimentarão, farão suas necessidades fisio-
lógicas e, justamente por essa variedade de atividades praticadas no mesmo 
local, é imprescindível que ele seja o mais adequado possível para elas. 

Dentre os cuidados, primeiramente, deve-se pensar na inclinação do 
piso, pois uma vez que seja depositado dejeto líquido como urina sobre ele, 
é desejável que essa escoe para um ponto de ralo, evitando empoçamento e 
acúmulo de amônia no piso. Umidade e amônia são receita certa para ocor-
rência de problemas aos animais, em especial no casco dos mesmos, acarre-
tando, a depender do grau de lesão, desde danos leves, externos e tratáveis 
até comprometimento completo dos membros e estruturas internas. Cascos 
sadios apresentam camada externa densa e resistente, com umidade entre 
15% e 20%, enquanto a apresenta, em média, 45% de umidade, importante 
na absorção de impacto, hidratação adequada, limitando rigidez excessiva 
e rachaduras (STASHAK, 2006). Caso ultrapassem essas médias, ocorre de-
sequilíbrio, tornando os cascos frágeis, amolecendo a sola, apodrecendo a 
ranilha, lesionando a pele, dermatites na quartela, além de possíveis conta-
minações destas lesões devido a presença de sujidades, como por exemplo, 
a presença de fezes. Um dos problemas de casco mais comuns acometido 
pelos fatores citados acima, é a broca. Visivelmente identificada como pe-
quenos furinhos no casco, podendo causar claudicação ou não a broca é 
um fungo que se assemelha, em certa medida, à frieira, que ocorre nos pés 
humanos e, como tal, é causada pela umidade ou carência de limpeza regu-
lar e adequada dos cascos. 

Conforme apontado acima, a falta de limpeza e/ou inadequação da 
cama na cocheira onde ele se aloja, tendo umidade e acúmulo de esterco e 
urina, além de propiciar os problemas no casco, tornam-se chamarizes para 
insetos vetores de doenças altamente prejudiciais: as moscas, que apesar de 
aparentarem ser inofensivas, podem trazer grandes transtornos aos animais. 
Promover ações de manejo que visem extirpá-las é uma atitude de grande 
importância. Em 1923, por exemplo, um tipo de mosca negra, foi capaz de 



exterminar mais de 20 mil animais na Romênia e Iugoslávia, trazendo enor-
mes prejuízos e acendendo, pela primeira vez, o sinal de alerta em todo o 
mundo (MARI, 2006).

A medida mais importante no controle é a higiene, com a remo-
ção de resíduos alimentares dos estábulos, troca da forração da cama dos 
animais diariamente, uso de telas e não deixar água empossada. Restos de 
culturas, plantas daninhas, gramas cortadas, entre outros, não devem ser 
acumulados em pilhas, pois a fermentação transforma-os em importantes 
focos de criação.

Tipos de piso:

•	 Piso natural– Parece ser a solução mais prática e econômica. Porém, 
é preciso ser cauteloso, a drenagem e durabilidade dependem das 
propriedades do terreno. Alguns tipos de solo podem resistir drena-
gem e resultar na lama ou poças enquanto outros podem tornar-se 
secos e poeirentos.  Um betão pode ser usado na porta da baia para 
“desencorajar” buracos.

•	 Piso com brita e bidim – Colocadas duas camadas de brita, a primeira 
a 90cm abaixo do nível do piso com 30cm de brita n°03, a segunda 
camada logo acima com 30cm de brita n°02, após a segunda cama 
segue uma manta de bidim e para finalizar 30cm de areia e terra na 
proporção 1:2. Certifique-se de que todas as camadas estão bem 
compactadas, ou poderão desenvolver desníveis (buracos) e misturar 
pequenas pedras com a cama.

•	 Piso com carvão vegetal – Semelhante ao piso com a brita, deve ser 
escavado em 90cm, seguindo a ordem de 30cm de brita n° 03 (para 
drenar), 20cm de carvão vegetal (que ajuda a evitar o mal cheiro), e 40cm 
de areia lavada bem compactada. Após a execução é recomendável 
molhar completamente o chão compactando-o novamente e deixar 
secar por 24 horas, após este tempo verificar se ainda existem quaisquer 
buracos ou depressões e preenche-los.

