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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1.1 FINALIDADE
1.1.1 O presente Manual Técnico visa
apresentar a concepção da Equitação, tendo
por finalidade padronizar os aspectos técnicos,
além de fornecer os conhecimentos desejáveis
e
estabelecer
procedimentos
para
o
planejamento, a organização, a coordenação,
a condução e a execução da Equitação no
âmbito do Exército Brasileiro (EB).

1.1 FINALIDADE
1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.3 HISTÓRICO DO CAVALO
1.4 PRINCIPAIS RAÇAS DO BRASIL
1.5 O DESENVOLVIMENTO DA
EQUITAÇÃO NO BRASIL

1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.2.1 A Equitação é a arte de montar a cavalo, que compreende todas as atividades e
práticas desportivas que envolvem este animal.
1.2.2 A sua prática permite ao militar empregar o cavalo nas operações militares, no
cerimonial militar, nas representações desportivas e no desenvolvimento de conteúdos
atitudinais, como a liderança.
1.2.3 O cavalo necessita receber o trato adequado e específico para manter-se
saudável. Alimentação, limpeza, toalete, ferrageamento, estabulação e transporte são
assuntos que permeiam esse conhecimento.
1.2.4 O cavaleiro militar e o cavalo devem ser instruídos, treinados e condicionados,
segundo a doutrina equestre vigente, para serem empregados adequadamente.

1.3 HISTÓRICO DO CAVALO
1.3.1 O INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DO CAVALO PELO HOMEM
a) Hoje, ainda, existem dúvidas a respeito da utilização do cavalo pelo homem. Não se
sabe se, primeiramente, utilizou-se o cavalo como montaria ou o utilizou para o trabalho.
Entretanto, a domesticação do cavalo é um fato comparado à revolução industrial,
devido à sua importância para as civilizações, nas diversas áreas de sua vivência. O
cavalo deu uma mobilidade ao homem, que até o momento não tinha, encurtando
distâncias, quebrando, assim, a barreira do tempo.
b) Com o avanço da sociedade, não demorou muito para que o homem percebesse
que o cavalo não só o ajudaria na agricultura e encurtaria distâncias, mas também lhe
garantiria grande vantagem em batalha contra outras civilizações. Com isso, voltou sua
atenção para criação dos equipamentos necessários para a equitação de guerra:
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cabeçadas, rédeas, embocaduras, selas, cilhas, barrigueiras, forros, loros e estribos,
facilitando ainda mais a fusão homem cavalo.
1.3.2 DA ORIGEM AOS DIAS ATUAIS
a) O cavalo é um mamífero da família Equidae, gênero Equus. Com base em fósseis
achados, os pesquisadores da área supõem que os primeiros ancestrais dos cavalos
viveram há aproximadamente 70 milhões de anos e sofreram sucessivas adaptações,
devido às transformações climáticas e geográficas da pré-história. O Equus caballus de
hoje é resultado de grandes mudanças morfológicas ao longo das Eras e após a
domesticação realizada pelo homem. O rinoceronte e o tapir também estão
relacionados aos mesmos ancestrais.
b) Depois da extinção dos dinossauros, muitos mamíferos de grande e médio porte
surgiram. Os Hyracotherium ou Eohippus são os mais antigos ancestrais dos cavalos.
Possuíam cerca de 40 cm de altura, 70 cm de comprimento, quatro dedos e dorso
arqueado. Adaptados às áreas pantanosas e florestas tropicais, seus dentes eram
adequados à mastigação de folhas tenras e brotos.
c) Com o desaparecimento progressivo de seus habitats e mudança para novos, os
ancestrais dos cavalos foram perdendo os dedos, até que se tornassem apenas um, o
casco. Também ocorreu a adaptação de sua dentição aos alimentos mais duros
provenientes dos campos e alteração de sua estatura, tornando seu organismo maior,
que sabidamente, utiliza menor quantidade relativa de energia pela massa corpórea.
d) Vale ressaltar que as adaptações citadas não ocorreram de forma constante e
regular. Surgiram de acordo com as pressões ecológicas sofridas pelos indivíduos,
fazendo aparecer várias linhas de evolução simultâneas e sucessivas. Os
Hyracotheriuns se diferenciaram em diversas espécies, influenciados pela temperatura,
clima, altitude, solo e alimentação, espalhando-se a partir da América do Norte para a
Europa, através da antiga ligação entre esses continentes (Alasca e Rússia) e deste
para a Ásia e a África.
e) Na Europa, África e Ásia, esses ancestrais originaram as espécies de toda a família
Equidae, isto porque há, aproximadamente 10.000 anos, alterações climáticas
romperam o equilíbrio ambiental e causaram a extinção de inúmeras espécies de
equídeos em todo o continente americano.
f) Os equídeos atuais são Equus caballus (cavalo doméstico), Equus hemionus
(hemíono ou onagro, espécies adaptadas ao deserto), Equus asinus (jumento ou burro),
Equus Zebra (zebra) e Equus przewalskii (cavalos selvagens da Mongólia). A espécie
Equus caballus abrange todos os tipos de pôneis e cavalos, de “sangue quente” pelo
temperamento mais ativo, ou “sangue frio”, animais grandes e pesados com grande
potência.
g) Foram os conquistadores espanhóis que reintroduziram o cavalo no continente
americano.
h) A evolução do cavalo é um dos fenômenos importantes para a humanidade, pois o
desenvolvimento das civilizações está diretamente relacionado à domesticação do
cavalo. Possivelmente pela necessidade de obtenção de alimento, de grandes
deslocamentos ou de transporte de cargas. Assim, cavalos selvagens foram capturados,
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e à medida que as técnicas de criação se aperfeiçoavam, os animais com as melhores
características físicas ou funcionais eram selecionados.
i) Os cavalos que vivem hoje em plena liberdade não são totalmente selvagens, por
descenderem de animais domesticados e, de alguma forma, serem influenciados por
seres humanos.

Fig 1-1 Evolução dos equídeos.

1.4 PRINCIPAIS RAÇAS NO BRASIL
1.4.1 Pesquisas recentes, baseadas em DNA, revelaram que o cavalo doméstico atual
é caracterizado por uma alta diversidade genética, indicando que não surgiram de uma
única população selvagem. No entanto, algumas raças do mundo podem ser
consideradas como fundadoras, devido às suas importantes contribuições para o
desenvolvimento das raças atuais.
1.4.2 As quatro raças consideradas básicas são: Árabe, Bérbere (norte da África),
Akhal-Teke (Sul da Rússia) e Kathiawari (Índia). Paralelamente a essas raças
reconhecidas, diversos tipos específicos de cavalos se desenvolveram, conforme os
fatores ambientais, locais e necessidades do homem.

Fig 1-2 Ilustração do cavalo Árabe.
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1.4.3 Os cavalos das raças naturalizadas brasileiras são animais que sofreram
influências locais de determinadas regiões. Houve o distanciamento genético da origem
Ibérica, resultando em características próprias, com menor porte e pouca rusticidade.
1.4.4 AS RAÇAS NATURALIZADAS BRASILEIRAS
a) Crioulo Brasileiro
Teve sua origem nas raças Bérbere e Andaluz. Durante os conflitos que os
conquistadores espanhóis enfrentaram, muitos desses animais fugiram e viveram
livremente, adaptando-se ao frio rigoroso e aos pampas. Atualmente, a aptidão
funcional da raça é avaliada por meio de uma prova que simula a lida no campo,
conhecida como "Freio de Ouro". Esta prova e inúmeras outras têm proporcionado a
seleção de animais com habilidades e características físicas desejadas por criadores
de todo o país, apesar da maior parte da população de Crioulos encontrar-se no Estado
do Rio Grande do Sul.

Fig 1-3 Cavalo Crioulo Brasileiro.

b) Mangalarga:
- Mangalarga Marchador
A raça Mangalarga Marchador tem sua origem no sul de Minas Gerais, a partir da vinda
de Dom João VI para o Brasil, trazendo de Portugal cavalos da raça Alter (origem nos
Andaluzes). A região foi escolhida pela abundância de água e pastagens para iniciar a
criação. Utilizaram-se cruzamentos com Andaluzes, PSI, Árabes e Anglo-Árabes. O
resultado desses cruzamentos foi um excelente cavalo de sela, para passeios e
cavalgadas com a marcha mais confortável do mundo, pois mantém três apoios na
maior parte do tempo.
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Fig 1-4 Cavalo Mangalarga Marchador.

- Mangalarga Paulista
Alguns animais Marchadores foram levados para São Paulo, visando à lida com o gado.
Adaptaram-se ao novo ambiente com topografia acidentada, sendo mais valorizados os
animais com marcha trotada, isto é, um trote com tempo mínimo de suspensão e
melhor galope que o seu antecessor Mineiro.
c) Campolina
Sua formação iniciou-se na região de Minas Gerais, no século XIV, com o criador
Cassiano Campolina, que utilizou animais das raças Mangalarga Marchador e Andaluz,
que foram miscigenadas a outras, tais como: Anglo-Árabe e Holsteiner (Alemã), na
busca de animais de maior porte e capazes de percorrerem longas distâncias.

Fig 1-5 Cavalo Campolina.

d) Brasileiro de Hipismo:
- a raça foi desenvolvida a partir do cruzamento de outras com aptidões para os
esportes hípicos, ou seja, o que ocorreu foi uma tentativa de melhoramento para uma
determinada função. A altura (porte médio a grande), estrutura óssea forte, andadura
elástica e ágil são essenciais para um bom cavalo de esporte; e
- o PSI, Westfalen (Alemã), Hanoveriano e Trakehner (Prússia), Oldenburg (Alemã),
Sela Argentina, Sela Francesa, etc, são algumas das raças aprovadas pela Associação
Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo para compor um Brasileiro de Hipismo.
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Fig 1-6 Recanto do Rincão - garanhão aprovado da raça Brasileiro de Hipismo.

1.5 O DESENVOLVIMENTO DA EQUITAÇÃO NO BRASIL
1.5.1 A Equitação Clássica tem seu apogeu nas escolas que se desenvolveram na
Europa com o Renascimento. Entretanto, o General grego Xenofonte (430- 355 AC) já
tratava a equitação como ciência e arte, sendo o primeiro a sistematizar as teorias
equestres. Em 1532, em Nápoles, Itália, foi criada por Frederico Grisone a Academia
de Equitação e, em 1550, Grisone escreve a obra Gli Ordini de Cavalaria, uma das
obras de maior relevância no mundo equestre.
1.5.2 Em 1572, inicia-se em Viena a Escola de Equitação Espanhola, que tinha como
base doutrinária o livro École de Cavalerie, escrito por um dos discípulos de Frederico
Grisone, François Robichon de La Guérinièri, que é conhecido como o pai da equitação
clássica. A equitação acadêmica ou clássica tem seu apogeu no século XVIII, na
França, com a Escola de Versalhes. A figura mais marcante da época foi La Guérinièri.
1.5.3 A Escola de Versalhes foi destruída pela Revolução Francesa, em 1789,
restabelecida em 1815 e desapareceu definitivamente em 1830. Em 1834, tem-se a
criação da Escola de Cavalaria de Saumur, com o seu corpo de Instrutores, o Cadre
Noir, que até os dias atuais mantém as tradições e as figuras equestres da escola
Clássica.
1.5.4 Escolas como Versalhes, Espanhola de Viena, Saumur, entre tantas, propagavam
os seus conhecimentos e estudos da Arte Equestre. Nomes como Pluvinel, Newcastle,
D’Abzac, L’Hotte, Baucher, La Guérinière, Weyrother, Decarpentry , dentre tantos
outros, destacaram-se como grandes mestres. As diversas tendências lideradas por
esses célebres equitadores provocaram discussões infindáveis e esse choque de ideias.
Doutrinas e métodos proporcionaram um legado cultural, de valor inestimável, para as
futuras gerações.
1.5.5 O esporte equestre evoluiu ao longo desta história com suas três modalidades
principais: o Adestramento, o Salto e o Concurso Completo de Equitação (CCE), que
alçaram qualidade Olímpica em Estocolmo, 1912, apesar de já ter havido competições
de salto ao cronômetro, em distância e em altura, nas Olimpíadas de 1900.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS FAVORÁVEIS DA LIDA COM O CAVALO

2.1 MANUTENÇÃO DAS TRADIÇÕES HISTÓRICAS
2.1.1 Como instituição nacional e
permanente, é de elevada importância
que o Exército colabore fortemente com
o País na manutenção do patrimônio
nacional, que engloba, não somente
itens materiais, como, também e
principalmente, os bens imateriais,
destacando-se, neste contexto, a história
e a tradição.
2.1.2 A história e a tradição são as
memórias do País, e são esses bens
que ajudam a formar um sentimento
nacional e de patriotismo.

