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Orientações para o disciplinamento de provas equestres

1. PANORAMA DO 
AGRONEGÓCIO DO CAVALO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 
Com um rebanho de equinos, segundo estimativas, que supera 5 milhões de cabeças 
e que representa um movimento de mais de R$ 16 bilhões ao ano, não há dúvidas de 
que o mercado equestre possui expressiva participação econômica no agronegócio 
brasileiro. 
*Fonte: Estudo do Complexo Agronegócio do Cavalo, 2016.

POSTOS DE TRABALHO: 
O mercado equestre no Brasil é responsável por gerar 607.329 empregos diretos.  
Considerando o fato de que cada ocupação direta proporciona outras quatro ocupa-
ções indiretas, estima-se que são gerados 2.429.316 empregos indiretos. Assim, o 
Complexo Agronegócio do Cavalo é responsável, direta e indiretamente, por 3 milhões 
de pessoas ocupadas.
*Fonte: Estudo do Complexo Agronegócio do Cavalo, 2016.

ESPORTES EQUESTRES: 
Neste contexto geral dos expressivos números do Complexo do Agronegócio do Ca-
valo no Brasil, as atividades esportivas equestres exercem grande participação, con-
forme pode ser observado na tabela 1. 

$
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Vale ressaltar que esses são números divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
em 2016, baseados em critérios conservadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade 
de São Paulo (Esalq/USP). Ou seja, podemos considerar que seriam ainda superiores nos dias atuais.
*Fonte: Revista Horse, 2020.

CONFIGURAÇÃO DO COMPLEXO DO AGRONEGÓCIO CAVALO: 
O agronegócio do cavalo possui características específicas, onde se apresenta à indústria a montante e, a 
partir daí, as diversas atividades são divididas com base nos aspectos funcionais do cavalo, e não exatamen-
te em atividades pecuárias e industriais, conforme figura:
*Fonte: Estudo do Complexo Agronegócio do Cavalo, 2016.

Tabela 1 – Movimentação financeira e empregos gerados, especificamente, 
pelas atividades esportivas equestres

ATIVIDADE VALOR (R$ BILHÕES) PESSOAS OCUPADAS
Esporte e lazer 5, 84 125.700
Turfe (Corrida) 0,97 5.452
TOTAL 6,81 131.152

*(Adaptado do Estudo do Complexo Agronegócio do Cavalo, 2016).
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CONFIGURAÇÃO DO SEGMENTO DE ESPORTES EQUESTRES: 
Ao esmiuçar o segmento de Esportes Equestres, bem como as inúmeras provas que são realizadas em di-
versos Estados do território nacional, fica possível evidenciar a abrangência e o impacto social e econômico 
positivo, que a promoção de tais provas ocasiona:
*Fonte: Elaboração ABQM, 2020.

EXEMPLO DE REPRESENTATIVIDADE: 
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Os eventos esportivos equestres, realizados pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de 
Milha (ABQM), no município de Araçatuba (SP), são exemplos da representatividade que propulsiona a eco-
nomia da cidade, através da geração de emprego e da alta movimentação financeira. 
Estima-se que os dois últimos eventos promovidos pela entidade, no ano de 2019, Campeonato Nacional e 
Potro de Futuro, tenham gerado, separadamente, uma média de 700 empregos diretos e 1.200 indiretos, so-
mando os períodos antes, durante e após as competições. Além de um valor que ultrapassa os R$ 10 milhões 
injetados na economia araçatubense. 
*Fonte: www.sbtinterior.com. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
As atividades equestres, sem dúvidas, podem ser consideradas um dos elos da cadeia da equinocultura que 
mais sofre impactos negativos devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Esse elo do setor gera 
mais de 600.000 empregos diretos e até 3.000.000 de empregos indiretos e, com a paralisação das provas, 
exposições, leilões, turismo, a dispensa de funcionários ou simplesmente a não contratação de serviços acar-
reta em prejuízos ainda incalculáveis para o segmento. 
Neste sentido, um trabalho para a retomada gradual e segura das atividades esportivas com equinos, com 
total responsabilidade e cumprimento de todas as legislações vigentes, se faz pertinente no atual momento. 
*Fonte: Revista Horse, 2020 / ABQM, 2020. 
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2. ARCABOUÇO JURÍDICO
ESTE PLANO ORIENTA COMO O RESPONSÁVEL DO LOCAL GERENCIARÁ OS COMPROMISSOS E OS CON-
TROLES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MINIMIZAR O RISCO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19.