•	 Piso de concreto- Este tipo de piso é um dos mais comuns, devido 
a sua durabilidade e fácil manutenção. Ao optar pelo concreto é ne-
cessário se atentar para que não seja muito liso a ponto de o animal 
escorregar e nem tão rugoso a ponto de se tornar abrasivo. Deve ser 
acompanhado de uma inclinação para sistema de drenagem. Entre 

suas desvantagens estão a retenção de urina (não absorve) na cama, 
forte impacto nos tendões dos cavalos, precisa de mais quantidade 
de cama para se tornar confortável.

•	 Piso de borracha- Variam de acordo com o fabricante em espessura, 
durabilidade, textura, etc. É um material nobre que não tem produz 
poeira, traz um conforto maior para as pernas dos animais e tem as 
propriedades antiderrapantes que deixam a baia mais segura. Po-
rém, os animais tendem a se sentir mais ambientados com produtos 
naturais, encontrados nos campos e pastos.

Figura 46 - Exemplo de ralo no corredor das baias. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/ar-
quitetura-equestre/o-quanto-sua-cocheira-e-segura.html

 

Figura 47 - Piso de interior de baia emborrachado sem emendas aparentes. Fonte: http://www.arquitetu-
raequestre.com.br/arquitetura-equestre/o-quanto-sua-cocheira-e-segura.html



USUAL

Pisos sem inclinação, acarretando formação de poças de urina. Ca-
madas finas de cama, não só prejudicando a estabilidade do animal e a 
qualidade de seu sono como dificultando o trabalho diário do tratador ao 
fazer a limpeza dos dejetos. No corpo do pavilhão, faltam ralos e eficiência 
no escoamento de água. Ademais, carece de atenção em relação aos can-
tos, que formam quinas difíceis de serem higienizadas.

O IDEAL 

O piso da cavalariça (boxes e corredores) deve ficar a 20 ou 25 cm 
acima do nível do terreno que o rodeia, a fim de facilitar o escoamento das 
águas de limpeza. Deverá ser revestido de concreto, de cimento estriado 
(usado em calçadas) ou de asfalto e pedra britada. Uma novidade no mer-
cado muito bem aceita são os pisos de borracha. 

O cenário mais favorável é o piso de cimento com inclinação de 1 à 
2% para fora, possibilitando tanto o escoamento fácil da urina quanto me-
lhora do equilíbrio do animal que fica com a frente ligeiramente mais alta. 
É preciso tomar cuidado para que a inclinação não seja exagerada, pois 
afetaria os aprumos dos animais, forçados, constantemente, a uma posição 
defeituosa, fazendo-os adquirir taras nas articulações, manqueira e defor-
mação das extremidades.

  Para a drenagem da urina é melhor que se façam ranhuras pouco 
profundas, em espinha de peixe caso a porta seja central ou oblíquos, con-
vergindo para uma canaleta junto à parede, ao lado da porta, caso essa seja 
lateral. Os cantos “devem ser mortos, cheios de cimento e arredondados, o 
que facilitará a limpeza.

CAMA
O revestimento do piso da baia dos equinos chama-se cama, uma 

vez que os animais dormem no local, deitados ou em pé. De suma impor-
tância, deve ser limpa diariamente, retirando-se as fezes e a parte atingida 
pela urina, substituindo-a totalmente sempre que necessário (ao menos a 
cada 15 dias). Quando a cama é retirada, faz-se uma boa aplicação de cal; 
deixando-se o boxe vazio, por alguns dias, para desinfetar e secar bem, an-
tes de ser novamente usado.

Para fazê-la, colocam-se cerca de 40 quilos de palha, bem espalhada, 
e depois, diariamente, cerca de 10 quilos, lembrando que o animal come um 
pouco dessa palha. Quando a cama atingir 30 cm, ela estará em boas condi-
ções para preencher plenamente suas funções, mas continua-se a empregar 
palha e feno no chão.

Há vários tipos de cama:

1. Maravalha: raspas de madeira, muito utilizadas para cavalos. Bom absor-
vente de urina com fácil manejo quanto à limpeza. Apesar de excelente, não 
é facilmente encontrada, sendo uma boa opção a aquisição em fardo, o que 
facilita, inclusive o armazenamento do produto.

2. Pó de Serra: resíduo da moagem da madeira. Antes da opção por esse 
tipo de cama, é preciso observar a presença de cavalos sensíveis ao pó, para 
não causar alergias ou doenças respiratórias. Por esse motivo, não é tão 
recomendado quanto a maravalha.