2.1 MANUTENÇÃO DAS TRADIÇÕES
HISTÓRICAS
2.2 CERIMONIAL MILITAR
2.3 APRIMORAMENTO DOS CONTEÚDOS
ATITUDINAIS
2.4 DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA
2.5 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
NACIONAL
2.6 PROJEÇÃO DO EB NO CENÁRIO
NACIONAL E INTERNACIONAL ATRAVÉS
DO DESPORTO
2.7 AÇÃO SOCIAL E INSERÇÃO NA
SOCIEDADE

2.1.3 Tradição é uma palavra com origem no termo em latim traditio, que significa
"entregar" ou "passar adiante". A tradição é a transmissão de costumes,
comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, para pessoas de uma
comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura.

Fig 2-1 Óleo sobre tela, Independência ou Morte, Pedro Américo, 1888.

2.1.4 As tradições, as cerimônias e os usos, juntamente com os costumes, têm
extraordinário poder de amalgamar e incentivar os membros de uma instituição militar.
2.1.5 Assim, busca- se manter viva, ainda que simbólica e em pequena escala, a
chama da antiga cavalaria hipomóvel, que outrora dominou os campos de batalha.
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2.1.6 As características humanas adquiridas pela interação homem-cavalo, como a
coragem, o arrojo, a audácia, a rusticidade, a rapidez de raciocínio e o ‘golpe de vista’,
a sã camaradagem entre os irmãos de Arma, entre diversos outros aspectos, tornaramse características inseparáveis dos cavalarianos, características que nenhum outro tipo
de interação seria capaz de fornecer ao homem, senão a do homem com o cavalo.
2.1.7 O “espírito da arma”, esse poderoso sentimento, é algo de primordial importância
e, no caso da Cavalaria, considerando os elementos tradicionais, passados de geração
para geração, é indissociável da figura do cavalo, ainda que este tenha sido substituído
como meio de combate convencional.
2.1.8 Vem daí a necessidade de que os alunos das principais escolas de formação de
Oficias e Sargentos, como a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e a Escola
de Sargentos das Armas (EsSA), tenham contato com o cavalo e a equitação, para
obter, além de outros benefícios que são tratados neste Manual, a interação homemcavalo, tão necessária às características tradicionais e fiéis à Arma de Cavalaria, que
serão multiplicadas nos corpos de tropa com a chegada desses ex- alunos formados.

Fig 2-2 Cadete Diógenes e Cerrito. Instrução de equitação na AMAN, em 1967.

2.1.9 Atualmente, além das Seções de Equitação das principais Escolas Militares, o
Exército, no intuito de preservar as tradições, mantém 03 (três) Organizações Militares
(OM) nível Unidade da Arma de Cavalaria e 01 (uma) nível Subunidade da Arma de
Artilharia com efetivos equídeos, que cumprem, além das missões constitucionais de
Defesa Externa e Garantia da Lei e da Ordem, missões de Cerimonial Militar a cavalo.
2.1.10 Tais OM são, a saber: 1º Regimento de Cavalaria de Guarda (1º RCG) Regimento Dragões da Independência e a Bateria Histórica de Artilharia Caiena, na
área do Comando Militar do Planalto; o 2º Regimento de Cavalaria de Guarda (2º RCG)
- Regimento Andrade Neves, na área do Comando Militar do Leste; e o 3º Regimento
de Cavalaria de Guarda (3º RCG) - Regimento Osório, na área do Comando Militar do
Sul.
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Fig 2-3 1º Regimento de Cavalaria de Guardas realizando Carrossel Militar.

2.1.11 Além das OM citadas acima, o Exército mantém, desde 1922, a Escola de
Equitação do Exército (EsEqEx) com o objetivo, dentre outros, de capacitar militares
para instruir equitação nas Seções de Equitação e OM citadas nos parágrafos
anteriores.
2.1.12 Ao longo dos anos, após a substituição do cavalo por meios mais modernos de
combate, os comandantes de grande parte das Unidades e Subunidades Mecanizadas,
Blindadas e de Carros de Combate, perceberam a necessidade da manutenção da
tradição e do espírito da Arma e da existência de Centros Hípicos adjacentes aos
Regimentos para a prática continuada da equitação por parte dos Oficiais e Praças.

Fig 2-4 Premiação de cavaleiros civis e militares no Centro Hípico do Círculo Militar de Uruguaiana - RS.

2.2 CERIMONIAL MILITAR
2.2.1 Outra função do cavalo no Exército é sua participação em cerimonial militar.
2.2.2 O Exército Brasileiro não é a única força armada do mundo a se utilizar de
cavalos como tropas hipomóveis para o cerimonial militar.
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2.2.3 Na Europa, países como Inglaterra e França o fazem através do ‘The Household
Cavalry Mounted Regiment’ e do ‘Le Régiment de Cavalerie de La Garde Républicaine’,
respectivamente. O primeiro, pertencente ao Exército Britânico, e o segundo, à
Gerdarmeria Nacional Francesa, uma espécie de Polícia Nacional, realizam cerimonial
hipomóvel.

Fig 2-5 The Household Cavalry Mounted Regiment, realizando cerimonial militar a cavalo na Inglaterra.

2.2.4 Na América do Sul, países como Argentina, Chile e Uruguai, entre outros,
também possuem e mantêm a herança do cerimonial militar a cavalo. Na verdade,
embora existam países, como os Estados Unidos da América, onde o cerimonial militar
a cavalo é praticamente inexistente, muitos países do mundo, além dos já citados,
valorizam o fator ‘tradição’ através do uso de cavalos para o cerimonial militar.
2.2.5 No Brasil, o cerimonial militar a cavalo é previsto no Regulamento de
Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto Presidencial Nr 2.243, de 03 de junho de 1997, em vigor.

Fig 2-6 Escolta Presidencial na Academia Militar das Agulhas Negras.
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2.3 APRIMORAMENTO DOS CONTEÚDOS ATITUDINAIS
2.3.1 A Área Afetiva é o domínio do comportamento humano que compreende todos os
aspectos relacionados com valores, atitudes, sentimentos, interesses e emoções. Os
objetivos do domínio afetivo enfatizam uma totalidade de sentimento, uma emoção ou
um grau de aceitação ou rejeição. Eles variam, desde a atenção simples a fenômenos
selecionados, até qualidades complexas de caráter e de consciência, mais
internamente consistentes.
2.3.2 Os antigos manuais de cavalaria reconheciam o valor da equitação na formação
dos homens, como o C 2-50 (Instrução Tática Individual e das Unidades de Cavalaria),
de 1954.
“Só os esportes hípicos como o salto de obstáculos, o polo, o trabalho ousado
no exterior, criam e desenvolvem nos seus quadros as qualidades necessárias
à plena realização das características da arma.”
C 2-50 (Instrução Tática Individual e das Unidades de Cavalaria)

2.3.3 Pela prática da equitação, é possível aprimorar e/ou avaliar em maior ou menor
grau, a grande maioria dos Conteúdos Atitudinais relacionados em Portaria Nr 189, de
18 de setembro de 2015, do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP), que
regula o assunto.
2.3.4 Para fins deste Manual, os atributos selecionados são:
a) adaptabilidade;
b) autoconfiança;
c) coragem;
d) decisão;
e) equilíbrio emocional;
f) flexibilidade;
g) iniciativa;
h) organização;
i) persistência;
j) sensibilidade; e
k) zelo.
2.3.5 Através de objetivos integradores, que podem constar dos Planos de Disciplinas
(PLADIS) das Escolas Militares, por exemplo, é possível desenvolver ou mesmo aferir
os Conteúdos Atitudinais.
2.3.6 Exemplos de objetivos integradores da Equitação de Conteúdos Atitudinais a
serem aprimorados e/ou mensurados:
a) adaptar-se, com prontidão, às mudanças de comportamento de sua montada, bem
como às exigências crescentes previstas para a instrução, mantendo a eficiência
(FLEXIBILIDADE);
b) agir com firmeza e destemor nas situações de risco, apresentadas nas eventuais
alterações de comportamento manifestadas pelo cavalo, de acordo com as normas de
segurança (CORAGEM);
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c) atuar de forma firme e enérgica quando das manifestações de vontade observadas
na sua montada, durante as sessões de instrução, visando à execução de uma
determinada tarefa, observando o princípio da oportunidade (DECISÃO);
d) atuar, oportunamente, sem depender de ordens e de acordo com as orientações
emanadas pelo instrutor, diante das situações inopinadas, voluntárias ou involuntárias,
que venham a ocorrer quando da realização das sessões de instrução de equitação
(INICIATIVA);
e) demonstrar calma e lucidez com o cavalo ou na presença do mesmo (EQUILÍBRIO
EMOCIONAL);
f) demonstrar segurança e convicção no manejo do cavalo, nas diferentes situações
apresentadas, durante as instruções (AUTOCONFIANÇA);
g) demonstrar, durante a encilhagem e a desencilhagem de sua montada, uma
preparação metódica e ordenada, observando os detalhes e desenvolvendo a suas
ações de acordo com o que foi previamente ensinado (ORGANIZAÇÃO);
h) identificar as características e sentimentos de sua montada durante as sessões de
instrução, e procurar, dentro da situação apresentada, atender aos objetivos previstos
(SENSIBILIDADE);
i) manter a mesma performance nas diferentes situações, durante as sessões de
equitação (ADAPTABILIDADE);
j) manter em excelentes condições o material sob sua responsabilidade (ZELO); e
k) manter-se em ação continuamente, a fim de executar as tarefas programadas para
as sessões de instrução, superando as dificuldades apresentadas, mesmo quando sua
montada demonstrar uma reação à consecução de um determinado exercício
(PERSISTÊNCIA).
2.3.7 É nítida a correlação direta destes objetivos integradores com os traços mais
relevantes ao líder militar (caráter do líder), definidos no Manual de Campanha C 20-10
(Liderança Militar):
a) competência;
b) responsabilidade;
c) decisão;
d) iniciativa;
e) equilíbrio emocional;
f) autoconfiança;
g) direção;
h) disciplina;
i) coragem (física e moral);
j) objetividade;
k) dedicação;
l) coerência;
m) camaradagem;
n) organização;
o) imparcialidade;
p) persistência; e
q) persuasão.
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2.3.8 Em momentos que o Exército carece de experiências em combate real, crescem
de importância os diversos modos de simulação. Desse modo, a prática dos desportos
equestres torna-se um excelente meio auxiliar, ao constatar a considerável qualidade e
diversidade das reações no trato com o cavalo, como ser emocional, superior àquelas
que podem ser programadas em um computador.

Fig 2-7 Alunos do Curso de Cavalaria do CPOR de Recife em instrução de equitação.

2.4 DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA
2.4.1 Liderança significa “forma de dominação baseada no prestígio pessoal e aceita
pelos dirigidos”. É um vocábulo relativamente novo no idioma português, um anglicismo
derivado de leader.
2.4.2 O Manual de Campanha C 20-10 (Liderança Militar) define liderança como o
componente da chefia militar que diz respeito ao domínio afetivo do comportamento
dos subordinados que permite ao militar, no exercício de um cargo, conduzir seus
liderados ao cumprimento das missões e à conquista dos objetivos determinados.
2.4.3 O que se vê em comum, nos conceitos mencionados ou nos muitos outros que
existem no cabedal doutrinário, é que Liderança Militar é o processo pelo qual o
combatente, no exercício da chefia militar, aplica sua capacidade de influenciar os
subordinados para motivá-los e obter deles a adesão à missão e o envolvimento
individual e coletivo no seu cumprimento.
2.4.4 A partir da definição de liderança, apresentada pelo Manual de Campanha C 2010, infere-se que, para realizar o domínio afetivo do comportamento do subordinado,
mais eficiente será o líder militar, quanto mais forem desenvolvidos seus próprios
atributos da área afetiva.
2.4.5 A liderança não é um atributo único do domínio afetivo, sendo hoje mais
entendida como o somatório de características e capacidades desejáveis em
determinado grupo social e período. Pode-se afirmar, então, que o seu
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desenvolvimento pressupõe a criação de condições especiais para a aprendizagem, a
partir do substrato de aptidões inatas.
2.4.6 Conforme visto neste capítulo, a prática da equitação é um excelente meio de
desenvolver, aprimorar e avaliar os Conteúdos Atitudinais, o que, conforme visto nos
parágrafos anteriores, colabora em igual medida para o desenvolvimento da
liderança militar.
2.4.7 Entre os pensadores que postularam sobre os meandros e as nuances da guerra,
destaca-se o prussiano Carl Von Clausewitz (1780-1831), autor da obra “Da Guerra”.
Seus princípios estratégicos conduziram vários exércitos ao longo da história e
continuam extremamente válidos para conflitos atuais.
“Três quartos dos elementos em que se alicerça a ação na guerra estão
envoltos em uma névoa de maior ou menor incerteza. Aqui, em primeiro lugar,
exige-se um poder intelectual sensível e penetrante para sentir a verdade por
meio da própria inteligência instintiva... Para que a mente sobreviva a esta
batalha com o inesperado são indispensáveis duas qualidades: a primeira, um
intelecto que mesmo nesse momento de intensa escuridão retenha algo da luz
interior que conduzirá à verdade e, a segunda, a coragem de rumar para onde
essa fraca luz conduz. A primeira é descrita metaforicamente pela expressão
francesa coup d’oeil (um olhar, um golpe de vista), a segunda é a
determinação... A guerra é o domínio do perigo, e portanto, a coragem, acima
de tudo, é a primeira qualidade do guerreiro.”
Carl Von Clausewitz. Da Guerra.

