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RESUMO 
O objetivo do presente trabalho foi apresentar as características biométricas de 15 medidas lineares de 
exemplares equinos da raça Brasileira de Hipismo e o estudo das correlações entre as mesmas. Foram 
efetuadas mensurações em 10 cavalos da raça BH, machos e fêmeas, com idades de 3 a 13 anos (7,7 ± 
3,2), atletas de provas hípicas na região de Curitiba-PR. Os resultados obtidos foram: profundidade torácica 
– 76,6 ± 5,35 cm; altura do cilhadouro ao solo – 85,8 ± 5,28 cm; altura de cernelha – 162,5 ± 4,83 cm; 
comprimento de corpo – 162 ± 7,4 cm; comprimento de cabeça – 57,8 ± 2,44 cm; comprimento de pescoço 
– 79 ± 6,27 cm; altura de joelho – 52,2 ± 2,74 cm; distância do joelho à angulosidade da espádua – 68,2 ± 
3,96 cm; distância cernelha-rins – 57,4 ± 7,58 cm; distância rins-inserção de cauda – 67,3 ± 9,69 cm; 
distância virilha-inserção de cauda – 62,3 ± 3,77 cm; distância inserção de cauda-jarrete – 90,3 ± 3,86 cm; 
distância jarrete-solo – 65,6 ± 3,56 cm e altura de garupa – 162,7 ± 4,96 cm e ângulo de paleta – 62 ± 6,32 
graus. A correlação entre altura de cernelha e altura de garupa foi r = 0,90, entre comprimento de corpo e 
altura de garupa foi r = 0,87 e entre distância solo-joelho e solo-jarrete foi r = 0,94. Estas correlações foram 
altas e positivas. Concluiu-se que os exemplares avaliados apresentaram medidas lineares que se 
estabelecem dentro dos padrões mínimos e máximos determinados pela ABCCH, indicando a padronização 
da raça apesar da variabilidade racial utilizada como base na sua formação. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to demonstrate the biometric characteristics of 15 linear measurements of 
specimens of the Brazilian Jumping Horse (BJH) and the study of its correlations. Measurements were 
performed in 10 horses of BJH, males and females, aging 3 to 13 years (7.7±3.2), athletes in competition at 
Curitiba-PR. The results obtained were: chest depth – 76.6±5.35 cm; chest hight from ground – 85.8±5.28 
cm; withers height – 162.5 ± 5.35 cm; body length – 162±7.4 cm; head length – 57.8±2.44 cm; neck length – 
79±6.27 cm; knee high – 52.2±2.74 cm; knee distance to shoulder – 68.2±3.96 cm; wither distance to kidney 
– 57.4±7.58 cm; kidneys to tail insertion distance – 67.3±9.69 cm; groin to tail insertion distance – 62.3±3.77 
cm; tail insertion to hock distance – 90.3±3.86 cm; hock-ground distance – 65.6±3.56 cm; croup height – 
162.7±4.96 cm and shoulder angle – 62±6.32 degrees. Correlation between withers and hip heights was r = 
0.90, between length and hip height was r = 0.87 and distance between ground and ground to knee-hock 
was r = 0.94. These correlations were high and positive. It was concluded that the specimens studied 
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presented linear measurements that are established within the minimum and maximum standards set by 
ABCCH, indicating the standardization of the race despite the racial variability used as the basis of breeding. 
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INTRODUÇÃO 
 

O cavalo Brasileiro de Hipismo (BH) começou a ser selecionado a partir de 1977 com o 

objetivo de criar e desenvolver uma raça de cavalos com aptidão para os esportes hípicos. 

Partindo de animais rigorosamente selecionados, já existentes no país, os fundadores definiram 

como raças formadoras, nacionais e estrangeiras, aquelas que comprovadamente eram 

reconhecidas como altamente dotadas para os esportes equestres, principalmente para as provas 

de salto (Dias et al., 2000). Atualmente, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos de 

Hipismo conta com mais de 20 mil animais registrados, distribuídos por todo o país (ABCCH, 

1998). 