3. Palha de Feno: comum utilização de feno de gramíneas, que não estejam 
aptas à alimentação, como cama para as baias. Normalmente são fenos que 
se molharam, o que provoca o aparecimento de fungos. Recomenda-se 
abrir estes fardos de feno ao sol para diminuir o risco de alergias nos ani-
mais.

4. Areia: Amplamente utilizada, deve ser feita com uma excelente drenagem 
pois, caso contrário, ficará muito úmida, causando desconforto ao animal e 
possibilitando doenças.

5. Borracha: Dentre as opções mais modernas, são placas de borracha anti-



derrapante. Traz o inconveniente de não absorver urina, deixando um cheiro 
desagradável de ureia no ambiente. Para sua utilização, é preciso lavá-la 
diariamente. 

6. Palha de Arroz: sem pó, é um excelente material, como a serragem. Eco-
logicamente correto, tendo em vista que, na esterqueira, facilita a decom-
posição do composto orgânico; não depende do corte de árvores; trata-se 
da reutilização de produto dispensado pela indústria do arroz; e é economi-
camente mais acessível.

(JORGE, 2018)

8.1.7. PISCINA

A natação para cavalos vem se apresentando como uma prática cada 
vez mais comum nos países do continente europeu, não somente para ani-
mais em tratamento para laminite aguda ou crônica, artrite, contusões, mas 
também como uma ferramenta complementar de trabalho e condiciona-
mento com o objetivo de otimizar o desempenho do equino atleta. Também 
se mostra eficaz na reabilitação pós-operatória, visto que, com a imobiliza-
ção, os músculos dos cavalos podem sofrer graves lesões ou até mesmo 
atrofiar; Esse tipo de terapia gera não só benefícios físicos, bem como a 
hidroterapia para humanos, mas também psicológicos, especialmente ao 
levar-se em conta que os animais passam o dia em confinados, podendo, 
assim, ter sua energia extravasada em uma atividade de baixo impacto em 
um ambiente seguro e controlado.

O resultado do tratamento dessa maneira é a redução significativa da dor, 
inflamação e dependência de medicamentos. Aumenta a circulação, flexibi-
lidade e mobilidade do animal, fortalecendo o tônus, auxiliando no equilí-
brio, postura e respiração. A duração do tempo de exercício é gradualmente 
aumentada enquanto o cavalo recupera a sua capacidade para suportar a 
atividade mais intensa. 

Figura 48 -presença importante de auxiliares guiando o cavalo através de cabos. Fonte: http://www.
arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/beneficios-da-hidroterapia-em-cavalos.html



Figura 49- A entrada na piscina deve ser feita por uma rampa de piso emborrachado, evitando escorre-
gamento dos animais. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/beneficios-

-da-hidroterapia-em-cavalos.html

USUAL

Seja por questão financeira ou desconhecimento dos benefícios da 
hidroterapia para equinos, os centros de treinamento brasileiros não cos-
tumam ter esse equipamento, sendo que os únicos existentes no território 
nacional são o do Haras Equiprime, em Teresópolis, referência em excelên-
cia do trato equino e o da Villa dos Cavalos, em Itapecerica da Serra, onde 
a especialização é justamente em tratamentos para recuperação de cavalos 
esportistas.

O IDEAL 

Os procedimentos podem ser realizados em piscinas cobertas ou 
não, em formato preferencialmente circular ou em raia (reta ou curva), en-
quanto o veterinário responsável dá voltas com o cavalo, amarrado a uma 
corda, pela piscina durante cerca de 20 minutos, o que equivale a quase 
uma hora de trote em terra.

Mesmo podendo variar de acordo com as necessidades de cada 
local, a piscina deve obedecer a alguns critérios obrigatórios como: a pre-
sença de uma rampa de acesso com piso antiderrapante, proporcionando 
uma descida gradual e agradável e segura ao animal. A profundidade va-
riará entre 3,5 e 4 metros e a largura por volta dos 2,5 ou 3 metros, man-
tendo uma temperatura ideal de 19°C, que permite aos músculos do cavalo 
permanecerem relaxados enquanto seu corpo liberar o calor em excesso. 
A água da piscina deve ser completamente filtrada 3-6 vezes por dia e é 
recomendável que o animal seja lavado antes de depois da natação para 
eliminar sujeiras e produtos químicos. Dessa forma, a presença de uma du-
cha próxima é essencial.