2.4.8 O estado de incerteza constante é importante para o desenvolvimento
neurológico humano e constata-se que o contato com o cavalo em muito contribui neste
sentido, dada sua imprevisibilidade. O cavalo é a encarnação do princípio da incerteza.
2.4.9 Analisando ainda as características do intelecto reflexo (coup d’oeil) e da coragem
ou determinação, no contexto do inesperado, vê-se que são condições muito presentes
na prática da equitação e também desenvolvidos por ela.
2.4.10 Durante um treinamento exigente ou uma competição equestre, a tensão
emocional sofrida pelo cavaleiro é enorme, o que também colabora para a simulação
de um ambiente de incertezas próprio dos combates.
2.4.11 A utilização do cavalo como uma espécie de simulador vivo de situações de
incerteza e necessidade de tomada rápida de decisões, bem como desenvolvimento da
coragem, já foi utilizada com sucesso pelas Forças Armadas alemãs no contexto da 2ª
Guerra Mundial (2ª GM).
2.4.12 O Junkers Ju-87 “Stuka” era um avião bombardeiro de mergulho e ataque ao
solo, biposto, que entrou em operação no final do ano de 1936, a serviço da Luftwaffe
(Força Aérea Alemã) durante a Segunda Grande Guerra.
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Fig 2-8 Junkers Ju 87“Stuka”.

2.4.13 Para pilotá-lo, devido às suas características, o homem devia possuir, em alto
grau, espírito agressivo, destemor, reflexos imediatos e coordenados, senso de
oportunidade e golpe de vista.
2.4.14 Para colaborar no desenvolvimento dessas qualidades, o cavalo foi colocado a
serviço da máquina de guerra.
2.4.15 Aqueles indômitos pilotos, capazes das maiores proezas nos ares, tremiam
diante de dificuldades como enfrentar obstáculos de troncos, barrancos íngremes e
largas valas na pista de cross-country, dificuldades às quais não estavam habituados.
2.4.16 Após a sequência de instrução, verificou-se que, ao final, os trêmulos e
acanhados ginetes haviam se transformado em indivíduos audazes, adquirindo força,
elasticidade e agilidade necessárias aos duros combates em que iam empenhar-se.
Esse estranho binômio cavalo-aviador produziu os pilotos mais temidos dos ares
durante aquele terrível conflito que foi a 2ª GM.

2.5 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NACIONAL
2.5.1 No Brasil, os colonizadores portugueses e holandeses introduziram o cavalo e a
arte equestre, com registro da primeira utilização desportiva do cavalo no Torneio de
Cavalaria promovido por Maurício de Nassau, em Pernambuco, no ano de 1641.
2.5.2 Durante o Primeiro Império, Dom Pedro I e sua esposa Maria Leopoldina eram
também entusiastas do desporto equestre.
2.5.3 No retorno da Guerra da Tríplice Aliança, Dom Pedro II preocupou-se em
fomentar a equitação, trazendo de Portugal o Capitão Luís de Jácome, difusor da
doutrina francesa do célebre François Baucher.
2.5.4 Duque de Caxias, fundador e primeiro presidente do Clube das Corridas do Rio
de Janeiro, como Comandante das Armas da Corte, importou, em 1847, garanhões
puro-sangue inglês, visando implementar a criação nacional de equídeos. Tal
preocupação manteve-se até os primeiros anos da República.
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2.5.5 Durante o Segundo Reinado, principalmente após a Guerra da Tríplice Aliança,
onde o Exército Brasileiro consolidou-se como potência militar, Dom Pedro II
demonstrou constante preocupação em fomentar a equitação militar. Entretanto, foi
somente após a Primeira Grande Guerra, com a vinda da Missão Militar Francesa para
atualizar doutrinas militares, que, em 1920, o Exército iniciou a sistematização do
ensino equestre.
2.5.6 A Escola de Equitação do Exército (EsEqEx) tem sua origem nas atividades que
integraram a Missão Militar Francesa no Brasil (1919-1940), atividade governamental
com o intuito de modernizar a instrução e a doutrina militar brasileira. Faziam parte
desta missão cavaleiros do tradicional Cadre Noir de Saumur, uma das mais
respeitadas escolas de equitação do mundo até os dias atuais.
2.5.7 Desde suas origens até os tempos atuais, a EsEqEx é o único Estabelecimento
de Ensino metódico de equitação no Brasil, e sua importância para o desenvolvimento
do desporto equestre nacional é inquestionável.
2.5.8 Os alunos da EsEqEx, movimentados para todo o território nacional, funcionam
como elemento multiplicador da doutrina equestre, colaborando para o
desenvolvimento do esporte, não somente entre militares, como também na sociedade
civil.

Fig 2-9 Armand Gloria, integrante da Missão Francesa (ao centro) e seus discípulos.
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Fig 2-10 Coronel Nigri, então Comandante da EsEqEx, transmitindo conhecimentos equestres da
modalidade Adestramento para membros da sociedade civil brasileira.

2.6 PROJEÇÃO DO EB NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL ATRAVÉS
DO DESPORTO
2.6.1 A prática do esporte equestre dentro do contexto nacional colabora para a
divulgação de uma imagem positiva da instituição militar, afastando a ideia errônea do
Exército como uma casta e reforçando a mensagem de que a Força está perfeitamente
integrada à Sociedade Civil.
2.6.2 Quando a participação esportiva vem acompanhada de louros, ainda há a
divulgação de uma ideia de eficiência da Força, colaborando para a credibilidade da
opinião pública em relação à instituição e suas missões peculiares.
2.6.3 Quando inseridas em um contexto internacional, as competições tomam a forma
de uma importante ferramenta utilizada para demonstrar poder, o que colabora com
uma estratégia militar de dissuasão no campo psicossocial, uma vez que demonstra a
capacidade de organização e eficiência do país em busca de um objetivo.
2.6.4 Em se tratando de bom desempenho esportivo como medida de projeção de
poder e dissuasão no campo psicossocial, as equipes desportivas equestres militares
do Brasil têm, principalmente, após a primeira metade do século XX, atingindo
resultados satisfatórios, inclusive com participações em diversas edições dos Jogos
Olímpicos, maior evento esportivo da Humanidade.
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Fig 2-11 Cap Aécio Morrot Coelho montando Guapo na modalidade CCE: 7º lugar individual nos Jogos
Olímpicos de Londres - 1948.

Fig 2-12 TC Franco Pontes montando Itaguaí, Maj Eloy Menezes com Charrua e Cap Rubem
Continentino com Bom Soir, na modalidade Salto: Jogos Olímpicos de Londres -1948.

Fig 2-13 TC Sgnaolin montando Escudeiro do Rincão na modalidade CCE: Olimpíadas de Pequim - 2012.
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2.6.5 Destaca-se a participação de militares do Exército em Jogos Olímpicos:
Berlim
1936
Cap Franco
Pontes

Londres
1948
TC Franco
Pontes

Helsinque
1952
Cap Eloy
Menezes

Estocolmo
1956
Maj Eloy
Menezes

Ten Anísio
da Rocha

Cap Rubem
Continentino
Cap Eloy
Menezes
Cap Anísio da
Rocha

TC Renyldo

TC Renyldo

Cap Péricles
Cavalcanti

Roma
1960
Cap
Francisco
Rabelo
Cap Oscar
Sotero
TC Renyldo

Pequim
2008/2012
TC
Jéferson
Sgnaolin

Cap
Fernando
Monzon

Cap Aécio
Morrot
TC Renyldo
Tabela: participação de militares brasileiros em edições dos Jogos Olímpicos.

2.6.6 Nos V Jogos Mundiais Militares (V JMM) do Conselho Internacional dos Esportes
Militares (CISM), realizados no Rio de Janeiro no ano de 2011, maior evento desportivo
militar do mundo, as equipes desportivas equestres militares brasileiras obtiveram
medalhas nas três modalidades equestres como se vê no quadro abaixo.
MODALIDADE
ADESTRAMENTO EQUIPE
ADESTRAMENTO INDIVIDUAL
CCE EQUIPE
CCE INDIVIDUAL
SALTO EQUIPE

MEDALHAS
OURO
***
3º SGT LUÍZA ALMEIDA
***
TC JÉFERSON SGNAOLIN
***

PRATA
BRA
***
BRA
***
BRA

BRONZE
***
***
***
***
***

Tabela: quadro de medalhas dos militares brasileiros nos esportes equestres dos V JMM do CISM.

2.7 AÇÃO SOCIAL E INSERÇÃO NA SOCIEDADE
2.7.1 A grande capilaridade que o EB possui através de suas OM, espalhadas por todo
o território nacional, particularmente aquelas que possuem meios hipomóveis orgânicos
e também aquelas que dão suporte aos núcleos ou centros hípicos vinculados aos
clubes ou Círculos Militares em suas Guarnições, permite, através do uso do cavalo,
realizar ações sociais de enorme impacto positivo na opinião pública. A forma mais
comum de se dar essas ações sociais é o suporte à prática da Equoterapia, de maneira
filantrópica e humanitária.
2.7.2 A Equoterapia é “Um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro
de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação,
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais”.
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2.7.3 Para os fins da Equoterapia, a andadura do cavalo realiza um movimento
tridimensional, que é semelhante ao passo realizado pelo ser humano quando caminha,
estimulando todas as formas de movimento do corpo, gerando inúmeros benefícios
neuromotores. O ato de montar contribui para o desenvolvimento da força, adequação
do tônus muscular, estimulando a flexibilidade e o relaxamento. Montar a cavalo faz
com que o praticante descubra ser capaz de desenvolver a autonomia e independência,
possibilitando o desenvolvimento das habilidades físicas e cognitivas, novas formas de
socialização, autoconfiança e autoestima.

Fig 2-14 Ação social: atividade de Equoterapia do Centro Hípico José de Abreu, com suporte de militares
do 6º RCB, Alegrete - RS.

2.7.4 A inserção do EB na sociedade, pela utilização do cavalo, além das atividades de
ação social da Equoterapia, se dá naturalmente por intermédio das competições
desportivas equestres, onde competidores civis e militares, mesclados, compartilham
das mesmas relações de sã convivência e fidalguia, próprias das competições entre
militares.
2.7.5 O cavalo tem o dom aglutinador, como elemento de interesse comum entre os
segmentos civis do meio equestre e militares, bem como das relações que advêm
deste interesse mútuo; possibilitam uma interação militar na comunidade equestre civil,
aproximando a instituição das diversas entidades, favorecendo o relacionamento entre
os dois públicos.
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Fig 2-15 Campeonato Brasileiro de Amadores 2009: a integração entre civis e militares através do
esporte.
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CAPÍTULO III
MORFOLOGIA DO CAVALO

3.1 ANATOMIA EXTERNA
3.1.1. O cavalo militar possui características
morfológicas adequadas ao emprego em
cerimoniais militares e esportes equestres,
sem perder a rusticidade necessária ao
manejo operacional.
3.1.2 Na observação do cavalo é necessário
ver o todo e seus detalhes. Em conjunto, o
cavalo deve passar a impressão de equilíbrio.
No entanto, as proporções variam de acordo
com os padrões da raça em questão e idade.
Pode-se dividir os cavalos em três partes:
antemão, corpo e postmão.

3.1 ANATOMIA EXTERNA
3.2 PODOLOGIA E FERRAGEAMENTO
3.3 PELAGENS
3.4 RESENHA
3.5 IDADE PELA DENTIÇÃO
3.6 ANATOMIA INTERNA
3.7 FISIOLOGIA BÁSICA
3.8 PRINCIPAIS DOENÇAS DO CAVALO
3.9 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA
TROPA EQUINA

3.1.3 O Antemão abrange as partes do cavalo que ficam à frente do cavaleiro quando
montado, isto é, cabeça, pescoço, espáduas e membros anteriores.
3.1.4 O Corpo fica sob o cavaleiro: dorso, rins, ventre e flancos.
3.1.5 O Postmão compreende a garupa e membros posteriores, sendo o centro de
propulsão do cavalo.
3.1.6 A altura do cavalo é definida pela distância entre o solo em que o cavalo apoia
seus cascos (descontando-se espessura da ferradura) e a parte mais proeminente de
sua cernelha. A cernelha é a proeminência óssea de algumas vértebras torácicas que
se justapõem ao osso da escápula.

Fig 3-1 Ilustração do ponto exato para medição da altura.
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3.1.7 Os cavalos Brasileiros de Hipismo medem em média 1,66 m.
3.1.8 As extremidades dos membros são consideradas como mãos (anteriores) e pés
(posteriores), constituídos de ossos da canela, articulação dos boletos, osso da
quartela e casco. São responsáveis por absorver grande parte dos impactos do
movimento, principalmente pela descida dos boletos.
3.1.9 Na avaliação dos aprumos de um cavalo, consideram-se os eixos de sustentação
de toda a massa corporal. Assim, problemas nos aprumos acarretam a distribuição
inadequada do peso nas diversas articulações, além das pegadas ou movimentos dos
membros serem anormais, podendo originar problemas ortopédicos.

