TO R N E - S E U M CO M P R A D O R I N F O R M A D O D E C AVA LO S Q UA R TO D E M I L H A A M E R I C A N O S

GUIA DO
CO M PRADOR
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A American Quarter Horse Association
celebra o vínculo entre cavalo e humano e incentiva
todos a vivenciarem essa relação única. Não importa
se você cavalga como passatempo, por exibição, por
corrida ou se apenas quer passar tempo com a família
- a afiliação à AQHA proporciona suporte a seu cavalo
e às atividades a ele relacionadas. A AQHA desenvolve
programas concebidos para dar a você a oportunidade
de passar mais tempo com seu cavalo quarto de milha
americano. Além disso, com grandes benefícios para
membros, como o periódico The American Quarter

Horse, descontos para parceiros corporativos e registros
de internet gratuitos, é uma decisão fácil de tomar!
Afilie-se à AQHA hoje mesmo!
Ligue para +1-806-376-4811 ou acesse aqha.com.

ENTENDENDO SUAS NECESSIDADES
A posse de cavalos pode ser uma experiência gratificante, desfrutada por pessoas de todas as idades por
meio de uma ampla variedade de atividades, incluindo exibições, rodeios, corridas e passeios recreativos.
A experiência começa, naturalmente, com a compra do seu primeiro cavalo. É uma etapa importante,
que deve ser realizada com igual informação e dedicação. Sua primeira compra costuma definir o tom
para uma vida inteira de experiências a cavalo.
O primeiro passo para ter um cavalo é se perguntar: “Por que eu quero um cavalo?” Essa pergunta ajudará
a formular um objetivo, que, por sua vez, fornece a estrutura para sua decisão de compra. Como ponto
de partida, pergunte-se o seguinte:
•Qual é o meu objetivo?
• Que tipo de atividades quero fazer com este cavalo?
• Quanto posso gastar na compra de um cavalo, além do aluguel do estábulo, alimentação, treinamento,
saúde e transporte?
• Quanto sei sobre equitação - sou iniciante? Vou precisar de aulas adicionais de equitação?
• Vou trabalhar com o meu cavalo diariamente, semanalmente ou mensalmente?
• Quanto tempo posso dedicar à alimentação, cuidados, aulas, exibições ou trilhas montadas?
Objetivos diferentes exigem diferentes tipos de cavalos e diferentes níveis de habilidade do cavaleiro.
Se você planeja fazer apresentações competitivas, o tipo de cavalo será muito diferente - em nível de
treinamento e, subsequentemente, em termos de preço - de um cavalo de equitação recreativa. Seu objetivo
geral como proprietário de um cavalo é a base para sua decisão de compra.
Assim como alguém pesquisa antes da compra de um carro, você deve fazer sua lição de casa antes de
comprar um cavalo. A American Quarter Horse Association pode ajudar você a localizar outras pessoas
em sua área que podem auxiliar na busca por um parceiro equino. Ao contactar a AQHA International
através do e-mail international@aqha.org, a AQHA pode fornecer uma referência para eventos da AQHA
em sua área e outras informações pertinentes para ajudar você a escolher uma área de interesse.
Se você tem interesse em competir com seu cavalo, visite uma exibição ou evento da AQHA em sua
área para ter uma perspectiva das oportunidades disponíveis. No evento, assista à competição e procure
determinar quanto trabalho será necessário para atingir seu objetivo. Passe tempo com outros participantes
para ter uma ideia de como é competir em certos eventos e avalie seus objetivos para ver se eles são realistas.
Depois de estabelecer um objetivo específico, a próxima etapa é avaliar suas habilidades de equitação.
Você se classificaria como:
• Iniciante, com conhecimento limitado de cavalos e equitação em geral?
• De nível intermediário, com um conhecimento básico de equitação e conhecimento de uma disciplina escolhida?
• De nível avançado, com conhecimento significativo de cavalos e com nível competitivo em uma disciplina escolhida?
Seu nível de habilidade indicará que tipo de cavalo melhor atende às suas necessidades. Para cavaleiros
iniciantes ou recreativos, um capão ou égua treinados e dóceis geralmente são a melhor escolha.
No entanto, as pessoas iniciantes com objetivo de competir devem escolher um cavalo que tenha dominado
os requisitos da atividade escolhida ou que seja "experiente". Se, por exemplo, seu objetivo é um dia fazer
parte de um ‘team roping’, é uma boa ideia procurar um cavalo mais velho, mas saudável, que já tenha
competido extensivamente. Procure um cavalo com experiência suficiente para ajudar você a aprimorar suas
habilidades de equitação primeiro e que, ao mesmo tempo, lhe permita competir e aprimorar seus talentos
competitivos.

Para se afiliar:
www.aqha.com/membership
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Os cavaleiros intermediários têm mais liberdade de escolha do que
os iniciantes, pois seus cavalos devem demonstrar requisitos de
atividade fundamentais, mas podem não necessariamente exigir um
cavalo com anos de experiência. No entanto, o cavalo deve pelo menos
ser adequado para uma disciplina desejada ou demonstrar potencial
adequado.
Os cavaleiros avançados têm a maior liberdade para comprar um
cavalo, pois podem escolher um cavalo jovem que não tem experiência
e treiná-lo para uma atividade escolhida. Embora possa ser uma
experiência gratificante quando realizada de forma eficaz, só deve ser
considerada por cavaleiros avançados com anos de experiência e que
tenham tempo para trabalhar com o cavalo.