O PLANO DEVE MINIMAMENTE INCLUIR:

1. Cumprimento das medidas sanitárias já estabelecidas pelos órgãos governamentais de saúde;
2. Cumprimento das legislações federais, estaduais e municipais do local onde será realizada a prova equestre;
3. Estar enquadrado no Plano de Retomada do Estado, do local onde será realizada a prova equestre;
4. Autorização da Prefeitura Municipal para a realização de provas equestres em seu território de administração;
5. Autorização para realização de provas equestres junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), em 
atendimento ao disposto na Portaria CDA-09, de 05 de junho de 2020 (Decreto nº 45.781, de 27 de abril de 
2001, que regulamenta a Lei  nº 10.670 de 24 de outubro de 2000;
6. Comprovação, junto à vigilância sanitária municipal, das medidas adicionais de prevenção exigidas;
7. Fiscalização municipal;
8. Acompanhamento diário sobre as decisões governamentais em relação aos protocolos gerais.
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REFERÊNCIAS:

As recomendações em referência foram formuladas baseadas nas seguintes normas sobre Covid-19:
“Decretos estaduais 64.862, de 13 de março de 2020 e 64.864, de 16 de março de 2020, que dispõem de 
medidas de caráter temporário e emergencial de prevenção do contágio pela Covid-19;”

“Quarentena decretada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 64.881, de 22 de mar-
ço de 2020, alterado pelos Decretos nº 64.920/2020, nº 64.946/2020, nº 64.953/2020, 64.967/2020 e, 
especialmente, o Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020;

“Artigo 2º do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020 que determina: fica instituído o Plano São Paulo, re-
sultado da atuação coordenada do Estado com os municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de 
implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19.”

“Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus;”

“Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019.”

“Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do dis-
posto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).”

 “Recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de mar-
ço de 2020, e do Centro de Vigilância Epidemiológica, ambos da Secretaria da Saúde;”

“Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;”

“Portaria da Coordenadoria de Defesa Agropecuária-09, de 5 de junho de 2020, que estabelece exclusiva-
mente os procedimentos para a realização de eventos de concentração animal durante o período de quaren-
tena, para prevenção ao novo coronavírus (Covid-19)”.
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PANORAMA ATUAL DO ESTADO:

ATUALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020, O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA ENCONTRA-SE NA FASE 2 
(LARANJA).
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3. realização de provas

RECEPÇÃO DE ANIMAIS 
• Veterinário técnico
• Recepção de animais

ESTACIONAMENTO DE 
TRAILERS E CAMINHÕES
• Pessoa para manutenção

BAIA PARA CAVALO
• Organizador de baias

CURRAL DE GADO
• Pessoas de manejo

PISTA DE AQUECIMENTO
• Não precisa de pessoa

PADDOCK
• Segurança

PISTA DE COMPETIÇÃO
• Juiz de prova
• Tratorista
• Pessoas de manejo
• Ambulância UTI com 2 técnicos
• Pessoa para transmissão online

CABINE DE LOCUÇÃO
• Locutor
• Digitador

ESPAÇO FÍSICO E TRABALHADORES NECESSÁRIOS
SECRETARIA
• Atendente

ALIMENTAÇÃO
• Atendente

BANHEIROS OU SANITÁRIOS
• Atendente masculino
• Atendente feminino
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COMPETIÇÕES:
► As inscrições deverão ser realizadas de forma an-
tecipada;
► Haverá limites de categorias;
► Haverá limite de cavalos por competidor;
► Categorias com horários pré-definidos;
► Paddock com limite de pessoas e somente mon-
tado a cavalo;
► Paddock será liberado somente para os competi-
dores no horário de sua passada;
► Todos os participantes deverão usar máscaras.

ESTACIONAMENTO:
► Os trailers e caminhões deverão ter um distancia-
mento mínimo de 6 metros;
► Não poderá haver confraternizações entre os 
participantes;

ANIMAIS
► Os equinos ficarão alojados em baias;
► Os bovinos ficarão alojados em currais;
► Todos os animais que forem ingressar na prova de-
verão apresentar:
• Guia de Trânsito Animal (GTA);
• Exame de Mormo – negativo que contemple os dias 
de prova;
• Exame de Anemia Infecciosa Equina (AIE) – negativo 
que contemple os dias de prova;
• Atestado de vacinação em dia;
• Atestado sanitário válido.

PESSOAS:
► Será permitida a participação apenas de compe-
tidores, treinadores e/ou proprietários (1 por animal) 
dos animais diretamente envolvidos, sem participa-
ção de familiares e convidados. 