Fig 3-2 Aprumos vistos de frente.

Fig 3-3 Aprumos posteriores vistos de lado.

3.1.10 A cabeça é representativa da raça e temperamento do cavalo. Suas expressões
fazem parte da linguagem social. O modo como se une ao pescoço influencia nas
aptidões do cavalo, favorecendo ou não a passagem de ar pela garganta.
3.1.12 As secreções produzidas para a lubrificação dos olhos é captada por um
pequeno orifício na pálpebra inferior, e desce por um canal chamado ducto
nasolacrimal até as narinas. Quando o canal se entope, as lágrimas não escorrem e os
olhos lacrimejam.
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3.1.13 A boca é um compartimento do sistema digestor responsável, através dos lábios,
pela apreensão dos alimentos, que passam pela mastigação dos dentes e umidificação
com saliva. Cerca de 40 litros de saliva são secretados diariamente. Esse processo
reduz drasticamente o tamanho das partículas e auxilia a digestão.

3.2 PODOLOGIA E FERRAGEAMENTO
3.2.1 Os cascos são como unhas que crescem constantemente: cerca de um
centímetro por mês. Possuem em seu interior ossos e tecidos moles, como ligamentos
e tendões de grande importância para a saúde do animal. Os pés são complexos e
flexíveis, ao contrário do que se pode pensar após a observação.
3.2.2 No momento do apoio, a parede do casco se expande e ocorre o amortecimento
do impacto pelas ranilhas e coxins internos. Essa movimentação também auxilia no
retorno do sangue contra a gravidade.
3.2.3 Na natureza, o cavalo solto sabe “administrar” o desgaste e crescimento da
muralha e sola de seus cascos. No entanto, quando estabulado, cabe ao homem
verificar suas condições.
3.2.4 Com o advento das ferraduras, que evitam o desgaste excessivo dos cascos,
apareceu um novo problema: o crescimento exagerado que torna obrigatório o
casqueamento (aparar o casco), a cada quatro ou cinco semanas, regulando
novamente a altura e equilíbrio dos pés.
3.2.5 A escolha do tamanho e formato da ferradura são pontos essenciais para a saúde
dos pés. Deve-se ter em mente o que se deseja modificar no casco e as forças que vão
atuar ali.
3.2.6 O ferrador inicia o ferrageamento retirando as ferraduras velhas, e remove o
excesso de muralha e sola, nivelando-as. Deve tentar manter o alinhamento com o eixo
dos ossos visto de frente, e com a quartela, visto lateralmente. Tudo feito de maneira a
facilitar, ao máximo, a movimentação.
3.2.7 As ferraduras devem ser ajustadas ao formato do pé do cavalo. Isso pode ser
feito “a quente”, esquentando a ferradura, ou “a frio” usando uma marreta e bigorna. Os
cravos fixam a ferradura ao casco. São fincados na sola do casco com as pontas
voltadas para fora, de modo a não atingirem áreas sensíveis (enervadas).
3.2.8 Outra forma auxiliar de fixação são os guarda-cascos.
3.2.9 No caso de solos escorregadios, as ferraduras podem ser furadas na altura do
talão, de forma a permitirem o atarraxamento de travas ou rampões. Estas funcionam
como as travas das chuteiras, possibilitando maior aderência ao solo.
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3.3 PELAGENS
3.3.1 Pelagem é o conjunto de pelos e crinas que cobrem a superfície corpórea do
cavalo, protegendo a pele de agentes externos. Podem ser classificadas como simples,
compostas ou conjugadas (duas ou mais pelagens associadas), de acordo com a cor
ou cores de pelos que as formam.
a) Alazã (simples), pelos marrons a avermelhados, com crinas e cauda do mesmo tom.

Fig 3-4 Cavalo com pelagem Alazã.

b) Baio (composta), pelos amarelados ou pardos, com crinas e extremidades pretas.
c) Castanha (composta), pelos marrons que variam de tonalidade e crinas e
extremidades pretas.
d) Lobuno (composta), pelos com duas colorações, amarelados na base e preto nas
pontas.
e) Tordilha (composta), mistura de pelos brancos e pretos, podendo ser mais clara ou
escura sobre a pele pigmentada.
f) Palomino (composta), pelos dourados com crinas e cauda brancas.
g) Pampa ou Tobiano (conjugada), pelos malhados de alazão ou castanho.

Fig 3-5 Cavalo com pelagem Tobiano.
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h) Apaloosa (conjugada), pelos malhados característicos da raça.
Obs: pelos, crinas e cauda (cola) são, em parte, reflexos da saúde do animal. Se
estiverem quebradiços, sem brilho ou com falhas, algo pode não estar bem com o
organismo do cavalo.

3.4 RESENHA
3.4.1 SINAIS
Pequenas variações na pelagem distinguem os animais, facilitando a sua identificação:
marcas brancas na fronte (estrelas, cordões e filetes), face majoritariamente branca
(malacara ou frente aberta) e marcas nos lábios (bebe em branco, ladres e betas).
3.4.2 Calçados ou marcas brancas nas extremidades dos membros, nomeados de
acordo com a altura e localização.

Fig 3-6 Padrões de sinais na cabeça e padrões de calçados.

3.4.3 FORMATO DAS CASTANHAS
Saliências, córneas ou calosidade na face interna dos membros que funcionam como
digitais.
3.4.4 REDEMOINHOS OU REMOINHOS
Alterações nas direções do crescimento dos pelos, que podem diferenciar um cavalo
que não possui outros sinais.
3.4.5 MARCAS A FOGO OU NITROGÊNIO
São marcas impressas na pelagem que identificam o animal (criador, proprietário,
matrícula ou raça).
3.4.6 A pelagem e os sinais são fundamentais na identificação de um cavalo, e essas
características podem ser “desenhadas” em um documento, comprovando que se trata
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daquele animal específico. A resenha, como é chamado esse desenho, funciona como
a foto 3x4 dos cavalos.

3.5 IDADE PELA DENTIÇÃO
3.5.1 Os dentes dos cavalos têm a peculiaridade de crescerem de forma contínua e
lenta. Descontando-se o desgaste sofrido pela mastigação, os dentes crescem cerca
de 3 mm por ano. Devido a essa característica, somados à erupção dos incisivos em
épocas características, pode-se estimar a idade dos cavalos através da dentição. No
entanto, não se podem considerar as informações dadas pelos dentes como verdade
absoluta, visto que alguns animais são mais tardios nesse desenvolvimento, ou
desgastam mais seus dentes por algum tipo de vício.
3.5.2 O cavalo não nasce com incisivo aparente. Até o fim da primeira semana, nascem
às pinças temporárias (de leite); os dentes médios, dentro do primeiro mês; e os cantos,
a partir do sexto mês. A erupção dos dentes incisivos permanentes ocorre aos 2,5 a 3
anos; as pinças, de 3,5 a 4 anos; os médios de 4,5 a 5 anos. Os dentes caninos,
quando presentes, aparecem aos 4,5 a 5 anos.
3.5.3 O desgaste vai mudando o formato dos dentes, que passam de ovais para
redondos, e depois para triangulados e biangulados em animais muito velhos. Também
ocorre gradativamente a inclinação dos incisivos em direção aos lábios.
3.5.4 Como função, os dentes incisivos são responsáveis pelo corte do alimento
quando retirado do solo. Já os pré-molares e molares, pela trituração das partículas.
3.5.5 A maxila inferior do cavalo é ligeiramente menor que a mandíbula superior, não
ocorrendo a oclusão completa, que causa o desgaste irregular e a aparição de pontas,
ferindo as bochechas e prejudicando a aceitação à embocadura.

Fig 3-7 Ilustração dos dentes.
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3.6 ANATOMIA INTERNA
3.6.1 OSSOS
A função primária do esqueleto é manter o corpo, além de fornecer o sistema de
alavancas, que movimentadas pelos músculos, permitem o deslocamento do animal e
protegem os órgãos internos.

Fig 3-8 Ossos que compõem o esqueleto do equino.

3.6.2 MÚSCULOS
Os músculos são os responsáveis pelos movimentos que os animais conseguem
executar. O movimento deve-se à contração executada pela fibra muscular de
determinado músculo.

Fig 3-9 Principais músculos superficiais.
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3.6.3 SISTEMA DIGESTIVO
Tem como função primária a digestão e absorção de nutrientes para a manutenção dos
processos metabólicos. Os principais órgãos que compõem este sistema são: boca,
esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso (ceco, cólon e reto).

Fig 3-10 Estruturas que participam do processo digestivo e compõem o trato gastrointestinal.

O Intestino grosso está dividido em Ceco, Cólon e Reto. O ceco contém uma população
bacteriana que desempenha a função básica de digestão da fibra. As bactérias atacam
a fibra produzindo ácidos graxos voláteis que são absorvidos no próprio ceco. Os
alimentos fibrosos, que não são digeridos no ceco, passam para o cólon, onde as
bactérias continuam produzindo os ácidos graxos voláteis. O reto é a porção final do
tubo digestivo. Através dele as fezes são eliminadas para o meio ambiente.
3.6.4 SISTEMA RESPIRATÓRIO
É de extrema necessidade para o equino, tanto em trabalhos de velocidade (curtas
distâncias), como em trabalhos de força. Sua importância explica o grande volume
ocupado pelos pulmões na caixa torácica. Os principais órgãos respiratórios são:
cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e pulmões. A função do sistema respiratório é
trocar os gases envolvidos no processo de respiração celular, além da termorregulação
e proteção contra agentes nocivos. Uma característica que não pode passar
despercebida em relação ao sistema respiratório dos equinos é o fato de sua
respiração ser unicamente nasal, diferente de outros animais que conseguem inspirar e
expirar pela boca e nariz.
3.6.5 SISTEMA VISUAL
a) O sistema visual dos equinos assume grande importância quando entende-se que
grande parte dos acidentes em serviço poderia ser evitada com medidas adequadas de
manejo, respeitando os pontos cegos e a aproximação brusca ao animal. Os olhos dos
cavalos estão nas laterais da cabeça, o que lhe confere um campo de visão de quase
180º em cada olho. Isso significa que, quando o cavalo está pastando, ele pode ver
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quase tudo em sua volta, com exceção da área logo atrás da garupa e bem à frente da
cabeça.
b) O cavalo pode usar os focos de cada olho de maneira independente (visão
monocular), ou também os dois olhos juntos (visão binocular). A visão binocular permite
que ele julgue distâncias e abranja um campo relativamente estreito.

Fig 3-11 Campo de visão de um equino.