A biometria estuda os caracteres mensuráveis dos seres vivos amparada pela análise 

matemática e estatística quantitativa. Desta forma, constitui uma ferramenta para o melhoramento 

genético das populações. Vários estudos de biometria já foram realizados em raças como 

Campolina, Crioulo, Mangalarga e Pantaneiro (Miserani et al, 2002; Cabral et al., 2004; Berbari 

Neto, 2005; Kurtz Filho & Löf, 2007,). Entretanto, até o presente momento, não há estudos de 

biometria de exemplares da raça BH e sim, sobre a formação estrutural da raça (Dias et al., 2000). 

O objetivo do presente trabalho foi apresentar as características biométricas de 15 

medidas lineares de exemplares da raça Brasileira de Hipismo, possibilitando calcular os 

coeficientes de correlação (r) das seguintes características fenotípicas: 1) altura de cernelha e 

altura de garupa; 2) comprimento de corpo e altura de garupa; e 3) distância solo-joelho e solo-

jarrete. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram efetuadas medidas lineares em 10 cavalos da raça BH, machos e fêmeas, com 

idades de 3 a 13 anos (7,7 ± 3,2), atletas de provas hípicas na região de Curitiba-PR. Foram 

consideradas as seguintes medidas de acordo com a Figura 1, totalizando 15 medidas: 

profundidade torácica; altura do cilhadouro ao solo; altura de cernelha; comprimento de corpo; 

comprimento de cabeça; comprimento de pescoço; altura de joelho; distância do joelho à 



 
angulosidade da espádua; ângulo de paleta; distância cernelha-rins; distância rins-inserção de 

cauda; distância virilha-inserção de cauda; distância inserção de cauda-jarrete; distância jarrete-

solo e altura de garupa. 

 
Figura 1: Desenho esquemático mostrando as medidas realizadas para a mensuração biométrica de cavalos da raça 
brasileira de hipismo. Profundidade torácica (A-B); altura do cilhadouro ao solo (B-C); altura de cernelha (A-C); 
comprimento de corpo (D-E); comprimento de cabeça (F-G); comprimento de pescoço (H-I); altura de joelho (J-K); 
distância do joelho à angulosidade da espádua (K-D); ângulo de paleta (L); distância cernelha-rins (a); distância rins-
inserção de cauda (b); distância virilha-inserção de cauda (c); distância inserção de cauda-jarrete (O-P); distância 
jarrete-solo (P-Q) e altura de garupa (O-Q). 
 

 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado por meio do programa Statistica®, com o 

delineamento em blocos ao acaso, obtendo-se as médias, desvio-padrão e análise de variância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As medidas das diversas regiões do corpo do cavalo são úteis para cálculos de índices, 

que permitem a apreciação das aptidões na escolha de espécimes destinados à reprodução e na 

seleção de diferentes tipos, como sela, esporte e tração (Cabral et al., 2004; Ribeiro, 1989). Os 

animais avaliados no presente estudo apresentaram tendência de padronização das medidas 

analisadas, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 1. 



 
Tabela 1: Resultados biométricos de 15 medidas lineares realizadas em 10 exemplares da raça Brasileira de Hipismo. 
 

MEDIDA (cm) MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DESVIO-
PADRÃO R2 F p 

profundidade torácica 
(A-B) 68 83 76,6 5,35 0,70 1,22 0,47 

altura do cilhadouro ao 
solo (B-C) 78 93 85,8 5,28 0,72 1,35 0,43 

altura de cernelha (A-C) 155 173 162,5 4,83 0,92 8,47 0,02* 
comprimento de corpo 

(D-E) 152 179 162 7,40 0,93 6,65 0,05* 

comprimento de cabeça 
(F-G) 54 60 57,8 2,44 0,74 1,48 0,40 

comprimento de 
pescoço (H-I) 70 90 79 6,27 0,73 1,40 0,42 

altura de joelho (J-K) 50 59 52,2 2,74 0,87 3,47 0,16 
distância do joelho à 

angulosidade da 
espádua (K-D) 

