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No Brasil, historicamente, os cavalos das raças Mangalarga, Mangalarga Marchador e 

Campolina foram selecionados, dentre outros critérios, para um andamento confortável. Todavia, 

a seleção foi feita com base somente nas informações fenotípicas, uma vez que essas populações 

nunca passaram por um programa formal de melhoramento genético. O andamento vem sendo 

avaliado via escores visuais, que dependem de avaliadores treinados para a fenotipagem. 

Entretanto, estudos recentes com a população de cavalos Campolina mostraram que essa não é 

uma boa estratégia para a seleção de animais para andamento. O objetivo deste estudo foi 

estimar os parâmetros genéticos para variáveis cinemáticas do andamento equino via modelo 

linear multicaracterística misto, em cavalos marchadores nacionais. Foram coletados 44 animais 

Mangalarga Marchador, 26 Mangalarga e 5 Campolina, totalizando 75 animais, sendo 44 fêmeas 

e 31 machos, em 10 diferentes cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais. Todos os 

animais foram filmados em pista plana de 10 m de comprimento, a uma velocidade de aquisição 

dos vídeos de 120 fps. Foram analisadas 8 características, a saber: a)Dissociação (ms); 

b)Duração da passada (ms); c)Tempo de apoios monopedais (ms); d)Tempo de apoios bipedais 

(ms); e)Tempo de apoios bipedais laterais (ms); f)Tempo de apoios bipedais diagonais (ms); 

g)Tempo de apoios tripedais (ms) e, h)Tempo de suspensão (ms). O arquivo de pedigree 

continha a totalidade das informações genealógicas para cada animal fenotipado, totalizando 

1.704 animais. Os componentes de (co)variância foram estimados via algoritmo de máxima 

verossimilhança restrita, considerando os efeitos fixos de propriedade, raça, marcha, ano de 

nascimento e idade como covariável e, os efeitos aleatórios de animal, ginete e presença ou não 

de sela. Os coeficientes de herdabilidade variaram de 0,24 a 0,64 para tempo de suspensão e 

dissociação, respectivamente. Evidenciando que o andamento quando avaliado de uma forma 

menos subjetiva apresenta herdabilidades suficientes para a seleção. O tempo de apoios triplos é 

a variável mais desejada no meio equestre da marcha, esta variável apresentou correlação 

genética favorável com o tempo de apoios laterais, caso a seleção seja feita em animais de 

marcha lateral, por outro lado, a correlação genética entre tempo de apoios bipedais diagonais e 

tempo de apoios triplos mostrou-se desfavorável a seleção de animais de marcha diagonal. O 

tempo de suspensão apresentou correlação genética favorável com todas as variáveis desejáveis 

do andamento, mostrando que a seleção para animais mais diagramados, leva a uma diminuição 

da suspensão. Os efeitos de ginete, dados como proporção da variância fenotípica, variaram de 

2,86% (tempo de apoios bipedais) a 41,32% (tempo de apoios tripedais), mostrando que o 

cavaleiro tem bastante influência no fenótipo do animal. Já os efeitos da presença, ou não, de 

sela variaram de 0,01% (duração da passada) a 34,04% (tempo de suspensão), evidenciando a 

necessidade de padronização das condições de fenotipagem dos animais. As correlações entre os 

efeitos de ginete, bem como entre o efeito da presença ou não sela, mostram que esses efeitos 

não atuam de maneira independente em cada característica, mas podem atuar de diferentes 

maneiras. Variáveis cinemáticas apresentaram herdabilidades de moderadas a alta e, variâncias 

genéticas aditivas suficiente para serem incluídas em processos de seleção. 
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