3.7 FISIOLOGIA BÁSICA
3.7.1 ALIMENTAÇÃO
a) Fatores das exigências nutricionais
- As exigências de manutenção são direcionadas para a rotina normal do cavalo e
para as atividades físicas. Estas exigências são aditivas e ambas devem ser
preenchidas com o objetivo de o animal manter o peso, condição corporal e boa saúde.
- As exigências de manter o animal (manutenção de temperatura corporal, circulação
sanguínea, batimentos cardíacos, etc) com um mínimo de exercícios são naturalmente
necessárias para o seu bem-estar. Estas exigências são diretamente dependentes do
tamanho do animal, do ambiente (regiões frias ou quentes) e da eficiência individual
dos processos digestivos e metabólicos.
- Os programas de alimentação para equinos variam conforme a idade, o sexo e a
atividade para qual este animal é destinado. Porém, o que é invariavelmente
indispensável à manutenção das condições adequadas de sobrevivência do animal é a
necessidade hídrica.
b) Água
- 2/3 do peso vivo do equino são constituídos de água, que é necessária para a vida
das células e atua como solvente em várias substâncias. Transporta nutrientes às
células e, ao mesmo tempo, remove destas o material excretado. É absorvida pelos
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vasos capilares dos intestinos e do estômago, o que não permite a compactação, tanto
do alimento ingerido, como das fezes produzidas. É excretada pela urina, suor, fezes e
pulmões, eliminando as toxinas do organismo do animal.
- Deve-se ter sempre à disposição do animal água fresca, sempre limpa, à vontade,
pois as necessidades de água pelo cavalo são elevadas, de 20 a 75 litros por dia,
dependendo do porte do animal, do clima, da intensidade do trabalho e da natureza da
alimentação.
c) Carboidratos
- São os nutrientes mais abundantes na natureza e representam a fonte primária de
energia para os organismos vivos.
- Deficiência na dieta pode causar: falta de energia; perda de peso e diminuição do
crescimento; queda de desempenho, da condição atlética e da lactação. Excesso na
dieta pode causar: excesso de energia, hiperatividade, acúmulo de gordura, cólica,
laminite, etc.
d) Lipídeos
Os lipídeos são a reserva energética dos animais, não sendo utilizados apenas como
fonte de energia, mas também fornecendo os ácidos graxos, que são essenciais ao
bem-estar dos animais.
e) Proteínas
- As necessidades de proteína dos animais são específicas para prover os
aminoácidos de que o animal necessita para a atividade que desempenham, como
crescimento e reprodução. Portanto, não só a quantidade de proteína tem que ser
levada em consideração, assim como a sua qualidade.
- Deficiência na dieta pode causar: pelame áspero, coprofagia (ingestão de feses),
perda de peso, queda de desempenho, retardo no crescimento, etc. Excesso na dieta
pode causar: aumento do volume urinário, aumento da produção de calor e alergias.
f) Sal mineral
É um mineral que entra na composição de diversas forragens. Porém, as forragens
secas não contêm uma quantidade de sal suficiente para o organismo do cavalo, razão
porque deve-se dar ao animal uma dose complementar de 50 gramas diárias.
g) Volumosos
Os volumosos contêm alto teor em fibras e relativamente baixo teor em energia.
Incluem pastagens, palhas, culturas forrageiras e silagens.
h) Concentrados
- Os concentrados apresentam baixo teor em fibras e alto teor energético. Incluem
grãos e alguns subprodutos de grãos.
- São alimentos que fornecem alta quantidade de energia alimentar e, por essa
razão, têm uma baixa fibra bruta (menos 18%).
i) Suplementos
Os suplementos são utilizados para balancear as rações e para ajustar as deficiências
em proteína, minerais e vitaminas. Os suplementos proteicos podem ser de origem
animal ou vegetal, enquanto muitos minerais estão presentes em substâncias
orgânicas e inorgânicas.
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3.7.2 EXERCÍCIO
a) Muitos aspectos devem ser levados em consideração quando falamos do trabalho
desenvolvido por cavalos e cavaleiros. Neste tópico, é essencial abordar a necessidade
de um trabalho constante e direcionado ao tipo de atividade que este animal irá
desempenhar.
b) Assim como atletas de alto rendimento, equinos de alto rendimento necessitam de
supervisão e acompanhamento quanto à preparação para as competições.
c) Dentre os aspectos mais importantes podem-se destacar: preparação da condição
física do animal para execução de uma atividade específica e preparação do sistema
respiratório para suportar as rápidas trocas gasosas necessárias durante a atividade
para a manutenção dos demais sistemas.
d) É importante ter em mente que cada modalidade esportiva requer um tipo específico
de trabalho, pois exige uma determinada condição do animal, como, por exemplo, os
cavalos que participam do Concurso Completo de Equitação necessitam de trabalho
contínuo para adquirirem força e resistência e uma ótima condição cardiorrespiratória.
e) Muitos cavaleiros esquecem-se da preparação adequada do animal e como
consequência não adquirem o resultado esperado em competições. Para se obter
condições ideais de trabalho muscular, é preciso que o animal esteja bem nutrido e
seja treinado adequadamente. O trabalho deve ser moderado, contínuo e progressivo,
proporcional à capacidade do animal, quanto à idade, resistência e estado nutricional,
para que sejam ativadas todas as funções orgânicas, melhorando a capacidade de
suportar trabalhos penosos, aumentando a resistência à fadiga e preparando-os para
trabalhos fatigantes.
f) Exercícios realizados de forma incorreta levam às patologias e aos desgastes
desnecessários à saúde do animal, como ocorre nos casos de fadiga muscular. A
fadiga muscular sobrevém de um desgaste excessivo de energia devido a estímulos
repetidos e extenuantes, ausência de oxigênio e acúmulo de produtos finais de
metabolismo, tais como ácido lático e dióxido de carbono.

3.8 PRINCIPAIS DOENÇAS DO CAVALO
3.8.1 SÍNDROME CÓLICA
a) A “artificialização” das dietas dos cavalos resultou em uma maior incidência de
afecções digestivas, em sua maioria cólica. O termo cólica traduz apenas o sintoma de
dor de um problema do trato digestório, que pode ser complexa e com múltiplas causas.
Algumas condições predispõem a ocorrência da síndrome. Relacionadas ao cavalo:
estômago pequeno, intestino delgado muito longo e solto no abdômen, cólon tortuoso e
baixo limiar à dor, etc. Relacionadas ao manejo: grande quantidade de ração, feno
grosseiro, baixa disponibilidade ou qualidade da água, falta de exercício, dentição sem
manutenção, vermes e aplicação de determinados medicamentos.
b) As principais causas de cólicas são compactação - ressecamento do conteúdo
dentro do intestino ou estômago e obstrução da passagem; distensão- causado por
gases ou excesso de conteúdo no estômago ou intestino; torção - causa diminuição da
circulação sanguínea e morte de um segmento de intestino; deslocamentos - parte do
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intestino sai do lugar correto e o fluxo de conteúdo é diminuído, assim como o de
sangue.
c) Os sintomas de cólica podem ser reconhecidos por qualquer pessoa: os cavalos
podem “patear” o solo, chutar seu próprio abdômen, olhar constantemente para os
flancos, deitar-se e levantar, rolar, brincar com a água e transpirar excessivamente.
d) Mais importante do que saber o motivo da cólica é promover atendimento ao animal
rapidamente. Na maioria das vezes, o atendimento precoce, para instituir o tratamento
adequado ou encaminhamento cirúrgico, faz a diferença na vida do animal.
3.8.2 ÚLCERAS GÁSTRICAS
a) As úlceras gástricas tornaram-se uma importante doença do equino atual,
diminuindo a produtividade de um cavalo afetado, podendo levá-lo à morte. A dor
causada pelas úlceras pode facilmente ser confundida com a da cólica.
b) A sua prevenção pode ser feita aumentando em quantidade os alimentos fibrosos,
diminuindo a frequência entre as refeições e proporcionando aos animais o pastoreio
regular.
3.8.3 LESÕES E ENFERMIDADES
a) Lacerações de pele
- Dentro de uma baia podem existir diversos perigos para um cavalo. Pregos, ripas
de madeira, cordas, grades, etc, podem causar lacerações e traumas. Cabe ao
responsável pelo cavalo inspecionar o ambiente em busca de possíveis perigos.
- As feridas de pele podem ser superficiais ou profundas, contaminadas ou não,
variando o tratamento de acordo com a avaliação pelo Médico Veterinário.
- O principal objetivo em situações de ausência do Veterinário é parar o
sangramento. A compressão da ferida geralmente é suficiente para essa finalidade. Em
casos menos graves, a principal linha de ação deve ser a constante limpeza.
b) Tendinites
- Processo inflamatório que acomete os tendões e suas bainhas. Geralmente
podemos notar um aumento de volume sobre um tendão, caracterizado por dor e calor.
A principal causa é o esforço exagerado, mas também pode ser causada pelo
ferrageamento impróprio, natureza do solo da área de trabalho, obesidade do cavalo,
defeitos de aprumos, etc. Seu principal sintoma é reação de dor durante a
movimentação, conhecida como claudicação.
- Lesões tendíneas são reparadas por tecidos menos resistentes. Sendo assim, uma
lesão inicial torna o tendão mais frágil e propenso a outras lesões, principalmente se
não for realizado o tratamento adequado.
c) Artrites
Também é um processo inflamatório que causa calor e aumento de volume sobre
uma articulação. Pode ter várias causas e níveis de gravidade, sendo imprescindível o
diagnóstico correto para o tratamento adequado, sob o risco de inutilização do animal
para qualquer função.

3-12

EB60-MT-26.401

d) Picada e encravadura
Nome dado à perfuração de sola, no momento da colocação de um cravo, que
segue um percurso errado.
e) Perfuração de sola
A sola pode ser ferida por um cravo, ou outro objeto perfurante qualquer, causando
reação de dor ao animal e um ferimento que nem sempre é fácil de tratar. Nesse caso,
é preciso chamar um veterinário que verificará a gravidade e indicará o tratamento. Em
muitos casos, o ferimento atinge um dos ossos dentro do casco ou evolui para uma
infecção, com consequências drásticas na vida do animal. Por isso, devem-se evitar
terrenos pedregosos ou canteiros de obras (pregos, ripas de madeiras, louças...) ou,
caso não seja possível, sempre reduzir a velocidade ao passar nesse tipo de terreno.
f) Rachaduras verticais
Causadas por uma falha na junção dos filamentos de queratina do casco. Pode
aumentar de tamanho e atingir as partes sensíveis do pé, causando níveis variados de
dor. O problema pode ser evitado com a hidratação regular dos cascos ou tratado pelo
ferrador por apara, que evita abertura progressiva, ou com o uso de resinas e grampos.
g) Necrose da ranilha
Ocorre o amolecimento e destruição da camada córnea (queratinizada) da ranilha,
favorecendo a multiplicação de germes e consequente desconfiguração do formato da
ranilha (seu formato é muito importante para a saúde dos cascos). Os sintomas são
claudicação e odor fétido da ranilha. É causado principalmente por falta de higiene das
baias. Seu tratamento pode ser bastante demorado e dispendioso.
h) Brocas
Causadas pelos mesmos fatores da necrose da ranilha, porém ocorre a infiltração de
germes para dentro da sola e possivelmente a destruição da linha branca. A infecção
pode progredir e alcançar o interior do casco, resultando na perda do animal.
i) Laminite ou aguamento
- Processo inflamatório que atinge as estruturas de junção (lamelas) do casco com
os tecidos internos. Durante a evolução da doença, ocorre a destruição progressiva das
ligações e desprendimento do casco, até que este se separa totalmente do osso, sendo
a única alternativa o sacrifício do animal. O tratamento é trabalhoso e visa parar esse
processo de separação, evitando também as graves sequelas ou perda do animal.
- São muitas as possíveis causas da laminite, mas fatores predisponentes são bem
definidos: ingestão excessiva de ração (concentrado comercial), obesidade, doenças
hormonais, síndrome cólica, treinamento inadequado com excesso de impacto, etc.
- A principal manifestação da laminite é a dor, que pode variar de intensidade, mas
que geralmente faz com que o animal permaneça em posição de cavalete ou a maior
parte do tempo deitado, evitando a locomoção.
j) Higromas de decúbito
A higroma é uma lesão decorrente do confinamento em baias com cama
inapropriada. O traumatismo leve e frequente numa mesma região causa uma
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inflamação crônica, que evolui para algo semelhante a um calo. Dificilmente o higroma
causa maiores consequências, senão estéticas.
k) Pisadura de sela
Quando sela ou arreios inapropriados são utilizados, ou mesmo aqueles que são
apropriados, porém foram colocados de modo equivocado, podem machucar a região
de cernelha ou dorso do cavalo. A lesão é bastante incômoda e aumenta à medida que
se perde o pelo, resultando em assadura muito dolorida. Ao observar que já ocorreu a
perda de pelos, é recomendável parar de encilhar e cuidar da ferida com limpeza e
pomadas específicas, até que o pelo cresça novamente.
3.8.4 COMPORTAMENTOS ESTEREOTIPADOS
a) Na natureza, os cavalos vivem em pequenos haréns familiares: um garanhão, uma
ou duas fêmeas e a prole. Algumas vezes, grupos convivem próximos e se deslocam
juntos. Porém, isto é temporário e geralmente ocorre devido à interferência humana no
ambiente ou alterações naturais. O núcleo familiar permanece estável durante anos até
que os potros deixam o grupo com dois ou três anos. Potros machos passam um
período de vida solteiro, junto ao bando de machos jovens. Já as potras só deixam a
família para formar um novo lar. Garanhão e égua permanecem juntos por toda a vida.
A hierarquia entre as fêmeas do harém é estabelecida pela ordem de chegada à família.
b) O cavalo foi, e ainda é, essencialmente, um ser gregário acostumado a viver em
comunidade, não sabendo como agir sem um líder.
c) É grande a diferença entre o hábito natural do cavalo, que passa a maior parte do dia
pastando gramíneas, daquele de um equino que vive numa cocheira, alimentado por
rações superenergéticas e pouco volumosas. Quando confinado em uma baia,
praticamente durante 23 horas em um dia, alteram-se todos os seus hábitos, privandoos de exercerem seus comportamentos naturais e instintivos. Isto pode ocasionar
diversos problemas, principalmente até a completa adaptação do animal, por estresse,
curiosidade, tentativas de fuga e acidentes.
d) Confinados, os animais ficam à mercê dos cuidados realizados por seus tratadores e
dos problemas causados pelo manejo inadequado. Alguns destes problemas estão
descritos abaixo, porém, devemos considerar também fatores predisponentes e outras
influências como clima, recursos, instalações, etc.
e) Aerofagia é um vício bastante comum em que o cavalo passa boa parte de seu
tempo engolindo ar. As consequências mais graves, devido ao apoio que utilizam, são
os desgastes excessivos dos dentes, o crescimento inflamatório do palato, a gastrite, a
flatulência e o grande desenvolvimento dos músculos da borda inferior do pescoço.
Pode ocorrer queda no desempenho, pois deixam de se alimentar para a prática.
Depois de adquirido o hábito, algumas medidas podem amenizar o problema, mas a
correção é praticamente impossível que ocorra.
f) A cropofagia é um vício adquirido de comer suas próprias fezes que, além de
distúrbio comportamental, também pode ser causada por carência de proteínas. Em
potros recém-nascidos, esse ato é normal, pois sua flora intestinal está em formação e
precisam ingerir esses microrganismos. A principal consequência se dá nos dentes e
no excesso de conteúdo no abdômen, dando um aspecto de barril em muitos casos.
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g) Geofagia é o hábito de comer terra, areia ou cama da baia. Pode causar obstrução
do intestino e consequentemente a Síndrome Cólica.
h) Muitos desses comportamentos estereotipados têm solução na melhora da saúde
mental dos cavalos, permitindo que desenvolvam comportamentos típicos da espécie.