ALIMENTAÇÃO:
► Conforme permissão da legislação local.
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PARQUE DE EXPOSIÇÕES CLIBAS DE ALMEIDA PRADO - ARAÇATUBA (CAPITAL DO QUARTO DE MILHA). 
► 875.430 m² de área total. Cada pista tem 6.000 m², total de 18.000m² de área coberta

4. REFERÊNCIA DE DIMENSÕES
DE PISTAS E LOCAL
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LOCAIS PERMITIDOS PARA CIRCULAÇÃO:

04
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0606
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02

07

08

01 - Entrada única
02 - Área administrativa Siran/PM
03 - Exame Antidoping
04 - Veterinário
05 - Pistas 1, 2 e 3
06 - Pistas de aquecimento
07 - Atendimento agendado
08 - Alimentação (conforme permissão da legislação local).

BARREIRAS FÍSICAS:
                 Área administrativa (não utilizada 
durante competições)
                 Área de apoio para provas
                 Área de provas
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MEMÓRIAS DOS EVENTOS REALIZADOS EM 2019:

2,5 mil
ANIMAIS EM 

COMPETIÇÕES

8 mil 
CONJUNTOS 

INSCRITOS EM 330 
CATEGORIAS DE 

PROVAS 

R$10 milHÕES 
DE IMPACTO 
ECONÔMICO 

NA CIDADE DE 
ARAÇATUBA

$
300 

MARCAS, EM MÉDIA, 
POR EVENTO

18
ESTADOS

PARTICIPANTES
(MÉDIA)

07 
LEILÕES DA RAÇA 

QUARTO DE MILHA
(MÉDIA)

15 mil
VISITANTES

POR DIA

1,5 mil
COMPETIDORES

POR EVENTO
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5.GUIA COVID-19
Considerando a necessidade de se conter a disseminação da Covid-19, garantir a preservação da saúde e 
bem-estar de toda a comunidade para a retomada das provas equestres, recomendamos:
Atender aos decretos e orientações dos governos federal, estaduais, municipais e orientações do Ministério 
da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

PARA AS PROVAS, SUGERIMOS OS SEGUINTES CRITÉRIOS:
O organizador deverá aferir a tem-
peratura de todos os envolvidos na 
entrada do estabelecimento;

O uso de máscaras será obrigató-
rio, para todos que adentrarem na 
propriedade, conforme decreto nº 
64.959, de 04 de maio 2020, que 
dispõe sobre o uso geral e obri-
gatório de máscaras de proteção 
facial;

Disponibilização de produtos de 
assepsia aos participantes em 
pontos diversos e disponibilização 
de locais para higiene pessoal; 

Deverá ser respeitado o distan-
ciamento social (1,5 m);

Para evitar aglomeração, todas 
as categorias deverão ter horá-
rios previamente determinados;

O organizador deverá solicitar a 
assinatura do participante em ter-
mo, isentando-os da responsabili-
dade sobre possíveis contamina-
ções durante as provas.
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LIMPEZA DO AMBIENTE:
► Recomendamos que seja redobrada a atenção e orientação sobre a limpeza dos ambientes, especialmente 
dos espaços públicos cobertos, através de massificação da informação e do treinamento da equipe de limpeza;
► Aumento das ações de limpeza; 
► Toda área comum deverá ter disponível e acessível álcool em gel 70%;
► Durante as provas, deverá ter uma pessoa resposável pela limpeza e higienização.

IMPORTANTE:
► Todos os envolvidos devem estar preparados para aderir às normas de distanciamento social;
► Pessoas no grupo de risco (maiores de 60 anos, com doença crônica ou grave) devem evitar comparecer ao local.

RESPONSABILIDADES DO ORGANIZADOR
• O organizador deverá aferir a temperatura de todos os envolvidos na entrada do estabelecimento;
• É de inteira responsabilidade do organizador seguir o cumprimento das regras e zelar pela saúde dos profis-
sionais envolvido nas provas;
• Manter o cadastro dos participantes atualizado, através de credenciamento;
•  Esclarecer para todos os participantes os protocolos de segurança e saúde a serem seguidos; 
• O organizador ficará responsável pela divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia, 
contribuindo com a conscientização dos participantes;
• Incentivar que os envolvidos lavem as mãos regularmente, com água e sabão;
• Esclarecer para todos os participantes os protocolos de segurança e saúde a serem seguidos; 
• Divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia, contribuindo com a conscientização 
dos participantes;
• Zelar pela saúde de todos.
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6. PLEITO FINAL 
Considerando todo o estudo apresentado, que viabilizaria a realização de provas equestres, obedecendo todas as 
medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde, assim reduzindo a possibilidade de disseminação do 
coronavírus, solicitamos a emissão do alvará de liberação de eventos, de acordo com os protocolos necessários.
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Rua D. Germaine Burchard, 355
Parque da Água Branca – CEP 05002-061 – São Paulo/SP

Tel.: +55 (11) 3864-0800

@ABQMOFICIAL | WWW.ABQM.COM.BR 