Figura 50 - É possível que o treinador entre junto ao cavalo na raia, de modo a auxiliar no exercício. Fonte: http://
www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/beneficios-da-hidroterapia-em-cavalos.html



8.2. PISTAS E TREINAMENTO
Conforme explicitado no item 5.2., as pistas são os locais de trabalho 

do cavaleiro, seu cavalo, pistinha, instrutores e jurados. É nesse local que se 
darão os treinos e as competições e, nesse sentido, precisam estar plenamente 
aptas ao grande número de atletas (animais e humanos), prestadores de 
serviço e equipamentos que por ela circularão. 

8.2.1. DIMENSÕES 

As competições de hipismo na modalidade salto podem ser dispu-
tadas em pistas fechadas “indoor”, numa área mínima de 1.200m2, tendo 
um dos lados com pelo menos 20m de extensão, segundo o regulamento 
da CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) ou em pista aberta, com área 
superior a 4.000m2, tendo no mínimo 50m em um dos lados. 

Em competições é obrigatório ter uma pista de aquecimento que 
geralmente tem dimensões menores, tendo obrigatoriedade de ter um obs-
táculo vertical e um obstáculo para salto com largura, oxer ou paralela. Se 
a área de trabalho estiver situada em uma área acessível ao público, por 
razões de segurança, deve ser criada uma zona de segurança de aproxi-
madamente um metro em torno do seu perímetro para manter o público 
afastado em contato direto com os cavalos.

Competições na modalidade adestramento requerem uma pista pla-
na e nivelada, de dimensão: 60 metros por uma largura de 20 metros, medi-
das tomadas no interior do picadeiro. 0 desnível em diagonal ou no sentido 
do comprimento, em caso algum, pode ultrapassar 0,60 metro. 0 desnível 
no sentido da largura do terreno, em caso algum, pode ultrapassar 0,20 
metro.

Nas competições ao ar livre, o público deve ficar afastado da pista 
a uma distância mínima de 10 metros. Enquanto para as competições em 
recinto fechado, a distância mínima, em princípio, deve ser de 2 metros. 0 
cercado deve consistir de uma cerca baixa, branca, móvel, de 0,30 metro de 
altura. A parte do cercado, em A, deve ser fácil de remover a fim de permitir 
a entrada e saída do concorrente no picadeiro.

As letras usadas para a feitura das figuras serão colocadas por fora 
do cercado, a cerca de 0,50 metro do mesmo e claramente indicadas. É 
obrigatório colocar uma marca especial na face interna do cercado na altura 
da letra em questão e devem também ser bem visíveis pelo público. 

Três juízes devem ser posicionados ao longo do lado menor do pica-
deiro, a uma distância de 5 metros do cercado, no máximo e, de 3 metros do 
picadeiro em competições em local aberto e, preferencialmente, no mínimo 
de 2 metros em competições em recinto fechado; Todos os Juízes devem 



estar posicionados em cabines ou plataformas separadas, e elevadas não 
menos de 0,50 metro (para as provas de Estilo Livre, se possível, um pou-
co mais elevado), acima do nível do solo para melhor visibilidade. O local 
destinado ao julgamento deverá suficientemente espaçoso para acomodar 
quatro pessoas. A cabine dos Juízes deve permitir uma boa visão de todo o 
picadeiro.

Já na modalidade volteio no caso de uma Competição realizada in-
door, a altura até ao teto deve ser de pelo menos 5 m. O público deve estar 
a pelo menos 14 m de distância do centro do círculo de guia, que tem seu 
diâmetro mínimo em 19 metros. Também é obrigatório, em competições, 
que haja uma arena de aquecimento, de características iguais à de compe-
tição. porém com três ou mais círculos de aquecimento. Recomenda-se que 
os Juízes sejam colocados em um patamar, a cerca de 50-60 cm acima do 
solo, para que tenham uma boa visão da arena e nos Campeonatos, as me-
sas dos Juízes devem estar pelo menos a 14 m do centro do círculo de guia. 