COMO PROCURAR UM CAVALO PARA COMPRAR
É importante que você cumpra as seguintes etapas antes de comprar
um cavalo:
• Decida o que você quer fazer com seu cavalo
• Determine seu nível de habilidade de equitação
• Providencie ou construa um local seguro para o estábulo do seu cavalo
• Decida quem vai alimentar e cuidar de seu cavalo
• Entenda as responsabilidades de tempo e dinheiro em ser proprietário
de um cavalo
CRIADORES
Para um cavaleiro intermediário ou avançado, uma das melhores
fontes para comprar um cavalo é de um criador. Os criadores
normalmente têm em mãos uma seleção de cavalos jovens para
escolher. A principal vantagem de trabalhar com um criador é que
muitas vezes você pode obter informações confiáveis sobre um cavalo.
Você pode ver outros cavalos que foram criados pelo proprietário,
discutir pedigrees, desempenho e recordes de corrida, ver o tipo
de ambiente em que o cavalo foi criado e/ou treinado e comparar
outros cavalos de tipo semelhante. O criador também pode discutir
as vantagens de determinadas linhagens, bem como fornecer
informações adicionais sobre seu programa de criação individual. Os
criadores também têm acesso aos proprietários atuais que compraram
seus garanhões e potros. Os criadores podem ajudar os cavaleiros
a encontrar um cavalo adequado para suas necessidades.
PROPRIETÁRIOS
Outra forma de comprar um cavalo é diretamente com o proprietário.
O proprietário pode fornecer o histórico de desempenho do cavalo
e também pode fornecer informações úteis sobre o treinamento e
hábitos. A maioria dos proprietários permite que os compradores
em potencial “experimentem” um cavalo várias vezes antes de
comprar. Esse relacionamento pessoal ajuda a estabelecer uma boa
vontade entre comprador e vendedor. As publicações The American
Quarter Horse Journal e The American Quarter Horse Racing Journal são
excelentes recursos, já que costumam anunciar a venda de cavalos
por proprietário.
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Profissionais da AQHA
Acesse aqha.com/findatrainer ou
entre em contato com uma filial da
AQHA International para localizar
criadores, instrutores de equitação
e treinadores profissionais. Esse
serviço gratuito vai ajudar você a
achar criadores bem conceituados
que podem auxiliar na compra de
um cavalo, instrutores para ensinar
a você o básico da equitação e
treinadores para ajudar a preparar
você e seu cavalo para competições.

Bank of America®
Racing Challenge
Se você está procurando um cavalo
de corrida, considere comprar
um cavalo inscrito no Bank of
America® Racing Challenge. O
Bank of America Racing Challenge
é uma série multimilionária com
aproximadamente 60 corridas no
espaço de um ano em 11 regiões nos
Estados Unidos, Canadá, México e
América do Sul. Os cavalos quarto
de milha americanos competem em
uma de seis categorias de corridas,
dependendo da idade e habilidade.
Os parceiros corporativos da
AQHA e os hipódromos que sediam
as corridas contribuem para as
premiações, fazendo do Challenge
a série de corridas de cavalos
quarto de milha americanos mais
rica do mundo. Para mais detalhes
do programa, entre em contato
com a Linha direta do Challenge,
877-AAA-RACE (222 7223).

VENDAS
Os iniciantes costumam procurar os leilões para
encontrar um cavalo, uma vez que eles estão
geograficamente espalhados e oferecem cavalos de
diferentes idades, níveis de treinamento e preços.
No entanto, os iniciantes devem entender que
existem diferentes tipos de leilões, e nem todos
podem ser o melhor lugar para comprar um cavalo.
Produção
Uma venda da produção apresenta cavalos produzidos
por criadores. Pode ser oferecida uma variedade
de cavalos, incluindo cavalos jovens, capões, éguas e garanhões. Os cavalos à venda por produção são
geralmente criados de maneira semelhante ou com propósitos semelhantes, oferecendo uma base para
comparar. Essas são excelentes ocasiões para comprar com qualidade. Entretanto, pode ser que não sejam
oferecidos cavalos com treinamento extensivo em uma disciplina específica.
Consignação
Nas vendas em consignação, uma variedade de cavalos é consignada pelos proprietários para venda.
A vantagem das vendas consignadas é que elas oferecem cavalos de diferentes idades, sexo e treinamento.
A desvantagem é que esses cavalos são provenientes de diversas origens, portanto você pode não ter acesso
a informações sobre a disposição e o nível de treinamento. Uma vez que há pouco tempo para ver o cavalo
uma vez que ele está na pista, é uma boa ideia chegar antes da venda. Se achar um cavalo que você tenha
interesse em comprar, tente localizar o dono e discutir características como disposição, saúde e desempenho
anterior.
Corridas
Ao contrário de qualquer outro leilão, os leilões de corridas apresentam cavalos criados especificamente
para essa finalidade. O tipo de venda mais popular é o de potros - cavalos entre 12 e 24 meses de idade que estão sendo treinados para competir aos 2 anos de idade. As “vendas mistas” são de cavalos de
corrida e reprodutores, além de cavalos desmamados. Os preços dependem em grande parte da demanda
do mercado por certas linhagens e do potencial de cada cavalo.
Liquidação
As vendas de liquidação podem oferecer uma oportunidade única de adquirir os projetos de vida de um
criador. De forma semelhante a uma venda de produção, uma liquidação normalmente apresenta linhagens
de propriedade de uma pessoa ou entidade específica, com uma variedade em termos de idade, sexo e
treinamento. Como é possível que essa seja a primeira ou última oportunidade de comprar de uma entidade
confiável, os preços desses cavalos podem ser mais altos do que nas vendas de produção ou consignação.
Outros espaços para encontrar cavalos para venda incluem:
• As publicações The American Quarter Horse Journal e The American Quarter Horse Racing Journal
• Internet
• Anúncios de equinos em jornais
• Cavaleiros profissionais da AQHA
• Veterinário de equinos local
• Treinadores e criadores locais
• Afiliados estaduais, municipais e internacionais da American Quarter Horse
PROFISSIONAIS
Os profissionais, como treinadores, podem atuar como agentes de potenciais compradores, além de
treinar cavalos e instruir clientes. Ao discutir suas necessidades em relação a um cavalo e suas habilidades,
um treinador pode ajudar a escolher um cavalo que melhor atenda aos seus objetivos. Os treinadores
geralmente cobram uma comissão para ajudar a encontrar um cavalo. No entanto, a longo prazo,
pode ser um dinheiro bem gasto.
A necessidade de um consultor é dupla. Um consultor pode ajudar a localizar, avaliar e negociar uma
possível compra. Também pode avaliar sua habilidade de equitação e fornecer informações sobre
a disciplina escolhida. Além disso, se você mora fora dos Estados Unidos, pode obter informações
com um consultor a respeito dos requisitos de importação.
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Os equitadores profissionais da AQHA, bem
como nossos parceiros da Certified Horsemanship
Association, podem ajudar a encontrar o cavalo quarto
de milha americano certo para você. Para procurar um
profissional perto de você, acesse www.aqha.com/finda-trainer. As pessoas iniciantes devem tentar encontrar
um profissional que trabalhe bem com elas e tenha
experiência na disciplina escolhida.
Algumas perguntas úteis para fazer a um profissional
são:
• Qual é a sua experiência na indústria de cavalos?
• Qual é a sua experiência na disciplina escolhida?
• Quem mais você ajudou e que tipo de sucesso a pessoa teve
sob sua orientação?
• Como se estrutura o valor que você cobra?
• Que referências você tem de outros profissionais?
Ao contratar um profissional para ajudar você, certifique-se de explicar seus objetivos com detalhe e
discutir abertamente quanto você pode pagar para comprar um cavalo, incluindo ração, alimentação,
cuidados veterinários e outras considerações.

