Guia de boas práticas de bem-estar animal para a
manutenção, cuidado, treinamento e uso de
cavalos – ficha técnica.

Estábulos – alojamento
interno
A necessidade de contato social entre os cavalos deve ser mantida em mente na hora
de planejar uma acomodação para cavalos.
Como fazer adequadamente…
• Quando considerar os requisitos de
espaço, o tempo que o cavalo passará na
baia deve ser considerado. A baia deve ser
maior se o cavalo ficará a maior parte do
dia estabulado.
• As baias individuais devem ser
adequadas ao tamanho do cavalo,
permitindo que ele consiga se deitar na
posição lateral (com patas, pescoço e
cabeça estendidos), se movimentar, se
levantar e parar em posição natural.
• A área de deitar não deve ser
escorregadia e deve ter quantidade de
cama suficiente para garantir uma área
de descanso seca e confortável.
• A parte de cima da separação entre as
baias não deve ser sólida e deve permitir
que os cavalos vejam uns aos outros e
deve ter ventilação adequada.
• Níveis de poeira, umidade relativa do
ar, temperatura e concentração de gás
devem ser mantidos em níveis não
prejudiciais.

É recomendado promover
acesso a piquetes ou pastos
diariamente.

Alojamento coletivo
✓ A área total deve permitir movimento livre, acesso e espaço suficiente aos locais de alimentação e água
✓ A área de descanso com cama deve ser grande o suficiente para permitir que todos os cavalos se deitem ao
mesmo tempo
✓ Cantos e quinas devem ser evitados para evitar que os cavalos fiquem encurralados
✓ O design do alojamento coletivo deve permitir que todos os cavalos consigam se afastar uns dos outros e ter
acesso a comida e água a qualquer momento
✓ Deve-se ter cuidado para selecionar grupos de cavalos compatíveis

Fotos são usadas neste guia para ilustrar algumas condições.
Elas não devem ser consideradas como ilustrando a única
solução para as condições descritas.