Figura 51 - Arena para competições de volteio. Fonte: http://www.cbh.org.br/images/CBH_Regulamen-
to_de_Volteio_2017_F3.pdf

Figura 52 - Arena para campeonatos de volteio. Fonte: http://www.cbh.org.br/images/CBH_Regula-
mento_de_Volteio_2017_F3.pdf

O redondel é um ambiente seguro para trabalho, em especial com 
cavalos novos ou de comportamento mais agitado, uma vez que não possuí 
bordas ou cantos e proporciona, a partir de sua forma circular e dimensões 
mais enxutas, maior contato com o cavalo.

Figura 53 - Dimensões de redondel. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/ar-
quitetura-equestre/redondel-para-cavalos-tamanho-t ipos-de-fechamento-e-piso.html



O tamanho do redondel pode variar entre 12m a 35m de diâmetro, 
de acordo com a preferência de cada proprietário ou treinador, sendo os 
mais comuns entre 15m e 20m. Nos grandes, torna-se mais difícil controlar 
o animal, dificultando o trabalho para o cavalo e treinador. Mas os cavalos 
abrigados sejam de porte maior, eles se movem com menos passos e um 
redondel pequeno pode não ser o mais eficiente. Para calcular o número 
de postes, o ideal é a multiplicação do diâmetro por 3,14 para determinar a 
circunferência e dividi-la pelo número adequado, variando conforme tipo de 
material, espessura e profundidade, devendo ser levada em conta a abertu-
ra da porteira de acesso ao redondel para este cálculo.

Uma estrutura de ferro pode ter a vantagem da flexibilidade (você 
pode montar e desmontar em outro lugar). Por outro lado, é uma opção 
que demanda manutenção de pintura e ferrugem, além disso, se um cavalo 
cair a estrutura de ferro deve ser sólida e firme o suficiente para não des-
montar, o que a torna também mais cara.

Figura 54 - Redondel de madeira pintada. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-e-
questre/redondel-para-cavalos-tamanho-tipos-de-fechamento-e-piso.html

A madeira é bastante utilizada, é uma solução atrativa no visual e em 
custo. Porém, a sua manutenção é permanente com pintura, pragas, etc. 
Além disso, um cavalo que dê um coice pode facilmente quebrar a madeira 
e se machucar.

Alguns também utilizam o concreto como opção. É uma solução que 
ajuda a conter a poeira dentro do redondel, o que pode ser bom ou não, 
dependendo da sua prioridade. É uma solução de custo elevado, pois de-
manda uma estrutura reforçada. Também é de forte impacto nas pernas do 

animal que dê um coice, podendo lesionar suas pernas e pés.

Existe uma opção pouco utilizada no Brasil, mas que nos agrada bas-
tante, são as cerca de PVC. Sua manutenção praticamente não tem custo 
(somente limpeza), além disso, um animal que dê um coice não irá se ma-
chucar pois o PVC tem flexibilidade. Só há que se certificar de que o material 
é de qualidade.



5.2.2. ILUMINAÇÃO
A iluminação natural é sempre o almejado ao se planejar a constru-

ção, seja ela para animais ou humanos. Em todo caso, sabe-se que é muito 
difícil que somente a luz solar consiga suprir toda a necessidade de uma boa 
iluminação, principalmente quando o local é utilizado em horários nos quais 
o sol não mais está visível. Portanto, a iluminação artificial tem seu lugar em 
baias e pistas, permitindo o funcionamento do mecanismo independente-
mente do horário do dia e das condições climáticas. 

Devido ao seu caráter assustadiço de presa, os cavalos são sensíveis 
a sombras e tendem a fugir do perigo correndo e se esquivando. Uma ilu-
minação equivocadamente planejada acarreta o aparecimento de sombras 
indesejadas nas superfícies do piso e nos fechamentos. É o caso do erro 
mais comum quando planejando a iluminação nas baias: a instalação de um 
ponto de iluminação direta bem no centro de cada uma, desconsiderando 
o robusto corpo do cavalo no interior dela, o que bloqueará o caminho da 
luz, deixando suas pernas e pés no escuro, além de provocar sombras que 
podem assustar o animal.

Figura 55- Estábulo aberto de iluminado ao anoitecer. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/
arquitetura-equestre/iluminacao-de-cocheiras-e-estabulos.html

Só o fato de se construir um pavilhão sem paredes fechadas de piso 
a teto entre as baias, já torna o processo de iluminação mais eficiente, pois 
a luz tem possibilidade de se espalhar e banhar o ambiente como um todo. 
No corredor central iluminação direta é bem-vinda, pois é um espaço de 

transição, não de permanência, dos animais e, portanto, as sombras gera-
das a partir da luminosidade não são tão prejudiciais. Quando somadas a 
arandelas ou balizadores independentes, otimizam a visibilidade da área 
de trabalho e permitem iluminação mais suave para eventuais circulações 
noturnas pelo pavilhão. 