VISITAS A UM CRIADOR OU PROPRIETÁRIO
Depois de encontrar um cavalo em potencial para comprar, há etapas que você pode seguir para ajudar no
processo de compra. Se você visitar a fazenda de um criador, proprietário ou profissional, é uma boa ideia
começar uma conversa com o vendedor para estabelecer um bom relacionamento.
Algumas perguntas boas para fazer a um vendedor são:
• Quantas vezes o cavalo foi montado durante o ano passado?
• Quem montou mais o cavalo: treinador, amador, jovem?
• Com quanta facilidade se manuseia o cavalo depois de levado para uma volta por um tempo e não montado?
• Que tipo de equipamento foi usado? (bocal, equipamento especial, ou seja, peitoral martingal, sela)
• Quanto treinamento o cavalo recebeu e em quais áreas?
• Onde o cavalo é alojado?
• Que tipo de alimento e forragem o cavalo come e qual é o horário de alimentação?
• Que tipo de saúde (boa, ruim) o cavalo teve durante o ano passado?
• O cavalo já teve algum episódio de cólica?
• Com que frequência o cavalo é vermifugado ou ferrado?
• O cavalo tem algum vício (ou seja, engolir ar, morder, refugar, dar coices, manotear, empacar)?
• Com que frequência o cavalo fica longe de casa e qual é seu comportamento nos diferentes ambientes?
• Como o cavalo reage ao ser ferrado, tosado ou desparasitado?
• O cavalo foi vacinado, fez o teste de Coggins, etc.?
• E a maior pergunta: por que o cavalo está à venda?

COMO AVALIAR UM CAVALO
Depois de identificar e definir uma meta para si mesmo e localizar um cavalo em potencial, a próxima
etapa é um processo de avaliação por meio do qual você determinará se aquele cavalo vai permitir que
você alcance seu objetivo - chame isso de determinar a “adequação para o propósito”. Embora seja seguro
dizer que qualquer cavalo com desempenho anterior aceitável na categoria escolhida é adequado, mesmo
os iniciantes devem ter uma compreensão básica dos fatores que influenciam as habilidades de um cavalo
em uma determinada atividade e utilizar essas informações no processo de avaliação. Quais são esses fatores?
No geral, pode-se dizer que são três: conformação, movimento e disposição.
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CONSULTE UM PROFISSIONAL
Avaliar cavalos com respeito à conformação, ao movimento e à disposição nem sempre é fácil para um
iniciante. Ao pesquisar seu primeiro cavalo, é aconselhável que um especialista em cavalos ou uma pessoa
experiente ajude no processo de avaliação. Forneceremos algumas dicas básicas, mas, se possível, peça
a assistência de outras pessoas que possam mostrar o que procurar durante a avaliação.
CONFORMAÇÃO
Um dos critérios mais importantes na seleção de um cavalo para compra é a conformação ou aparência
física. Embora possa ser presumido que a maioria dos cavalos com vários anos de experiência e desempenho
anterior tem uma conformação aceitável, o seu objetivo ao fazer a seleção deve ser sempre encontrar o cavalo
com a melhor conformação possível, independentemente do desempenho anterior. O motivo? Cavalos
com conformação menos que perfeita podem encontrar problemas de saúde à medida que amadurecem
ou quando estressados pela competição.
A conformação da classificação depende
da avaliação objetiva das quatro características
a seguir: equilíbrio, correção estrutural, grau
de musculatura e características de raça
e sexo. Dos quatro, o equilíbrio é o mais
importante e se refere à combinação
estrutural e estética das partes do
corpo. O equilíbrio é influenciado quase
inteiramente pela estrutura do esqueleto.
Equilíbrio
Para obter uma melhor compreensão do equilíbrio ideal
de um cavalo quarto de milha americano, existem várias
proporções úteis que você pode ter em mente. Comece
observando um cavalo de perfil (lado) e imagine uma
linha reta determinando o comprimento do dorso
(a distância da cernelha até a garupa) e outra ao longo do
comprimento da linha inferior (ponta do codilho à soldra).
Idealmente, o comprimento do dorso deve ser metade
do comprimento da linha inferior.
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Em seguida, desenhe uma linha
imaginária abaixo da linha superior
do pescoço (a distância da nuca até a
cernelha) e a linha inferior (a distância
da garganta até o encontro do pescoço/
ombro). Idealmente, a proporção
da linha superior para a linha inferior
do pescoço deve ser de 2 para 1. Cavalos
que divergem muito dessas duas proporções
importantes, tornando-se 1 para 1, são
frequentemente considerados desequilibrados.
O que causa os desvios? Nada é mais crítico
para o equilíbrio do que a inclinação do
ombro. A inclinação ideal do ombro é de
aproximadamente 45 a 50 graus. O ângulo
pode variar do ideal, mas quando o ombro
fica inclinado na vertical, ou “mais reto”,
ele encurta a proporção entre a linha superior e
a inferior do pescoço. A cernelha move-se para a frente enquanto o ombro fica mais estreito, resultando
num dorso mais longo. Dessa forma, o cavalo com ombros retos tem a aparência de um tubo. Além disso,
quando o ombro é reto, outros ângulos estruturais no corpo do cavalo ficam retos, resultando em um cavalo
com garupa curta e acentuada, soldra reta e quartelas retas.
Em geral, o ângulo das quartelas corresponderá quase de maneira idêntica ao ângulo do ombro, de
modo que um cavalo com muita inclinação para o ombro também tem quartelas fracas e inclinadas.
Essa condição, chamada de “quartelas derreadas”, pode ser tão grave que permite que os boletos do cavalo
atinjam o solo enquanto o cavalo se move.
Além do equilíbrio geral, a inclinação do ombro influencia o tamanho da passada. Assim, quanto mais reto
o ombro, mais curta é a passada. O ângulo do ombro e da quartela também serve para absorver o impacto
quando o cavalo se move. O cavalo de ombros retos também terá o tórax pouco profundo, medido do topo
da cernelha à base do peito. Ao contrário do cavalo equilibrado, com pernas que têm aproximadamente o
mesmo comprimento que a profundidade do tórax, as pernas do cavalo de ombros retos são mais longas do
que a profundidade do tórax. Um cavalo de ombros retos sempre dará uma sensação mais irregular quando
montado em comparação a um cavalo com ombros com a inclinação desejável.
Você não deve se focar em demasia em esperar o grau exato de inclinação do ombro, mas deve se concentrar
no equilíbrio e na combinação da estrutura.
Correção estrutural
A correção estrutural é determinada ao se avaliar a estrutura óssea. Isso é especialmente importante para
os pés e pernas dos cavalos, uma vez que essas são as partes do corpo que carregam o peso e determinam
a integridade (saúde) do cavalo e como ele se move.
Ao determinar a correção estrutural, compararemos os cavalos com o ideal. Entretanto, a maioria dos
cavalos não se equiparará ao ideal em todos os aspectos. É importante saber o que é aceitável dependendo
da finalidade do cavalo e da gravidade do desvio estrutural.
Todos os cavalos devem estar perfeitamente saudáveis. Em animais jovens, não deve haver indicação de
defeitos de conformação que possam causar problemas de saúde. Com base na escala de saúde de 1 a 4, a
ausência de saúde é definida como qualquer desvio na estrutura que interfira na utilidade de um indivíduo.
Muitos cavalos têm manchas - anormalidades que podem prejudicar a aparência do animal - mas são
saudáveis.
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Vista dianteira
Quando o cavalo é visto de frente, uma linha imaginária da ponta do ombro à ponta do pé deve dividir
o centro do joelho, osso da canela e casco, com o casco apontando para frente. Quando um cavalo tem
pinças para fora, o casco está aprumado para fora e a andadura é como a de um pato. Quando um cavalo
tem pinças para dentro, o casco está aprumado para dentro e a andadura é como a de um periquito.
A aprumação mais séria é a do cavalo com pinças para fora, uma vez que, ao andar, ele pode bater e causar
ferimentos. Se o osso da canela for descentrado para fora, ele se debruçará nos joelhos.