3.9 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA TROPA EQUINA
3.9.1 PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS
Denomina-se doença infectocontagiosa aquela que é capaz de ser transmitida a outros
seres vivos. Entre este tipo de doença, as mais importantes, levando-se em
consideração a unidade militar e suas atividades, são a Anemia Infecciosa Equina (AIE)
e o Mormo.
3.9.2 DIAGNÓSTICO DE MORMO
a) O Mormo é uma doença causada pela bactéria Burkholderia Mallei, zoonose que
acomete os equinos, podendo permanecer no ambiente por até seis semanas.
b) As fontes de infecção são os equídeos infectados.
c) A via de eliminação dá-se através de corrimento nasal e de secreção de úlceras
cutâneas.
d) A transmissão é feita pelo contágio direto através da inalação de aerossóis
infectados ou contato da pele lesada; pelo contágio indireto, por meio da ingestão de
água e alimentos contaminados.
e) As portas de entrada são as narinas, a boca e a pele lesada.
f) O mormo é susceptível a equídeos, ao homem e aos felídeos (ingestão de carne de
equídeos infectados).
g) Sintomas respiratórios: tosse, dispneia e corrimento nasal mucopurulento. Lesões
cutâneas: nódulos que posteriormente se ulceram, tumefação dos linfonodos correlatos.
Casos agudos: também febre, apatia e anorexia. A morte ocorre com 8 a 20 dias do
aparecimento dos sinais clínicos. Muares podem sobreviver de 3 a 4 semanas.
h) O diagnóstico para este tipo de doença, em um primeiro momento, ocorre através da
Anamnese do animal para identificar as principais alterações.
i) Diagnóstico indireto é a pesquisa de anticorpos (sorologia), através da fixação do
complemento ELISA (método de diagnóstico de doenças infecciosas).
j) Confirmação é o teste cutâneo por inoculação intradermopalpebral de maleína com
leitura após 48 h. Positivos: edema, blefaroespasmo e conjuntivite.
3.9.3 PROCEDIMENTOS EM FACE DO MORMO
a) Os desinfetantes mais utilizados são: o Cloreto de Benzalcônio (1:2000), Hipoclorito
de Sódio, Iodo e Permanganato de Potássio.
b) Doença de notificação obrigatória, faz-se obrigatório o isolamento da área onde
existirem animais doentes. Devem-se sacrificar os animais, comprovadamente,
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diagnosticados. A desinfecção das instalações e de todo material que esteve em
contato com doentes, suas excreções ou secreções é obrigatória.
3.9.4 ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
a) A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma afecção cosmopolita dos equídeos,
causada por um RNA, vírus do gênero Lentivirus, da família Retrovírus. O vírus, uma
vez instalado no organismo do animal, nele permanece por toda a vida, mesmo quando
não manifestar sintomas. É uma doença essencialmente crônica, embora possa se
apresentar em fases hiperaguda, aguda e subaguda.
b) Sintomas
Os cavalos infectados podem apresentar febre de 40 e 41° C, hemorragias puntiformes
embaixo da língua, anemia, inchaço no abdômen, redução ou perda de apetite,
depressão e hemorragia nasal. A doença afeta também os asininos (jumentos) e
muares (burros).
c) Contaminação
A transmissão ocorre através de picada de mutucas e das moscas dos estábulos;
materiais contaminados com sangue infectado, com agulhas, instrumentos cirúrgicos,
groza dentária, sonda esofágica, aparadores de cascos, arreios, esporas e outros
materiais, além da placenta, colostro e acasalamento.
d) Prevenção
O animal positivo para o teste de Imuno Difusão em Gel de Agar (IDGA), confirmado o
diagnóstico da AIE, deverá ser isolado e, posteriormente, sacrificado, pois é
disseminador da doença. As agulhas e seringas utilizadas deverão ser descartáveis. A
comprovação de qualquer equídeo positivo para AIE deverá ser comunicada à agência.
e) Tratamento
Não há tratamento efetivo ou vacina para a doença. O animal infectado torna-se
portador permanente da doença, sendo fonte de infecção.
3.9.5 IMPORTÂNCIA DA GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL
a) A Guia de Transito Animal é de grande importância, porque é o documento de
autorização federal para a circulação do equino no território nacional. É de
responsabilidade do veterinário da unidade militar sua confecção. Sem a apresentação
deste documento, não é permitido o trânsito dos animais.
b) Deve estar sempre acompanhado por exames válidos de AIE, exames válidos de
Mormo, atestado de vacinação contra Influenza Equina e Raiva ou Passaporte
CBH/FEI atualizado.
3.9.6 PRIMEIROS SOCORROS ATÉ O ATENDIMENTO VETERINÁRIO
a) Levando em consideração a ausência do médico veterinário em determinadas
situações, faz-se necessário o auxílio e a manutenção de um preatendimento para a
sobrevivência do animal, até a chegada do médico veterinário.

3-16

EB60-MT-26.401

b) Porém, não se pode esquecer que os primeiros atendimentos deste animal devem
ocorrer de forma criteriosa, para que não piore a evolução do quadro, no momento em
que o médico veterinário assuma a situação.
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CAPÍTULO IV
TRATO

4.1 MANUSEIO DO CAVALO
4.1.1 MANEIRA DE SEGURAR UM CAVALO
a) Buçal
- O cavaleiro toma posição à
4.1 MANUSEIO DO CAVALO
esquerda do cavalo e à altura da
4.2 HIGIENE DO CAVALO E TOALETE
ganacha, com o buçal já ajustado no
4.3 CUIDADOS ANTES DO TRABALHO
animal, segurando-o com a mão
4.4 CUIDADOS DEPOIS DO TRABALHO
direita, cerca de quinze centímetros
4.5 CUIDADOS PERIÓDICOS
da boca do cavalo, com a mão
4.6 MEMENTO DA LIMPEZA DA CAVALHADA
levantada e firme. A mão esquerda
4.7 BAIAS
permanecerá ao lado do corpo, na
4.8 CAMAS
altura da cintura, segurando a
4.9 LIMPEZA DAS BAIAS E DESINFECÇÃO
extremidade da guia.
4.10 ESTRUMEIRA
- O cavaleiro toma a posição de
4.11 TRANSPORTE DO CAVALO
sentido, tendo à sua direita o cavalo.
4.12 EMBARQUE E DESEMBARQUE
O cavalo deve ser conservado direito,
prumado nos quatro membros, com a cabeça e o pescoço na mesma direção.
b) Cabeçada
- O cavaleiro toma posição à esquerda do cavalo e à altura da ganacha, vindo
segurar as rédeas com a mão direita, a cerca de quinze centímetros da boca do cavalo,
unhas para baixo, indicador entre as rédeas, mão levantada e firme. A mão esquerda
permanecerá ao lado do corpo, na altura da cintura, com o polegar passando por
dentro das rédeas.
- O cavaleiro toma a posição de sentido tendo à sua direita o cavalo. O cavalo deve
ser conservado direito, aprumado nos quatro membros, com a cabeça e o pescoço na
mesma direção.

Fig 4-1 Maneira de segurar o cavalo pela cabeçada e buçal.
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4.1.2 APRESENTAR UM CAVALO
a) Buçal
O cavaleiro conduz o cavalo a uma distância, de cerca de dois corpos de cavalo, à
frente da pessoa a quem o cavalo deve ser apresentado. Quando chega a esta altura
para, com o flanco do cavalo voltado para a pessoa que vai examiná-lo. O condutor faz
meia volta pela direita, de modo a colocar-se com a frente voltada para a cabeça do
animal. Em seguida, segura o buçal com a mão direita, levantando o punho, colocando
o cavalo direito e com a cabeça erguida.

Fig 4-2 Maneira de apresentar o cavalo pelo buçal.

b) Cabeçada
O cavaleiro conduz o cavalo a uma distância, de cerca de dois corpos de cavalo, à
frente da pessoa a quem o cavalo deve ser apresentado. Quando chega a esta altura
para, com o flanco do cavalo voltado para a pessoa que vai examiná-lo. O condutor faz
meia volta pela direita, de modo a colocar-se com a frente voltada para a cabeça do
animal. Em seguida, segura as rédeas com ambas as mão, levantando os punhos,
colocando o cavalo bem direito e com a cabeça erguida.

Fig 4-3 Maneira de apresentar o cavalo pela cabeçada.
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4.2 HIGIENE DO CAVALO E TOALETE
4.2.1 O cuidado diário com o cavalo é muito importante para a sua saúde, para seu
estado físico e para sua aparência. A limpeza deve ser completa, com vivacidade e
rapidez. Esfrega-se o pelo do animal de maneira firme.
4.2.2 Não é recomendável limpar o cavalo com muita frequência e nem durante muito
tempo, porque as funções da pele ficarão consideravelmente perturbadas.
4.2.3 Por limpeza e cuidado da pele, não se deve entender, unicamente, a limpeza e
brilho do pelo, mas os cuidados higiênicos para que a pele possa desempenhar suas
funções.
4.2.4 Em geral, faz-se um penso higiênico pela manhã (cerca de 10 minutos), antes de
encilhar, e um penso completo (cerca de 50 minutos), imediatamente após o último
trabalho ou nas últimas horas da tarde. Em princípio, o penso é feito fora da baia, salvo
se as condições meteorológicas assim o exigirem.
4.2.5 Pente de cola, rascadeira de borracha, rascadeira de metal, escova, rodo, ferro
de ranilha e tesoura, constituem o material de limpeza mais frequentemente usado.

Fig 4-4 Material utilizado na higiene e toalete.

4.2.6 A primeira parte a se limpar são as patas, uma a uma, por meio do ferro de
ranilha e água, indo dos talões para a pinça, particularmente, as lacunas da ranilha,
cujas partes mais profundas, que ficam próximas dos talões, apodrecem
frequentemente, dando origem às manqueiras e outros tipos de enfermidades. É
preciso cuidar em não aprofundar demasiadamente essas lacunas quando as cortam.
O primeiro efeito da limpeza dos pés é o bem-estar geral que o animal experimenta ao
sair desembaraçado das impurezas que o incomodam. Nota-se, então, que ele fica em
melhores condições para descansar os membros no chão.
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Fig 4-5 Limpeza das patas.

4.2.7 A segunda limpeza consiste em retirar o grosso da sujeira do corpo do cavalo. A
rascadeira de metal é o único instrumento que permite desembaraçar o pelo,
massageando a pele e limpando as aderências epidérmicas causadas pelo suor,
soltando a caspa, ao mesmo tempo em que estimula suas funções, facilitando a
respiração cutânea e provocando a abertura dos poros. Com os cavalos de pelo fino, é
necessário cuidado ao passar a rascadeira, particularmente, se estiver com dentes
muito finos, fazendo uso constantemente da escova e da rascadeira de borracha para
retirar o grosso da sujeira.
4.2.8 A rascadeira deve ser passada levemente e só nas partes carnudas contra o
sentido do pelo. Não se deve rasquetear as partes ósseas (extremidades dos
membros, joelhos, pontas das ancas e das espáduas, cabeça e espinilho dorsal), bem
como certas regiões sensíveis (sabugo da cauda, prepúcio e parte interna das coxas).
A rascadeira não deve ser empregada no sentido longitudinal dos dentes e sim no
transversal. Rasquetea-se primeiro o lado esquerdo, a começar pelo posterior, até a
altura do jarrete, depois garupa, dorso, flanco, barriga, anterior (acima do joelho),
espádua, pescoço e peito. Ao término, repete o trabalho do lado direito, na mesma
ordem.
4.2.9 Completa-se o trabalho da rascadeira, escovando o animal. Passa-se a escova
em todo o corpo do animal, inicialmente, de arrepio e, depois, no sentido do pelo. A
escovação deve ser feita da seguinte maneira: cabeça, pescoço e todo o lado esquerdo
(escova na mão esquerda e rascadeira na direita). Em seguida, cabeça, pescoço e
todo o lado direito (escova na mão direita e rascadeira na esquerda), terminando na
cauda.
4.2.10 É preciso não esquecer, o que é muito comum, de escovar a cabeça,
principalmente, o chanfro, a crineira e a nuca, entre as orelhas e atrás destas, bem
como a cauda, pois é nessas regiões que, em geral, acumulam-se a sujeira e o suor
produzidos pela cachaceira e pelo buçal, e que podem produzir feridas sérias como mal
da nuca, sarna, coceira e outros parasitas.
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4.2.11 Quando se limpa o lombo, pescoço, membros e flancos do cavalo, a escova
deve ser passada largamente contra e a favor do pelo, ao passo que, quando se limpa
a cabeça, ela deverá ser passada em círculo.
4.2.12 Os membros devem ser escovados de cima para baixo. Se o cavalo tiver topete
e crinas longas, estes devem ser escovados, separando mecha por mecha.
4.2.13 A cauda é escovada do mesmo modo que as crinas longas, isto é, escova-se da
raiz para as extremidades dos pelos, separando as madeixas com os dedos, de modo
a retirar a sujeira e a caspa.
4.2.14 A cauda será lavada, semanalmente, com água morna e sabão, sendo que o
sabugo merece cuidado especial, pois aí produzem-se, frequentemente, comichões e
irritações devido à sujeira. Deve ser limpo com um pano e não com a escova, tendo-se
o cuidado de, quando lavar a cauda, secá-la bem ao sol, antes de recolher o cavalo à
baia.