Figura 56 - Corredor central com iluminação indireta. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/
arquitetura-equestre/iluminacao-de-cocheiras-e-estabulos.html

Medidas como utilização de lâmpadas de LED e projeto de circuitos 
adequados e independentes, apesar de resultarem em um custo inicial su-
perior ao comum para as instalações atuais, levarão a economia em energia 
a longo prazo.

No que diz respeito à iluminação das pistas, quando se trata de ilu-
minação natural das descobertas o cuidado deve ser maior em relação a 
vegetação no entorno, principalmente com árvores altas e/ou com copa 
frondosa. Caso não seja possível evitar tal vegetação, é preciso tomar tento 
sobre a poda periódica das mesmas, a fim de evitar a projeção de sombras 
sobre a superfície de trabalho. É possível optar por iluminar artificialmente as 



pistas descobertas, permitindo treinos, competições e manutenção em ho-
rários nos quais não haja mais a presença da luz solar. Para tal, são indicados 
refletores de luz, (preferencialmente quente, de modo a assemelhar-se à luz 
natural), instalados em todos os lados da pista, de modo a evitar sombras 
muito inclinadas e muito pronunciadas

Já quando se trata de pistas cobertas, o pensamento sobre a ilu-
minação é ainda mais complexo, uma vez que, por definição, este espaço 
será sombreado. Apesar do objetivo de a construção de uma pista coberta 
ser proporcionar sítio adequado para treinamento abrigado de intempéries 
(sendo mais comuns em território brasileiro as chuvas fortes e sol excessivo), 
ainda assim é necessário que dentro deste recinto haja luminosidade plena-
mente satisfatória ao trabalho com os animais. Sendo assim, durante o dia, o 
ideal é que haja aberturas laterais que permitam a ventilação entrada de luz. 

Caso o ângulo não favoreça e a luz incida diretamente na pista, optar 
por recuo para plateia ou circulação. Dessa maneira, o Sol incide nesse local 
e não no piso da pista. Quando possível, aberturas superiores cobertas com 
vidro semi translucido, que permite a claridade passar sem que deixe os 
raios incidirem diretamente sobre a pista e iluminando por igual. Essas pistas 
comumente são usadas em competições e treinamentos noturnos e, portan-
to, carecem de sistema artificial de iluminação. Para esse, segue a lógica do 
sistema para as pistas descobertas.

Figura 57 - Embora trabalhoso e custoso, deixar os interruptores e tomadas tampados pode polpar 
inúmeros acidentes. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/o-quanto-

-sua-cocheira-e-segura.html

Um celeiro bem iluminado é mais seguro para o cavalo e humano; 
boa iluminação reduz acidentes e ajuda o manipulador ver ferimentos. Ce-
leiros são lugares inerentemente empoeirados. A poeira que se acumula 
em aparelhos elétricos - como luminárias e tomadas expostas - pode re-
presentar um grave risco de incêndio. Verifique e limpe-os periodicamente. 
Coloque extintores de incêndio perto das entradas e saídas, e não em um 
armário no quarto de sela, onde seria de difícil acesso durante um incêndio 
ou emergência.



8.2.3. PISO
O primeiro passo para o planejamento ideal de uma pista é escolher 

o local mais adequado. Drenagem é um dos maiores problemas na constru-
ção de uma pista e dependerá muito das propriedades naturais do solo em 
questão (se é pedregoso, arenoso, se existe uma espessa camada de argila). 
A natureza do terreno irá determinar o quanto de esforço será necessário 
para levar a água fora e longe de sua arena. 

Figura 58 - Processo de alinhamento de pista. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetu-
ra-equestre/pista-de-areia-para-cavalos-os-erros-mais-comuns.html

Localizar a pista em um ponto alto do terreno já facilita muito o tra-
balho para um bom escoamento das águas. Portanto, mais importante do 
que localizar as pistas em local de preferência do proprietário é a topografia 
do terreno que sempre dirá onde é mais proveitoso e eficiente para se a 
construir, trabalhando aliado à natureza. Mesmo com a melhor localização 
no terreno, é necessário garantir que o sistema de escoamento de águas 
pluviais irá aguentar as demandas do perímetro. 