LINHA FRONTAL IDEAL

PINÇAS PARA DENTRO

PINÇAS PARA FORA

O cavalo deve ficar em pé numa coluna reta do osso sem desvio quando visto de lado. Um cavalo que
tem um desvio para frente, tem o “joelho dobrado”, e o cavalo que tem desvio para trás, tem o “joelho
transcurvo”. O joelho transcurvo é a condição mais grave, uma vez que o joelho terá uma tendência
a se hiperflexionar para trás.

FRENTE IDEAL

JOELHO TRANSCURVO

JOELHO TRANSCURVO
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Vista traseira
Ao ficar ao lado do cavalo, trace uma linha imaginária da ponta das nádegas ao solo. Idealmente, essa linha
deve tocar os jarretes, correr paralela ao osso da canela e ficar ligeiramente atrás do calcanhar. O cavalo
com muito ângulo até os jarretes tem curvilhão em foice e o cavalo que é reto nos jarretes tem curvilhão
reto. Qualquer um dos desvios angulares pode causar estresse adicional nos jarretes e quartelas, com um
resultado final não saudável se o cavalo for usado extensivamente sob condições estressantes.

IDEAL

CURVILHÃO EM FOICE

CURVILHÃO RETO

Idealmente, quando visto de trás, qualquer cavalo deve ser mais largo de soldra a soldra. Outra linha
imaginária da ponta das nádegas ao solo deve dividir a rótula, o jarrete e o casco. Não é fundamental
que um cavalo seja perfeitamente reto dos tornozelos para baixo, visto de trás. Na verdade, a maioria
dos cavalos fica parada naturalmente com as canelas paralelas e com a pinça ligeiramente afastada dos
tornozelos para baixo. Isso permite que a rótula do cavalo ultrapasse a caixa torácica durante a andadura,
resultando em um cavalo de passadas mais longas e movimentos livres. No entanto, quando um cavalo
tem os jarretes curvados para dentro e as canelas não paralelas, ele tem “jarretes de vaca”. O cavalo com
jarretes de vaca tende a ser fraco nos principais movimentos que exigem esforço com as ancas, como parar,
girar, deslizar etc. Ocasionalmente, há cavalos que realmente têm a pinça traseira para dentro e têm pernas
arqueadas, a maioria dos quais não são bons atletas.
Musculatura
Quando vistos de lado, os membros posteriores devem parecer quadrados. O modo como os ângulos do
quadrado são preenchidos dependerá da raça, com o quarto de milha americano sendo mais desejavelmente
musculoso com relação ao preenchimento dos ângulos nos membros posteriores. A garupa não deve ser
plana demais (resultando em muita ação vertical quando em movimento) nem muito acentuada (associada
a uma passada picada, mas muito curta e instável).
O cavalo quarto de milha americano ideal tem um membro posterior tão cheio e longo do plano horizontal
do joelho quanto da ponta do quadril à ponta das nádegas. A musculatura é um critério importante para
julgar a conformação dos cavalos quarto de milha americanos. É importante perceber que a musculatura
é proporcional (ou seja, conforme um músculo do corpo aumenta, a massa muscular total aumenta).
Cavalos avaliados visualmente como sendo mais musculosos geralmente têm maior circunferência
no antebraço e rótula e largura nos membros posteriores em relação aos cavalos menos musculosos.
O cavalo é um atleta equilibrado que tem a musculatura uniforme.
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MUSCULATURA

