PALESTRAS E REUNIÕES
Dia 19 de julho (quinta-feira)
10 h – Palestra Nutrição de Equinos Atletas para Alta Performance, com Gláucio
Magalhães, Zootecnista, especialista em Nutrição de equídeos. Atualmente é consultor e
instrutor da empresa GMG Consultoria e Marketing. Há 20 anos trabalha com Produtos
e Dietas Práticas para cavalos de provas. Trabalhou no desenvolvimento de suplementos
e rações para o mercado nacional de equídeos.
Alimentação e nutrição dos equinos para alta performance atlética em provas físicas e
de morfologia.
Local: Auditório do IMA
Dia 22 de julho (domingo)
10 h – Palestra Cinemarcha: O efeito da Velocidade no Diagrama de Marcha
Apresentada por Mayara Gonçalves Fonseca, médica veterinária pela Universidade
Federal de Minas Gerais, mestra em Zootecnia e Doutora em Fisiologia do Exercício
Equino.
Durante a 34ª Exposição Nacional do Mangalarga Marchador, foi realizada a etapa de
coleta de dados do projeto Cinemarcha. Essa pesquisa pretende caracterizar
quantitativamente vários aspectos cinemáticos da marcha utilizando sistema de análise de
movimento tridimensional (3D). Na palestra, serão apresentadas as diferenças
encontradas entre as marchas curtas, média e alongada da marcha batida e picada em
detalhes que o olho humano não pode perceber.
Local: Auditório do IMA
Dia 23 de julho (segunda-feira)
10h - Palestra Perspectivas e realidades da nova técnica de sexagem de sêmen equino
e suas aplicações, conduzida pelo Dr Reno Rodi de Araújo e Dr Conrado Bartholomei
médico veterinário, mestre pela Universidade de Wisconsin-Madson, EUA. Doutor pela
Universidade de São Paulo - USP e Universidade de Kentucky, LX, EUA.
Breve histórico da sexagem de sêmen; contraste entre a nova técnica e as demais até então
utilizadas no mercado. Realidade e resultados obtidos. Acessibilidade e o enfoque dos
principais pontos de da utilização que visa reduzir o número de machos nascidos, o que
reflete diretamente nos custos de criação.
Local: Auditório do IMA

Dia 24 de julho (terça-feira)
10h - Palestra Vantagens da utilização de produtos extrusados na nutrição de
equinos, ministrada por Rodrigo Anselmo Pereira do Nascimento, Zootecnista pela
Universidade Federal de Lavras e especialista em nutrição animal.
Os equinos são herbívoros monogástricos adaptados para consumir dietas contendo alto
conteúdo de fibra cuja digestão ocorre no intestino grosso. A produção de feno apresenta
muita oscilação em razão da oferta, sobretudo devido as oscilações climáticas com forte
influência das chuvas. Assim os produtores de feno e as empresas fornecedoras de feno
têm influência local ou regional, porém não nacionalmente. Uma significativa gama de
alimentos pode ser utilizada como fonte de fibra na dieta de equinos, substituindo o feno
tradicional e contribuindo para minimizar os fatores econômicos, além de garantir
segurança e estabilidade nutricional aos animais.
O domínio de novas tecnologias tendo como base o processamento dos alimentos com o
emprego da extrusão termoplástica possibilitou a elaboração de alimentos únicos que
podem conter não apenas as fontes tradicionais de concentrados e minerais-vitamínicos,
mas também o feno como fonte de fibra. Anulando a sazonalidade das fontes de fibras,
melhorando a aceitação pelos equinos com ganhos de digestibilidade e maior período de
shelf life. A vantagem da oferta de um alimento semelhante evita a seleção durante a
mastigação, pois os equinos são animais bastante seletivos, além disso anula o desperdício
de alimentos.
Local: Auditório do IMA
Dia 25 de julho (quarta-feira)
10h - Palestra Melhoramento Genético, proferido pelo professor Alessandro Procópio,
Médico veterinário com Mestrado e Doutorado em Melhoramento Animal pela UFMG
desenvolvendo a tese 'Análise cinemática em animais marchadores'. Atualmente é Pósdoutorando pela UFLA e compõe a equipe responsável pelo projeto 'Caracterização genética e
fenotípica de equinos da raça Mangalarga Marchador'.

Abordagem dos programas que desenvolvem avaliação genética dos animais. Prévia da
pesquisa inédita apoiada pela ABCCMM, que abrange a genética e o fenótipo da raça.
Local: Auditório do IMA
14h - Palestra Doença da cara inchada: importância e prevenção, ministrada por
Raquel Silva Moura, Médica Veterinária e Doutora em Produção Animal/Equideocultura
pela Escola de Veterinária da UFLA.
Medida para prevenção dessa enfermidade, que é o balanceamento de dietas. Neste
sentido, será apresentado uma pesquisa em andamento na UFLA e financiada pela
FAPEMIG, que busca avaliar o balanço nutricional e desempenho de potros Mangalarga
Marchador mantidos em condições de manejo preconizadas pelo Sistema Brasileiro de
Produção de Equídeos.
Local: Auditório do IMA

26 de julho (quinta-feira)
10h - Palestra Ergometria da Sela, proferida por Luciana Kratschemer, médica
veterinária Pós Graduada em Clínica e Cirurgia, quiropraxista e especialista em
Ergometria de Sela – formada Pela Saddle Fit Four Life e a responsável pela Saddle Fit
Brasil.
Abordagem da relação sela/cavalo e cavaleiro. Demonstração dos problemas anatômicos
e fisiológicos para o animal causados pelo uso incorreto da sela. O tema, que prevê bemestar foi sucesso no programa Resenha do Marchador e volta à tona na Nacional.
Local: Auditório do IMA
10h – Reunião Geral do Departamento de Esportes
Local: Auditório da ABCCMM