Figura 59- pista de adestramento em cota mais alta do que seu entorno. Fonte: http://www.arquitetu-
raequestre.com.br/arquitetura-equestre/pista-de-areia-para-cavalos-os-erros-mais-comuns.html

Dessa maneira, pelo menos um dreno funcionando em toda a arena 
e um em torno de seu perímetro são indispensáveis. Se o solo for argiloso, 
é provável que precise instalar drenos transversais adicionais e aumentar o 
diâmetro dos drenos externos para garantir um sistema adequado.

Em relação ao redondel, há a opção de menor custo por se deixar o 
interior do redondel em sua terra natural, descompactando o solo no míni-
mo 1 metro de profundidade. Apesar do baixo custo, durante o período de 
chuvas o solo natural pode se tornar lamacento e inseguro para rodar os 
cavalos. Areia é a opção mais recomendada, pois proporciona a drenagem 
ideal da água da chuva, além de ser macia para as pernas dos cavalos du-
rante o trabalho.



8.2.4. CERCAS
Item de importância ímpar, o cercamento de um haras deve ser cui-

dadosamente planejado. As cercas mais usuais são de arame liso grosso, 
ou de preferência, de aço ovalado e galvanizado, que pode ser mais fino e 
tem custo menor. Os postes poderão ser enterrados a uma distância de até 
cada 12 m um do outro, e em cada esquina se colocam mourões reforçados, 
duplos, para aguentarem o estiramento do arame, que é feito por meio de 
torniquetes. Em alguns lugares onde há muita pedra e pouca madeira, os 
postes são feitos de pedra aparelhada e o arame amarrado.

Dado o custo cada vez mais alto da madeira, já se estão usando 
postes de cimento armado para os aramados. Tais postes já vêm com os 
furos para a passagem do arame. Se bem feitos, e de grossura conveniente 
podem durar eternamente, porém se finos e pouco vibrados, quebram-se 
com facilidade, à altura do solo, com os esbarrões dos animais.

O verdadeiro teste não é feito quando os cavalos estão em paz pas-
tando, mas quando um cavalo excitado entra em contato cerca em uma 
tentativa de escapar. Diferente do gado, cavalos irão se chocar com maior 
impacto em uma cerca, porque eles são maiores e mais rápidos, atingiram 
a cerca com mais força.

Uma cerca adequada deve ser altamente visível para os cavalos, se-
gura o suficiente para conter um cavalo que corre contra ela sem causar 
ferimentos ou danos e suficientemente alta para desencorajar saltos, em 
torno de entre 1,35 a 1,55 metros do nível do solo ou que ela esteja acima da 
altura de cernelha dos animais, se você tem cavalos muito baixos ou muito 
altos para desencorajar o salto ou que eles virem a cerca ao se coçar. Na 
parte inferior, um espaçamento de 20 centímetros impedirá que o casco dos 
cavalos fique presos ao mesmo tempo que irá desencoraja-los de comer a 
grama do outro lado.

Figura 60 - esquema de colocação adequada de cerca. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/
arquitetura-equestre/cerca-para-piquetes-qual-tipo-ideal.html

O planejamento de uma boa cerca inclui mais do que selecionar seu 
material, envolvendo um layout desenhado em escala que mostra portões, 
linhas de cerca, onde cercas cruzam riachos ou outros obstáculos, caminhos 
irregulares ao longo do fluxo, rotas de tráfego para cavalos e manipulado-
res, rotas para suprimentos e água, tráfego de veículos (circulação social) e 
acesso ao equipamento de corte para dentro do piquete.

Figura 61 - implantação inadequada de cercamento. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/
arquitetura-equestre/cerca-para-piquetes-qual-tipo-ideal.html



Figura 62 - Implantação adequada de cercamento Fonte:. http://www.arquiteturaequestre.com.br/ar-
quitetura-equestre/cerca-para-piquetes-qual-tipo-ideal.html

A cerca deve ser lisa na parte onde estão os cavalos, ou seja, postes 
de fixação devem estar na face externa do piquete a fim de evitar lesões e 
coices dos cavalos que ao longo do tempo, no sentido contrário, podem 
danificar e até abrir a cerca.