Características de raça e sexo
As características da raça e do sexo são mais difíceis de definir. Frequentemente, isso é determinado olhando
para a cabeça do cavalo. O posicionamento e o formato dos olhos, orelhas, narinas e boca podem fazer um
cavalo parecer mais feminino ou mais masculino. Para os cavalos quarto de milha americanos, é ideal ter
um olho límpido e tranquilo com uma expressão suave e gentil. Um focinho bem definido, queixo refinado
e mandíbula proeminente geralmente contribuem para um cavalo com uma "cabeça bonita". As orelhas
devem ser proporcionais à cabeça do cavalo e assentar-se bem no topo da cabeça, apontando para a frente
com uma aparência alerta. Novamente, esses fatores podem ser subjetivos. Se um cavalo tem uma cabeça
bonita ou não, pode ser uma questão de preferência pessoal e normalmente não afeta o desempenho do
cavalo.
MOVIMENTO
Após uma avaliação básica da conformação, o próximo passo é avaliar o movimento de um cavalo.
O movimento é um critério importante, particularmente ao selecionar um cavalo para eventos de
desempenho, já que a maioria das classes de arena coloca algum nível de preferência no movimento.
Mesmo para um cavaleiro iniciante, um cavalo deve pelo menos andar, trotar, galopar e aceitar orientações
para ambas as direções. Os cavalos galopam (ou dão meio-galope) com a orientação para a esquerda ou
a direita. Ao percorrer um círculo para a esquerda, as pernas internas (esquerdas) do cavalo devem se esticar
mais do que as pernas externas (direitas) e vice-versa para o lado direito. O cavalo deve parar facilmente
quando ouvir o comando vocal do cavaleiro e apoiar-se nas pernas. Idealmente, os cavalos devem demonstrar
o seguinte:
• Andaduras (caminhada, trote e galope)
• O andar deve ser alerta, com passada de comprimento razoável de acordo com o tamanho do cavalo.
• O trote deve ser quadrado, equilibrado e com movimento direto dos pés para a frente.
• O galope deve ser uma passada natural, de três batidas, e parecer relaxado e suave. Os cavalos devem aceitar ambas
as orientações e trocá-las com pouca dificuldade.
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Ao selecionar um cavalo para desempenho ou competição em arena,
leve em consideração os seguintes critérios:
Western – O cavalo deve ter uma passada livre de comprimento
razoável, de acordo com sua conformação. O cavalo deve cobrir
uma área razoável de terreno com pouco esforço e ter a cabeça e o
pescoço em uma posição natural e relaxada, com o nível da nuca
ou ligeiramente acima da cernelha. Idealmente, o cavalo deve ter
um movimento fluido e equilibrado e responder aos comandos
do cavaleiro, com transição suave nas andaduras e conduções.
English – O cavalo deve mover-se com passadas longas e baixas,
alcançando o ombro com facilidade e suavidade, podendo alongar
as passadas e cobrir o terreno
com movimentos relaxados e
fluidos. Os cavalos devem ser
obedientes, ter uma expressão
alegre com orelhas atentas e
responder de boa vontade ao
contato leve com as pernas e as
mãos do cavaleiro. Quando solicitado a estender o trote ou galope, o
cavalo deve se mover com o mesmo movimento fluido. A nuca deve
estar no nível ou ligeiramente acima da cernelha. A cabeça deve
estar ligeiramente à frente ou na vertical.
Rédeas ou disciplinas avançadas semelhantes – O cavalo deve
ser voluntariamente guiado ou controlado com pouca ou nenhuma
resistência aparente e deve responder aos comandos do cavaleiro.
Qualquer movimento por conta própria deve ser considerado
uma falta ou perda temporária
de controle. O cavalo deve ser
tranquilo, demonstrar sutileza,
atitude, rapidez e autoridade na
execução de várias manobras com
velocidade controlada.
DISPOSIÇÃO
Provavelmente, o aspecto mais importante e abstrato do processo
de avaliação é determinar a disposição de um cavalo. (Nervosismo/
calma; predisposição/resistência; aceitação/rispidez; agressividade etc.).
Enquanto os cavalos quarto de milha americanos foram seletivamente
criados para boa disposição e na maioria das vezes possuem uma natureza
inerentemente gentil, você ainda deve dar importância a isso no processo
de seleção. O motivo? Embora um cavalo possa estar impecavelmente
conformado e se mover como um campeão, ele ainda pode não
possuir o estado de espírito correto que permitirá que você e o cavalo
concretizem seu verdadeiro potencial.
Avaliar a disposição é particularmente importante para iniciantes.
Pode ser frustrante montar um cavalo que simplesmente não coopera.
O cavaleiro pode perder a confiança e ficar com medo, confundindo
o cavalo. Frequentemente, ambos os problemas aumentam se não forem
corrigidos por meio da ajuda profissional.
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Embora a avaliação de alguns traços de conformação possa ajudar a determinar a disposição, o melhor
método é ver como um cavalo se comporta ao ser manuseado, no chão e selado. Embora as opiniões do
vendedor possam ser úteis, use seus próprios olhos. Observe o cavalo sendo preparado, selado e carregado
em um trailer. O cavalo:
• Fica quieto quando abordado pelo vendedor e por você ou ele recua e se afasta?
• Permite o halter ou rédeas sem dificuldade?
• Manoteia, recua ou se deita ao ser amarrado? Fica em movimento e não para quieto, estira, mastiga?
• Aceita a sela?
• Permanece paciente enquanto o cavaleiro está montando?
• Vai facilmente para dentro do transporte?
Quaisquer sinais de nervosismo, patadas, empinadas, mordidas ou recusa em obedecer durante a
higienização, a selagem ou o transporte devem ser considerados falhas por parte do cavalo. Visto que o
cavalo pode responder corretamente ao proprietário, pergunte ao proprietário se você pode realizar essas
tarefas, se você se sentir confortável para isso.
Depois de ver o cavalo no chão, é hora de subir na sela. Sempre peça ao proprietário que monte o cavalo
primeiro. Isso permite que você veja como o cavalo reage quando montado. Se você se sentir seguro e
confortável com a forma como o cavalo se comporta com o dono, monte-o.
Avalie a disposição do cavalo durante a cavalgada. O cavalo:
• Anda, trota e galopa e aceita esses andamentos de boa vontade?
• Aceita com facilidade as orientações para direita e esquerda?
• Responde e para quando comandado vocalmente, ou quando a pressão for aplicada ao bocal?
• Volta sem forçar contra o bocal?
• Segue seus comandos ou age por conta própria?
Lembre-se de que a disposição do cavalo durante a cavalgada pode depender da habilidade do cavaleiro.
Embora os cavaleiros iniciantes possam experimentar vários níveis de resistência ou perda de controle ao
executar as tarefas mencionadas acima, em nenhum momento o cavalo deve pular ou agir como se estivesse
fugindo. Idealmente, o cavalo deve cumprir todos os requisitos de boa vontade, com pouca ou nenhuma
resistência no bocal. Qualquer resistência ou esforço contra o bocal deve ser considerado uma falha.
Se você é iniciante, ou mesmo cavaleiro intermediário, é sempre uma boa ideia ter um profissional com você
caso você decida escovar, selar ou montar um cavalo. O profissional precisa montar e manusear o cavalo tão
bem quanto você. Como em qualquer processo de diagnóstico, é sempre melhor ter uma segunda opinião.
Uma boa coisa a ter em mente durante todo o processo
de avaliação é o seguinte: Lembre-se de que você não
está comprando apenas um cavalo, mas também um
relacionamento com um cavalo. Todos os cavalos
têm personalidades diferentes, e seu objetivo deve
ser encontrar um cavalo que melhor complemente
sua personalidade. Enquanto a conformação, o
comportamento e o movimento desempenham um
papel na adequação do cavalo para um propósito e
personalidade, a análise final em geral se ancora em uma
pergunta simples: Estou me relacionando bem com este
cavalo? A resposta geralmente parte diretamente da sua
intuição.
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COMO COMPRAR UM CAVALO
EXAME DE PRÉ-COMPRA
Se um cavalo parece ser um bom candidato e atende à
sua expectativa por meio do processo de avaliação, pode
ser bom providenciar um exame de compra realizado
por um veterinário de equinos experiente. A AQHA
recomenda entrar em contato com um veterinário de
equinos experiente na sua área para realizar o exame.
O exame de compra pode envolver raios-X e uma
variedade de técnicas de diagnóstico, mas todos devem
incluir exames do seguinte:
Olhos e cabeça
Nariz
Boca e dentes
Orelhas
Cauda (para conformidade com as regras da AQHA)