Fig 4-6 Lavagem da cauda e ânus.

4.2.15 Após passar a escova, lavam-se abundantemente os jarretes e os pés, secandoos com pano.

Fig 4-7 Lavagem e limpeza dos membros.

4.2.16 Os cascos não devem ser esfregados com escova para não ser retirada a
camada protetora de verniz que possuem.
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4.2.17 Se os membros estiverem sujos, de forma que a escova seca não os limpe,
pode-se passar um pano úmido ou a própria escova, limpa e molhada.
4.2.18 Limpam-se, igualmente com um pano molhado ou uma esponja embebida em
água, os olhos, as narinas, a cauda, a crina, o ânus e a bainha, tendo-se o cuidado de
usar água bem limpa.
4.2.19 A limpeza da bainha é feita, em princípio, com água morna e sabão suave, por
meio de um pano, removendo-se a sujeira e a secreção, que aí se acumulam. Para
isso, faz-se espuma no pano molhado e o passa, cuidadosamente, na bainha e no
prepúcio, retirando-se a secreção acumulada, se necessário, com os dedos.

Fig 4-8 Limpeza da bainha.

4.2.20 Finalmente, depois de secar o animal, passa-se a escova de raiz na cauda, nas
crinas e no topete, e a escova de cabelo e um pano seco, em todo o corpo e no sentido
do pelo, para alisá-lo e dar-lhe um polimento final. Se os pelos estiverem grandes,
passa-se, no seu sentido, um pedaço de borracha.
4.2.21 Durante a mudança de pelo, deve-se ter cuidado especial em não esfregar a
pele, senão com a escova de cabelo ou pano.
4.2.22 A pele estimulada por todas essas fricções feitas na superfície, durante o penso
diário, desempenhará suas funções de modo mais completo e a circulação tornar-se-á
mais ativa.
4.2.23 A limpeza também é favorável à nutrição dos tecidos subcutâneos, e
particularmente aos músculos, sobre os quais opera como uma espécie de massagem.
Finalmente, a experiência demonstra que um cavalo bem pensado conserva-se mais
gordo. Ainda é aconselhável fazer diariamente fricções nos membros e músculos do
animal, com um pedaço de flanela, pois, isso muito contribuirá para tornar os músculos
mais fortes e rígidos, as articulações mais desenvolvidas e os movimentos mais livres.
4.2.24 O rodo é empregado para enxugar o suor ou a água em excesso, quando o
animal transpirar em abundância ou estiver muito molhado, sendo passada de cima
para baixo no corpo do cavalo e no sentido do pelo.
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4.3 CUIDADOS ANTES DO TRABALHO
4.3.1 Todo o cavalo deve ser limpo antes de ser montado, nunca encilhando cavalo
sujo.
4.3.2 Com a escova ou com um pedaço de pano, passar em todo o corpo do animal,
para fazer desaparecer qualquer partícula de areia, serragem ou sujeira que o animal
possa ter.
4.3.3 Limpar os pés com o ferro de ranilha. Checar as ferraduras, para verificar se não
existe nenhum corpo estranho entre elas e os cascos, bem como para constatar se não
há nenhum ferro gasto, quebrado ou frouxo. Dar água ao cavalo, independentemente
da hora em que deva encilhar, bem como, forrageá-lo no horário estabelecido, sendo
no mínimo duas horas antes do trabalho.

4.4 CUIDADOS DEPOIS DO TRABALHO
4.4.1 Se o cavalo estiver muito suado, secá-lo com o rodo e escova, esfregando
energicamente contra o pelo. A cólica é uma das consequências mais frequentes da
inobservância deste cuidado.
4.4.2 Passar, em seguida, um pano levemente molhado, no lugar onde estava a sela
para retirar o suor seco com a poeira e fazer uma massagem no local da sela com
movimentos circulares e depois esfregar, fortemente, da frente para trás, com o
polegar, restabelecendo a circulação sanguínea nessa região.
4.4.3 Passar um pano limpo e úmido nos olhos, boca e narinas, depois no ânus e
bainha.
4.4.4 Limpar os pés do animal, verificando se há ferimentos, prego, pedra ou ferraduras
frouxas, gastas ou perdidas.
4.4.5 Escovar as espáduas de cima para baixo.
4.4.6 Lavar ou duchar, se possível, os membros, verificando se não estão feridos.
4.4.7 Enxugar bem todo o corpo do cavalo, evitando friccionar atrás da quartela, parte
delicada, onde uma irritação qualquer pode provocar frieira.
4.4.8 Escovar a cauda e a crina ou lavá-las se estiverem muito sujas.
4.4.9 Depois de bem seco, dar água ao animal e colocá-lo na baia.
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Fig 4-9 Limpeza após o trabalho.

4.5 CUIDADOS PERIÓDICOS
4.5.1 Uma vez por semana, no máximo, nas horas mais quentes do dia, normalmente
depois das 10 horas, deve-se dar um banho com água e sabão.
4.5.2 O sabão de alcatrão é o mais indicado.
4.5.3 No inverno, os banhos serão quinzenais.
4.5.4 Não se deve dar banho antes de decorrida uma hora do forrageamento.
4.5.5 As lavagens não substituem as necessidades do resto da limpeza.
4.5.6 É recomendável ducha nos tendões ou permanência do animal em água corrente,
durante meia hora, com água à altura dos joelhos, como forma de tratamento de lesões
e inflamações.
4.5.7 O sabugo só deve ser lavado, de tempos em tempos, com água morna e sabão,
tendo-se o cuidado de retirar completamente o sabão para não causar irritações na
pele.
4.5.8 Com os banhos, os animais sentem enorme bem-estar, mas é preciso muito
cuidado ao enxugar todas as partes molhadas, passando em todo corpo, no sentido do
pelo, escova e pano seco, para alisá-lo e dar-lhe brilho e, se possível, engraxar os
cascos, antes de colocá-los nas baias.
4.5.9 Os cascos devem sempre ser mantidos em ótimo estado, necessitando para isso
de cama higiênica e limpeza esmerada das ranilhas e ferraduras.
4.5.10 A ranilha deve ser lavada com frequência, com uma fraca solução de fenol ou
outro desinfetante análogo (Licor de Vilate ou Formoped).

4-8

EB60-MT-26.401

4.5.11 O engraxamento dos cascos e ranilhas deve ser feito uma a duas vezes por
semana, por meio de aplicações de graxa de casco ou de qualquer outra gordura nas
paredes dos cascos, com a finalidade de conservar a elasticidade e a integridade da
córnea.
4.5.12 Os cavalos devem ser ferrados, em média, uma vez por mês, mesmo que as
ferraduras não tenham caído ou afrouxado.
4.5.13 Não se deve permitir que as ferraduras apertem os talões.
4.5.14 Não se deve montar um cavalo com ferradura frouxa. Não havendo como pregála, é preferível arrancá-la cuidadosamente.
4.5.15 A cauda do animal deve estar permanentemente ripada e aparada em sua ponta
na altura dos jarretes. Ripar a cauda e, se for o caso, a crina com um pente ou com as
próprias mãos, arrancando-se os fios de cima para baixo, com um puxão seco.
4.5.16 Os pelos grandes dos machinhos devem ser aparados, tomando o cuidado de
mantê-los para baixo e para fora, a fim de que a água não escorra pelas quartelas.

Fig 4-10 Aparando pelos na quartela e ripando crina.

4.5.17 Os pelos internos das orelhas, destinados a preservar os ouvidos das chuvas,
dos insetos e da poeira, devem apenas ser aparados.

Fig 4-11 Toalete na orelha.
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4.5.18 Do corpo e membros são retirados os fios mais compridos, de modo a pôr todo o
pelo da altura dos fios mais curtos, sem deixar vestígio da tesoura ou da máquina,
razão pela qual é aconselhável não cortá-los, mas, passar sobre todo o corpo do
animal, no sentido do pelo, um pedaço de borracha.
4.5.19 Finalmente, o material de limpeza dos cavalos deve ser lavado e desinfetado
periodicamente, quando for julgado necessário e com precaução, para que os
desinfetantes empregados, sempre cáusticos, não atinjam a pele dos homens que
fizerem tal operação.

4.6 MEMENTO DA LIMPEZA DA CAVALHADA
4.6.1 Limpeza dos cascos (ferro de ranilha).
4.6.2 Rasquear o lado direito/esquerdo da garupa, nádegas, coxa, flanco, dorso,
barriga, espádua, braço, peito e pescoço (rasquear com movimentos circulares).
4.6.3 Escovar a cabeça, lado direito/esquerdo do pescoço, espádua, membro anterior
completo, flanco, barriga, garupa, coxa e membro posterior completo.
4.6.4 Escovar a cola.
4.6.5 Lavar os membros anteriores e posteriores do joelho e jarrete para baixo.
4.6.6 Passar um pano úmido nas narinas, olhos, orelhas e em todo o corpo do cavalo.

4.7 BAIAS
4.7.1 É essencial colocar os cavalos, quando não estão trabalhando, em baias mais
confortáveis possíveis, a fim de que eles descansem, consumam bem sua ração e
realizem uma digestão satisfatória, tirando proveito máximo de arejamento e de grande
provisão de água, que deverá estar rigorosamente limpa.
4.7.2 As baias correspondem a uma instalação física, com cerca de 1,60m de largura
por 2,5m de fundo, ou seja, com um mínimo de 4,0m². Seu fechamento poderá ser com
portas (madeira, ferro, etc) ou canos galvanizados. As correntes devem ser evitadas,
pois causam muitos acidentes. O piso deverá ser impermeável, não escorregadio,
sólido e resistente. Atualmente, tem sido usado, com sucesso, o piso asfáltico. Esse
piso deverá ter um caimento de, no máximo, 1 cm/m, a fim de preservar o bom aprumo
do animal e o escorrimento da urina. As baias deverão ter um cocho para forragem de
grãos e pós, e uma manjedoura para colocação do verdejo e feno.
4.7.3 O bebedouro de água deverá ser colocado no canto oposto ao cocho de
forragem, de maneira a evitar que o animal, quando comendo, derrube detritos
alimentares que, além de sujar a água, pode mais tarde fermentá-la, ocasionando
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perturbações digestivas graves, bem como, que água caia no cocho de ração, gerando
as mesmas consequências.
4.7.4 Quanto mais elevado for o teto, melhor, pois haverá maior ventilação. A
distribuição de luz e calor deverá estar orientada, no sentido longitudinal, do eixo nortesul das estrebarias. Desta forma, as faces laterais ficarão voltadas para o nascente e o
poente, de tal forma que a luz e o calor serão mais bem distribuídos de manhã e à
tarde.
4.7.5 A iluminação noturna é feita com lâmpadas elétricas capazes de proporcionar
claridade razoável sem grande luminosidade, o que seria prejudicial ao animal. É
importante salientar que as manjedouras, cochos, paredes, pisos e portas não deverão
ter pontas nem buracos e nem saliências, tendo suas arestas arredondadas, impedindo
ferimentos no animal ou acúmulo de sujeira.
4.7.6 A pintura interna deverá ser clara, sendo a mais indicada a cor azul, porque tem
propriedade de acalmar o animal e espantar as moscas e outros insetos.

4.8 CAMAS
4.8.1 Para a saúde e bem-estar do cavalo, é enorme a influência exercida pela cama,
porque oferece um cômodo descanso, recompensando as fadigas sofridas durante o
trabalho, além de absorver os vapores amoniacais da urina e fezes.
4.8.2 As boas condições de cama são: estar limpa, plana, fofa e seca.
4.8.3 Elas podem ser feitas de serragem, palha de arroz, de centeio e de trigo.
4.8.4 A cama de serragem tem um poder absorvente muito grande, sendo de fácil
conservação.
4.8.5 As camas de palha de trigo são brandas e flexíveis, e se prestam muito bem para
esse mister, mas as de palha de arroz e de centeio são mais rígidas, possuem arestas
que ferem, não raras vezes, a mucosa bucal e os olhos dos cavalos.