•	 Cerca de madeira pintada

Os custos de reparo e pintura são permanentes. Esta solução pode 
parecer atrativa por seu custo e visual inicial, porém, há que se levar em 
conta que um cavalo assustado pode quebra-la facilmente, se machucar 
e as pragas que este material está sujeito.

Figura 63 - cerca de madeira pintada de branco. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquite-
tura-equestre/cerca-para-piquetes-qual-tipo-ideal.html

•	 Cerca com eletricidade

De instalação fácil, rápida e pouco custosa, se recomenda o uso de 
mais de uma fita para aumentar a visibilidade. Uma das desvantagens des-
te tipo de cerca é justamente o que mantem os animais na contenção: o 
choque. Se há circulação de crianças ou o pasto se encontra em uma área 
movimentada, pode machucar alguém. O uso da eletricidade na cerca acar-
reta aumento no custo da energia e dela depende, portanto, se há queda da 
mesma, o efeito da cerca cai por terra. 

Figura 64 - Fitas eletrificadas. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-equestre/cer-
ca-para-piquetes-qual-tipo-ideal.html



•	 Tubos de aço

Resistente aos impactos dos animais, necessita de pouca manutenção 
e alta durabilidade. Seu custo inicial é alto, mas uma vez que instalada não 
há muito com o que se preocupar. Também, devido a sua alta visibilidade, 
proprietários dizem que não é comum os cavalos correrem para perto dela.

Figura 65 - cercamento feito com tubos de aço. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquite-
tura-equestre/cerca-para-piquetes-qual-tipo-ideal.html

•	 Cercas de PVC

PVC é um material mais recente no mercado e atrativo por não ofere-
cer nenhuma ou pouquíssima manutenção. Por ser leve, é necessário que os 
apoios sejam concretados no chão, porém ele é bastante visível e os cavalos 
não tem tendência a ficar “mordiscando” como acontece com a madeira. 
Entre suas desvantagens está o custo elevado de instalação; além disso com 
o impacto de um cavalo os apoios podem se romper. Não há maneira de 
medir sua força de ruptura, mas sabemos que em baixas temperaturas o 
PVC se torna mais rígido, sendo recomendável para locais mais frios.

Figura 66 - cercado em tubos de PVC. Fonte: http://www.arquiteturaequestre.com.br/arquitetura-e-
questre/cerca-para-piquetes-qual-tipo-ideal.html
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito maior desse trabalho foi o de analisar e responder ques-

tões relevantes ao pensamento projetual especificamente voltado a cavalos, 
entendendo a influência da arquitetura na saúde e no desempenho espor-
tivo dos cavalos atletas. A ideia inicial de que o mercado hípico brasileiro 
carece, e muito, de profissionais conhecedores dessas duas áreas (arquite-
tura e o universo hípico) foi confirmada ao longo das pesquisas que pouco 
encontravam materiais de qualidade e confiáveis produzidos no Brasil e, na 
eventualidade de encontra-los, eram fortemente baseados em conteúdo es-
trangeiro. O desconhecimento, por parte de proprietários, da possibilidade 
de a arquitetura de seus espaços ser tão influente na qualidade de vida e 
desempenho de seus animais foi outro fator comprovado pela pesquisa de 
campo. 

Contudo, foi possível ilustrar a maioria das inúmeras especificidades 
de uma construção de uso tão singular como as voltadas aos cavalos, mos-
trando as consequências prováveis de uma arquitetura de baixa qualidade 
na saúde dos equinos. Após estudo desses elementos tão particulares e en-
tendimento do funcionamento e importância de cada um deles, propostas 
para reversão do quadro atual foram colocadas em pauta. Um dos resulta-
dos de todo o material de pesquisa foi a proposta de um Centro de Treina-
mento Equestre, com características que sirvam de materialização da boa 
arquitetura e do conhecimento adquirido.

Como amante dos esportes hípicos, proprietária de um cavalo e for-
manda em arquitetura e urbanismo, o tema em questão me toca profunda-
mente e poder contribuir, mesmo que, por enquanto, apenas teoricamente, 
me deixou extremamente realizada. Preso pela segurança, saúde e eficiência 
na função para a qual o animal seja destinado (no meu caso, salto) e, por-
tanto, ver que há maneiras de melhorar a conjuntura atual do nosso país 
nesse sentido já me enche de esperança e faz com que aumente a vontade 
de que esse tema seja cada vez mais desenvolvido e que a sua abrangência 
no país seja cada vez mais expandida.
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