Dorso e pescoço
Pernas
Tornozelos e cascos
Coração e pulmão
Jarretes e joelhos

Embora os resultados do veterinário possam ou não afetar sua decisão de compra, é sempre uma boa ideia
realizar um exame de compra para que um médico experiente avalie uma possível compra. Certifique-se
de ficar sabendo dos requisitos do seu país ou área, pois isso pode mudar de país para país.
CONSIDERAÇÕES DE SAÚDE
Antes de comprar um cavalo, verifique que ele possui um certificado de Coggins negativo. Um certificado
de Coggins negativo é a prova de um exame de sangue feito por um veterinário para determinar a presença
ou ausência de anemia infecciosa equina no sangue do cavalo. Se contraída,
a AIE geralmente é fatal. Portanto, a prevenção é o melhor remédio.
Um certificado de Coggins negativo é normalmente obrigatório para
a venda de um cavalo ou para transportar um cavalo de um estado dos
Estados Unidos da América a outro. Este teste deve ser feito em todos os
cavalos a cada 6-12 meses, dependendo da sua região. A AIE é transmitida
pela transferência de sangue, portanto, se um cavalo estiver infectado,
ele deve ser colocado em quarentena para evitar a propagação a outros
cavalos por meio de mosquitos e moscas.
Os cavalos também devem estar com suas vacinas em dia, que geralmente
incluem tétano, encefalomielite, raiva, gripe e vírus do Nilo Ocidental,
entre outras. Verifique com um veterinário em sua área para saber quais
outras vacinas geralmente são necessárias. Você também deve perguntar
ao atual proprietário sobre o cronograma de desparasitação do cavalo.
GUIA DE CONDIÇÕES FÍSICAS INDESEJÁVEIS
Abaixo estão listadas algumas condições físicas indesejáveis que podem afetar os cavalos. Certifique-se de
que o veterinário as verifique durante o exame de pré-compra e de que você pergunte ao proprietário sobre
elas. Infelizmente, alguns proprietários nem sempre serão honestos com você sobre os problemas físicos
anteriores de um cavalo, mas ainda é aconselhável perguntar. Um veterinário pode determinar se há algo
que está afetando a saúde do cavalo.
Doença: Laminite (afundamento)
Sintomas: Inflamação do casco, geralmente afeta as patas dianteiras. O cavalo afetado fica
com as patas traseiras agrupadas sob o corpo com a cabeça baixa e o dorso arqueado, balançando. As
patas dianteiras são colocadas para a frente, de forma que o peso fique sobre o calcanhar. Difícil fazer
com que o cavalo se mova, com o andar embaralhado. Anéis de calor perceptíveis em cavalos afetados
anteriormente.
Causa: Vários fatores que podem incluir consumo excessivo de grãos, água e grama; concussão nos pés
devido ao trabalho duro ou trabalho rápido em superfícies duras, infecções sintomáticas.
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Tratamento: Dieta reduzida, anti-inflamatórios.
Afeta no uso: Pode ocorrer novamente, mas pode ser controlado se detectado precocemente.
Os cavalos com laminite podem ser usados para passeios leves, dependendo da gravidade da condição.
–––––––––
Doença: Doença navicular
Sintomas: Afeta as patas dianteiras. O cavalo fica em pé com as patas muito à frente ou aponta
alternadamente com a pinça afetada. Ao caminhar, a pinça da pata afetada pousa primeiro, resultando
em uma passada irregular. O osso e os tendões desenvolvem aderências que causam dor e claudicação.
Causa: A conformação vertical pode enfraquecer o osso navicular, resultando em desalinhamento dos
ossos das patas e quartelas. Concussões excessivas no casco também podem aumentar as chances de
doença navicular.
Tratamento: Anti-inflamatórios, ferragens corretivas. A neurectomia (corte do nervo para eliminar
a dor) oferece uma solução mais permanente.
Afeta no uso: A quantidade de trabalho dita a adequação. Quanto mais estressante o treino, maior
a chance de um cavalo mancar.
–––––––––
Doença: Boca de papagaio
Sintomas: Prognatismo superior ou inferior da mandíbula superior, resultando em desalinhamento
dos dentes superiores e inferiores; desnutrição.
Causa: Condição herdada.
Tratamento: Pouco pode ser feito para corrigir o problema.
Afeta no uso: Cavalos como esses têm dificuldade para comer. A AQHA emite certificados de
registro para cavalos que apresentam esta condição. Entretanto, os cavalos com essa condição paridos
em ou após 1º de janeiro de 1992, devem ter essa condição indicada em seu certificado de registro
e nos registros da AQHA. É responsabilidade do proprietário relatar tal condição à AQHA após sua
descoberta. O cavalo pode se apresentar em eventos de desempenho, mas não é elegível para Halter.
–––––––––
Doença: Ringbone
Sintomas: Claudicação, inchaço na área da quartela.
Causa: Novo crescimento ósseo na superfície dos ossos da mandíbula resultante de trauma
nas articulações por uso excessivo ou golpes diretos nas áreas das quartelas.
Tratamento: Pode ser verificado por raio X. Anti-inflamatórios, repouso
e denervação.
Afeta no uso: Pode ocorrer claudicação com ringbone, restringindo atividades.
–––––––––
Doença: Criptorquidia
Sintomas: Um ou ambos os testículos não desceram para o escroto; comportamento agressivo
em capões; garanhões subférteis.
Causa: O bloqueio impede que o(s) testículo(s) desça(m); condição herdada.
Tratamento: Remoção cirúrgica do(s) testículo(s) retido(s); castração.
Afeta no uso: Esta condição não representa uma ameaça ao desempenho do cavalo. A AQHA
emite certificados de registro para garanhões que são criptorquídeos. Entretanto, os garanhões com
essa condição paridos em ou após 1º de janeiro de 1992, devem ter essa condição indicada em seu
certificado de registro e nos registros da AQHA. É responsabilidade do proprietário relatar tal condição
à AQHA após sua descoberta. O cavalo pode se apresentar em eventos de desempenho, mas não é
elegível para Halter.
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Doença: Paralisia Periódica Hipercalêmica (HYPP)
Sintomas: Ataques imprevisíveis de paralisia, tremores musculares, agitações, tremores e fraqueza.
Os ataques podem variar de leves a graves e, em alguns casos, podem causar colapso e/ou morte.
Causa: Defeito genético hereditário que afeta o equilíbrio das células musculares de sódio e potássio.
O defeito foi rastreado até o garanhão Impressive.
Tratamento: A HYPP pode ser controlada por dieta adequada, exercícios e medicamentos. Um teste
de DNA foi desenvolvido para identificar cavalos portadores do gene defeituoso.
Afeta no uso: Com o tratamento adequado, os cavalos afetados com HYPP podem levar vidas úteis
e produtivas. Os regulamentos da AQHA exigem que uma declaração de possível herança de HYPP
seja colocada em todos os certificados de registro de potros rastreados até Impressive nascidos após
1º de janeiro de 1998. A declaração vai recomendar testes para determinar se o potro tem o defeito
genético. Se os testes genéticos do potro mostrarem que ele não carrega o gene defeituoso, a declaração
no certificado de registro será removida e substituída por um N/N indicando que o potro não possui
o gene defeituoso. Os cavalos reprodutores descendentes de Impressive que já foram testados e listados
como N/N não precisarão ter seus potros testados, e os potros terão N/N em seu certificado de registro.
Em vigor para potros nascidos em ou após 1º de janeiro de 2007, todos descendentes de Impressive
são obrigados a ter sua ascendência verificada e HYPP testada. Qualquer teste de potro homozigoto
positivo para HYPP (H/H) não será elegível para registro na AQHA.
PREÇO
Considerando todos os aspectos, seu objetivo é comprar o cavalo mais dócil e experiente que você possa
pagar, com conformação, disposição e movimento adequados. Lembre-se, entretanto, de que um cavalo
treinado e não saudável tem provavelmente menos valor do que um cavalo não treinado e sadio. Procure
o cavalo mais próximo do ideal. Lembre-se de que os capões experientes
são mais adequados para iniciantes, pois tendem a ser mais tranquilos
e consistentes em seu desempenho.
MEMBROS DA AQHA
Leve também em consideração os pedigrees e o desempenho anterior. Os
pedigrees e os registros de desempenho podem agregar valor, mas entenda
qual relação eles têm com o uso pretendido. Por exemplo: um cavalo
de corrida que ganhou dinheiro nas pistas pode não ser adequado como
cavalo de passeio recreativo. Sempre mantenha seu objetivo final presente
ao discutir o preço de compra com o proprietário. Se o cavalo não se
encaixa em seus objetivos, não invista seu dinheiro.