59 73 68,2 3,96 0,90 4,74 0,11 

ângulo de paleta 
(graus) (L) 50 70 62 6,32 0,86 3,10 0,19 

distância cernelha-rins 
(a) 43 64 57,4 7,58 0,74 1,46 0,40 

distância rins-inserção 
cauda (b) 58 92 67,3 9,69 0,92 6,55 0,05* 

distância virilha-
inserção de cauda (c) 55 68 62,3 3,77 0,60 0,76 0,64 

distância inserção de 
cauda-jarrete (O-P) 84 96 90,3 3,86 0,88 3,97 0,14 

distância jarrete-solo 
(P-Q) 62 73 65,6 3,56 0,69 1,13 0,49 

altura de garupa (M-N) 157 175 162,7 4,96 0,92 12,70 0,03* 
 
R2: coeficiente de determinação; F: coeficiente de Fischer; p < 0,05: houve diferença significativa a 0,05% de 
probabilidade 

 

Os valores mínimos, máximos e desvios-padrão demonstraram haver pouca variabilidade 

entre os dados. Os altos valores de R² demonstraram que o modelo foi explicativo. De acordo com 

Inglês et al. (2004), deve haver proporcionalidade adequada entre o comprimento de cabeça e o 

de pescoço para não comprometer o equilíbrio dinâmico das passadas. Este fato foi observado 

nos animais avaliados na presente pesquisa. Esta relação é particularmente importante em 

animais de salto, haja visto a importância do equilíbrio na geração de movimentos progressivos e 

o correto posicionamento do centro de gravidade do equino. 

De acordo com Dias et al. (2000), diversas raças de equinos têm sido utilizadas na 

formação da raça Brasileira de Hipismo (BH). Dentre elas, as principais são Puro Sangue Inglês 

(20,9%), Hanoverana (16,1%), Westfalen (10,5%), Holsteiner (9,6%) e Trakehner (8,2%), além de 

machos da própria raça Brasileira de Hipismo com contribuição de 8,7%. As principais raças de 



 
fêmeas são éguas-base (42,8%), que são éguas nacionais com ou sem genealogia conhecida, 

Puro Sangue Inglês (10,8%) e éguas da própria raça BH (36,2%). Outras raças também aparecem 

na formação do BH como: Hunter Irlandês, Árabe, Anglo-árabe, Hackney, Oldenburger, Budjony, 

Pura Raça Espanhola, Puro Sangue Lusitano, Sela Argentina, Sela Francesa, Sela Holandesa, 

Sela Belga, Sela Sueca, Sela Dinamarquesa, Rheinland, Westfalen, Zangersheide ou outras raças 

especializadas nos esportes hípicos (ABCCH, 1998). Estes dados demonstram a grande 

variabilidade de raças utilizadas na base da formação do BH. 

O setor da equideocultura vem crescendo qualitativamente no Brasil e ocupando cada vez 

mais espaço no esporte e lazer desde a década de 50 (Cabral et al., 2004; Berbari Neto, 2005). 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos através da correlação entre medidas 

lineares da raça BH. 

 
Tabela 2: Correlação estimada entre altura de cernelha, altura de garupa, comprimento de corpo, distância solo-joelho e 
solo-jarrete em exemplares da raça BH. 
 

CARACTERÍSTICAS CORRELAÇÃO (r) 
Altura de cernelha e altura de garupa 0,90 

Comprimento de corpo e altura de garupa 0,87 
Distância solo-joelho e solo-jarrete 0,94 

 

As correlações foram positivas, altas e significativas, demonstrando que quando há 

aumento nos valores de uma característica também se observa aumento na outra. 

A proporcionalidade entre as partes dos animais também foram estudadas, e pode concluir 

que: 1) nos membros anteriores, a distância do solo ao joelho representou 43,37% da altura de 

cernelha enquanto a distância entre o joelho e a espádua representou 56,62%; 2) nos membros 

posteriores, a distância entre o solo e o jarrete representou 42,08% da altura de garupa enquanto 

a distância entre jarrete e linha superior da garupa representou 57,92%. 

A estabilização de uma raça significa que a mesma se enquadra em um padrão zootécnico 

geral, de acordo com a finalidade a qual se dispõe (Inglês et al., 2004). Partindo-se deste 

pressuposto, as partes do animal devem ser analisadas isoladamente, cada uma sendo avaliada 

por sua função na dinâmica e harmonia do corpo do animal como um todo (Berbari Neto, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que os exemplares avaliados apresentaram medidas lineares que se 

estabelecem dentro dos padrões mínimos e máximos determinados pela ABCCH, indicando a 

padronização da raça apesar da variabilidade racial utilizada como base na formação do BH. 
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