Os membros da AQHA podem
acessar pedigree de desempenho
e vários outros registros sobre
os cavalos quarto de milha
americanos em AQHA.com Mais um
benefício da afiliação à AQHA!

Como regra, o preço é baseado nos seguintes fatores, portanto, é necessário
um bom entendimento de sua relação com o preço:
Nível de treinamento - Mais treinamento normalmente significa um preço mais alto.
Pedigree - Quanto mais próximo e mais frequente um cavalo tiver bons desempenhos
em seu pedigree, maior será o preço.
Desempenho anterior - Níveis maiores de desempenho anterior normalmente significam preços mais
altos.
Sexo - Garanhões e éguas normalmente têm preços mais altos, devido ao potencial reprodutivo.
Idade - Embora os cavalos jovens não testados (1-4 anos de idade) sejam geralmente mais baratos, os
cavalos com mais de 10 anos podem ser mais valiosos devido à experiência ou adequação ao propósito.
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No final das contas, a quantidade de dinheiro que você provavelmente pagará por um cavalo está
diretamente relacionada às metas estabelecidas no início do processo de compra. Embora não haja uma
fórmula concreta para o preço, a seguir estão os intervalos sugeridos que você pode esperar pagar. Os preços
podem variar também por região ou país:
Castrado recreativo, treinado e gentil: US$ 1.000 a US$ 3.000
Competidor de arena, adequado para competição local, conforme evidenciado por
desempenho anterior: US$ 3.000 a US$ 7.500
Competidor de arena, com habilidades para competição nacional, conforme evidenciado por
desempenho anterior: US$ 10.000 ou mais
PROCEDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DA AQHA
Se um cavalo estiver registrado na AQHA, qualquer transação relacionada à venda ou transferência de
propriedade deve ser registrada na Associação. É responsabilidade do vendedor preencher o relatório escrito
a ser enviado à AQHA imediatamente após a transação, independentemente de o cavalo ter sido vendido
por meio de um acordo privado ou um leilão.
É recomendável que você compre diretamente do último proprietário registrado listado nos papéis de
registro. Se você não comprar o cavalo do último proprietário registrado, você deve ter uma transferência
assinada pelo proprietário registrado, bem como as transferências assinadas por cada proprietário entre você
e o proprietário registrado. Além disso, certifique-se de que o cavalo que você está comprando corresponde
aos documentos de registro. Observe a idade, sexo, cor e todas as marcas da resenha. Os papéis de registro
do cavalo e as taxas apropriadas devem ser incluídos ao preencher o relatório de transferência. O pagamento
das taxas de transferência pode ser negociado entre você e o vendedor.
Se o cavalo que está sendo comprado ainda não estiver registrado (no entanto, tente sempre comprar cavalos
registrados), então o nome, números de registro do macho (pai) e da fêmea (mãe) e outros dados devem ser
incluídos em um pedido de registro a ser preenchido pelo criador. Entenda que as taxas de registro dobram
após um cavalo completar 7 meses e dobram novamente após 12 meses. As taxas de inscrição dobram
pelo menos anualmente depois disso, até que o cavalo tenha 4 anos de idade. Isso é aqui indicado para
que você compreenda o alto custo de registrar cavalos mais velhos e evite comprar cavalos mais velhos não
registrados.

COMO CUIDAR DO SEU CAVALO
Como proprietário de um cavalo quarto de milha americano,
os cuidados e o tratamento de seu cavalo são de sua
responsabilidade. O cuidado e o tratamento humano dos cavalos
quarto de milha americanos são tão importantes para a AQHA
que estão listados como um compromisso central da Associação.
	Todo cavalo quarto de milha americano deve, em todos os momentos,
ser tratado com humanidade e dignidade, respeito e compaixão.
	As regras rigorosas estabelecidas e aplicadas pela AQHA exigem
que os criadores, proprietários, treinadores e expositores de cavalos
quarto de milha americanos sejam continuamente responsáveis pelo
bem-estar e pelo tratamento humano de qualquer cavalo quarto
de milha americano confiado aos seus cuidados.
	Acima de tudo, o bem-estar do cavalo quarto de milha americano
é fundamental para outras considerações, e o desenvolvimento
contínuo de procedimentos que garantam o tratamento humano
da raça e a competição justa superam todas as outras preocupações.
A negligência e o abuso total de cavalos quarto de milha
americanos devem ser relatados às autoridades governamentais
locais, que são responsáveis por fazer cumprir as leis locais de bem-estar animal. Às vezes, os animais
são maltratados por ignorância por pessoas bem-intencionadas que simplesmente não conhecem a dieta
adequada e os requisitos de cuidados de seus animais. É por isso que é importante saber como cuidar
do seu cavalo antes de comprar um. Para cuidar adequadamente de seu cavalo, localize o seguinte
antes da compra: loja de ração local, veterinário, ferrador e cocheiras disponíveis.
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U.S. Livestock Genetics Export, inc.
Os Estados Unidos têm uma tradição equestre rica altamente diversa e com raízes amplas em todas as
regiões do país. Essa diversidade combina criação, treinamento, corrida e trabalho de fazenda e rancho
com passeios recreativos e exibições. O cavalo quarto de milha americano é uma das raças que mostra
essa diversidade. A AQHA em parceria com a US Livestock Genetics Export, Inc. promove a compra de
cavalos quarto de milha americanos e sua genética, a fim de diversificar o fundo genético de maneira global,
produzir mais cavalos quarto de milha registrados e exibir a qualidade das exportações dos EUA.
Desde 1940, a AQHA registrou mais de 6 milhões de cavalos em todo o mundo. A prole dos cavalos
quarto de milha pode ser vista em todo o mundo em fazendas, pistas de corrida e em arenas de exibição.
A versatilidade do quarto de milha americano é comprovada por sua habilidade de se destacar no trabalho
em fazenda, corrida, adestramento, salto, exibição e em atividades recreativas. Se você tiver interesse em
adquirir material genético do cavalo quarto de milha americano ou quiser saber mais sobre os requisitos
de importação, entre em contato com a AQHA International em international@aqha.org.

A VIDA É UM PASSEIO
Os cavalos quarto de milha americanos são os equinos mais versáteis, seguros, acessíveis e em conta que
existem - características que fizeram com que se tornassem a raça mais popular do mundo. Além disso,
a A American Quarter Horse Association oferece uma variedade de programas e serviços para fornecer
a você e seu parceiro equino uma vida inteira de diversão e bem-estar.
Exibições da AQHA
A associação valida mais de 3 mil exibições de cavalos quarto de milha americanos e eventos especiais
anualmente em todo o país, que são divididas nas seguintes categorias: abertas (para todos os membros,
jovens e adultos, incluindo profissionais); amadores (cavaleiros não profissionais de níveis de habilidade
semelhantes, incluindo expositores selecionados, com 50 anos ou mais); jovens (para expositores com
18 anos ou menos); e novatos (para jovens e amadores que não alcançaram os 25 pontos na AQHA
em um conjunto de habilidades específico).
Programa de equitação
Os membros da AQHA podem ganhar reconhecimento, presentes e prêmios registrando as horas
gastas montando qualquer cavalo quarto de milha. Há também um nível que oferece recompensas
para membros que montam outras raças.
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RECURSOS EDUCACIONAIS
A AQHA oferece diversos recursos educacionais para ajudar você em sua trajetória
de posse de um cavalo.
Recursos – Visualize e imprima os materiais informativos e educacionais da AQHA
em aqha.com/resources.
E-books – A AQHA oferece uma ampla variedade de e-books para satisfazer seu
apetite por conhecimento sobre os cavalos quarto de milha americanos e diversas
maneiras de apreciá-los, cuidá-los e saber mais sobre sua história. Faça download
dos e-books em aqha.com.
“AQHA’s Fundamentals of Horsemanship” – Esta série de livro e DVD sobre
os princípios fundamentais da equitação foi desenvolvida em parceria com
La Cense Montana. É uma ótima introdução para proprietários novos de cavalos e
um recurso excelente para cavaleiros de todos os níveis. Faça seu pedido on-line
em aqhstore.com. Os membros da AQHA recebem desconto.
Junior Master Horseman – Um programa educacional para jovens estabelecido
pela AQHA e pelo American Youth Horse Council que ensina as crianças sobre
cavalos. O JMH inclui um livro e um site interativo, juniormasterhorseman.com.
Publicações:
The American Quarter Horse Journal – Revista para membros atuais que inclui
uma lista de exibições, informações de entrada e artigos informativos sobre todos
os aspectos da posse de um cavalo quarto de milha americano.

The American Quarter Horse Racing Journal – Revista digital que apresenta
histórias de pessoas e cavalos nas corridas de cavalos quarto de milha
americanos.
Para assinar qualquer uma das publicações acima,
acesse aqha.com/magazines.
Todas as publicações da AQHA estão disponíveis em formato digital. Saiba mais
em aqha.com.
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