4.9 LIMPEZA DAS BAIAS E DESINFECÇÃO
4.9.1 Os excrementos devem ser retirados em carrinhos para as estrumeiras,
tecnicamente construídas.
4.9.2 Evitar a umidade nas baias e boxes, removendo-se a cama quando estiver
molhada, a fim de enxugá-la no sol ou eliminá-la de uma vez, caso esteja muito suja.
4.9.3 As camas deverão ser, diariamente, revolvidas e limpas, adicionando-se novas
porções, na medida do necessário.
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4.9.4 É imprescindível a desinfecção periódica das baias, sendo que, antes da
aplicação dos desinfetantes, deverá ser feita uma lavagem completa.
4.9.5 A creolina, misturada a 1% ou 2%, é um ótimo desinfetante e combate os maus
odores desprendidos.
4.9.6 Sempre que ocorrer um caso de doença contagiosa, notadamente com morte,
dever-se-á proceder a uma desinfecção rigorosa da baia, do pavilhão e do trajeto por
onde foi levado o corpo do animal.
4.9.7 O combate às moscas é muito importante. A principal medida de controle,
consiste no uso de estrumeiras, tecnicamente, construídas para impedir o nascimento e
a evolução das larvas. Recomenda-se a pulverização com creolina nas paredes, portas
e teto, efetuada à noite, quando as moscas se acham pousadas.

4.10 ESTRUMEIRA
4.10.1 A remoção sistemática do estrume das baias ou boxes para a estrumeira é uma
medida impositiva para a higienização do parque equestre.
4.10.2 Uma estrumeira grande deve ter a capacidade de 25m³ e deve estar localizada
ao lado oposto aos ventos predominantes. No entanto, também pode ser utilizado o
processo da compostagem, dependendo da estrutura e área existente.

4.11 TRANSPORTE DO CAVALO
4.11.1 A capacidade de transporte de cavalos em caminhões depende do tipo do corpo
do veículo e do processo de acomodar os animais.
4.11.2 No assoalho, deve ser colocada uma camada de serragem, para evitar que os
animais escorreguem, sendo renovada quando o percurso for longo.
4.11.3 Para este tipo de transporte, o animal deverá estar com seus membros
protegidos. Deverá ser usado o material abaixo:
a) cabresto de lona ou corda com guia de 1,50m;
b) protetor de cola e de membros com material resistente (náilon ou couro) e com
tecido macio, protegendo os anteriores, até à altura dos joelhos, e os posteriores, até à
altura dos jarretes.
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Fig 4-12 Protetores de membros.

Fig 4-13 Protetores de membros e de cola.

4.11.4 Uma boa viatura de transporte de animais deve possuir carroceria resistente,
entradas de ar à frente e nas laterais, divisórias resistentes e acolchoadas, piso
firme, local para transporte de pessoal e material, corredor para verificação e
alimentação dos animais, rampa para embarque à retaguarda e os dizeres “CARGA
VIVA” nas laterais e na retaguarda.

4.12 EMBARQUE E DESEMBARQUE
4.12.1 O embarque é feito pela parte de trás da Vtr, por meio de rampas ou pranchas.
Estas não devem possuir inclinação superior a 25% e deverão ter, no sentido da
largura, travessas salientes na parte superior, separadas de uns 15 cm umas das
outras, para evitar que os animais escorreguem.
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Fig 4.14 Rampa para embarque.

4.12.2 Devem ser colocadas balizas nas laterais para que o animal seja canalizado
para dentro da Vtr, evitando que caia pelos lados.
4.12.3 A maneira pela qual os animais são a co m o d a d o s d e n t ro d o s veículos
depende das dimensões, forma e do número de animais a ser transportado. Assim, os
animais podem ser dispostos transversalmente ou longitudinalmente.

Fig 4-15 Acomodação do equino na viatura.

4.12.4 No caso de Vtr sem separações individuais, é importante que os cavalos fiquem
o mais perto possível, não só para aproveitar todo o espaço útil, como para que uns
possam apoiar-se nos outros, evitando movimentos demasiados. Se o número de
animais não for suficiente para preencher o caminhão, eles deverão ficar juntos numa
das extremidades.
4.12.5 O embarque e o desembarque são realizados com calma. Os animais agitados
devem ser conduzidos com muita paciência.
4.12.6 No embarque, um homem leva o cavalo para a rampa pelo buçal, enquanto
outro segue o animal, para acioná-lo. Em caso de animais difíceis, além do auxiliar,
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mais dois outros homens procuram forçar, moderadamente, o embarque, exercendo
tração nas extremidades de uma corda colocada atrás das ancas do animal.
4.12.7 Os dois animais mais mansos são embarcados e desembarcados em primeiro
e em último lugar, para facilitar o embarque e o desembarque dos demais.
4.12.8 Quando o percurso for extenso, os animais devem ser desembarcados, não
só para comer e beber, como para desentorpecerem os músculos.
4.12.9 Quando a carroceria do caminhão permite a colocação de manjedouras
improvisadas para alfafa, os animais poderão comer em marcha.
4.12.10 Após o desembarque, os animais devem passar por uma rigorosa inspeção,
verificando principalmente se não há nenhum ferimento ou perda de ferro. Um pequeno
passeio é recomendável para que o animal relaxe a musculatura.
4.12.11 Em seguida, devem ser levados aos bebedouros, sendo oferecida água com
moderação. Grãos só devem ser pagos duas horas após a chegada.
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CAPÍTULO V
ESCOLA DO CAVALEIRO

5.1 GENERALIDADES
O cavalo deve ser embridado e selado com
muito cuidado, pois uma embocadura mal
colocada, uma manta que forme dobras, assim
como uma cilha mal posicionada, podem ferir o
animal ou simplesmente causar desconforto e
deixá-lo irritado. Uma vez mal-humorado, o
cavalo, dificilmente, executa suas tarefas com
presteza.

5.2 ARREAMENTO DE INSTRUÇÃO
5.2.1 SELA
a) Destina-se a aumentar o conforto do
cavaleiro
a
cavalo.
São
fabricadas,
normalmente, em couro sobre uma armação de
madeira ou fibra de vidro. Na sela prendem-se
acessórios como os estribos, peitorais e
barrigueira.

5.1 GENERALIDADES
5.2 ARREAMENTO DE INSTRUÇÃO
5.3 ENCILHAGEM
5.4 POSIÇÃO DO CAVALEIRO
5.5 INSTRUÇÃO DA ESCOLA DO
CAVALEIRO
5.6 ESCOLA DAS AJUDAS
5.7 TRANSIÇÕES DE ANDADURA
5.8 MUDANÇAS DE DIREÇÃO
5.9 EXERCÍCIOS DE CONDUÇÃO
5.10 MODO DE SEGURAR E
MANEJAR AS RÉDEAS
5.11 USO E EFEITO DO FREIO E DO
BRIDÃO
5.12 TRABALHO UTILIZANDO DUAS
PISTAS
5.13 PARTIDA AO GALOPE
5.14 TRABALHO EM ESCOLA
5.15 EVOLUÇÃO DO TRABALHO
5.16 ANDADURAS
5.17 TRABALHOS EM GRANDES
LINHAS
5.18 TRABALHO EM FORMA
5.19 SAIR DE FORMA
5.20 TRABALHO INDIVIDUAL
5.21 TRABALHO NO EXTERIOR
5.22 SALTO DE OBSTÁCULOS

b) Modelos de selas utilizadas pelo Exército

Sobreaba
s
Sobabas

Fig 5-1 Sela reiúna e suas partes.
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Fig 5.2 Selas de hipismo clássico.

5.2.2 CABEÇADA

Fig 5-3 Partes da cabeçada de bridão.
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Fig 5-4 Partes da cabeçada de freio e bridão.

5.2.3 EMBOCADURA
Feita geralmente de metal, compõe o sistema de condução do cavalo, une o corpo da
cabeçada às rédeas. Existem vários tipos de embocaduras, sendo o “Freio” e o
“Bridão” os tipos mais comuns empregados no meio militar.
1-CAIMBAS
2-BOCADO
3-LIGAÇÃO COM A CABEÇADA
4-LIGAÇÃO COM AS RÉDEAS
5-BARBELA

5

2
3

1
4

Fig 5-5 Partes do freio.
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5.2.4 BRIDÃO

Fig 5-6 Bridão.

5.2.5 PEITORAL
Destina-se a aumentar a fixação da sela ao corpo do cavalo, evitando que a mesma
corra no dorso do animal. Serve também de ornamento ao material de parada, e pode
vir acrescido de gamarra.

Fig 5-7 Peitoral.

5.3 ENCILHAGEM
5.3.1 Posicionando-se sempre à esquerda do animal, passar a rédea pelo pescoço.
Depois, segura-se a cabeçada com a mão direita e a embocadura com a mão esquerda,
posicionando-a entre os lábios do cavalo. Se o animal cerrar os dentes, deslizar um
dedo sobre a barra (parte da mandíbula sem dentes) para fazê-lo abrir a boca. Quando
a embocadura estiver no lugar, passar a cabeçada por trás das orelhas, tomando
cuidado para não dobrá-las demais.
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5.3.2 Se a embocadura tiver uma focinheira, esta deve ser fechada antes de atar a
cisgola, tomando cuidado para que nem uma, nem outra, fique apertada demais. É
preciso deixar uma sobra de quatro dedos entre a cisgola e a parte de baixo do
pescoço ou a medida de um punho fechado, e de mais ou menos dois dedos entre a
correia da focinheira e o mento.
5.3.3 Para selar o cavalo, posicionar a manta de forma simétrica sobre o dorso e
colocar a sela sobre a manta, fazendo uma calha na mesma. Depois de ter ajustado a
manta e a sela, verificar se nada ficou torcido, abaixar os estribos e a cilha. Em seguida,
passar a cilha sob o ventre do animal, devagar e sem movimentos bruscos. Verificar se
a cilha encontra-se a quatro dedos do codilho do animal.

5.4 POSIÇÃO DO CAVALEIRO
5.4.1 A posição clássica do cavaleiro montado pode ser assim definida:
a) assento reto, bem distribuído e o mais para frente possível na sela;
b) os músculos tencionados apenas pelo peso das pernas;
c) os joelhos ficam em contato com a sela e paralelos ao corpo do cavalo, mas sem se
fecharem;
d) as pernas naturalmente esticadas;
e) o primeiro terço dos pés colocados no estribo, com os calcanhares mais baixos do
que as pontas dos pés;
f) as rédeas seguras sem rigidez, com as mãos prontas a se moverem em todos os
sentidos; e
g) o tronco e a cabeça eretos.
5.4.2 Para manter essa posição com mais facilidade, é importante evitar um erro
comum: contrair-se. Permanecer de forma correta e eficaz na sela requer, exatamente
o contrário: flexibilidade e relaxamento muscular, pois a equitação é uma pratica
dinâmica. Na sela, o cavaleiro deve acompanhar os movimentos do cavalo, ajudando-o
conforme ele vai executando o que lhe é solicitado. Isso significa que a posição e base
não são fixas, mas se modifica seguindo a dinâmica do movimento, respeitando os
princípios anteriormente mencionados.

Fig 5-8 Posição do Cavaleiro.
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5.5 INSTRUÇÃO DA ESCOLA DO CAVALEIRO
5.5.1 CONQUISTA DA CONFIANÇA
a) Deve-se abordar o cavalo com calma, sem movimentos bruscos, nem gritos, sempre
pela frente e jamais o surpreendendo por trás. É preciso chamar a atenção, sem fazê-lo
fugir, atitude instintiva diante de tudo que o persegue, entendendo como um possível
ataque.
b) O cabrestro ou buçal é o arreamento mais simples, sem embocaduras, ao qual se
fixa uma guia de 1,20 a 1,50m, utilizada para conduzir o cavalo. Antes de colocar o
cabresto, é aconselhável passar a guia pelo pescoço do animal. Isso, geralmente, é
suficiente para desencorajá-lo a fugir.
c) Mesmo que o cavalo não demonstre nenhum desconforto ou intenção de fugir, é
importante segurar a guia curta, de modo que ela o obrigue a avançar a cabeça até a
altura do ombro de quem está lidando com o equino. Ao colocar uma guia em um
equino, é preciso evitar mantê-la enrolada à mão, pois se o animal disparar, a guia
pode machucar o condutor.
5.5.2 CONDUZIR O CAVALO À MÃO
É realizada pelo lado esquerdo do animal, com a mão direita do cavaleiro próxima da
embocadura e a mão esquerda com o polegar por cima, segurando o restante da rédea.

Fig 5-9 Condução do cavalo à mão.

5.6 ESCOLA DAS AJUDAS
5.6.1 A escola das ajudas tem por finalidade dar aos cavaleiros as noções e as práticas
iniciais sobre o emprego das pernas, das mãos e do peso do corpo. Essa instrução
começa com o cavaleiro novo, habituando-o aos movimentos do cavalo em todas as
andaduras. A instrução deverá ser orientada para o contínuo aperfeiçoamento do
assento do cavaleiro.
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5.6.2 As sessões devem ser ministradas com os cavalos de bridão, mas tão logo seja
possível, o freio deverá ser empregado nas instruções do corpo de tropa. Em princípio,
os cavaleiros utilizam os estribos. O trabalho é desenvolvido, preferencialmente, no
picadeiro coberto ou descoberto, em grandes retângulos, cujas dimensões sejam
suficientemente cômodas para que os cavaleiros fiquem à vontade, embora sob as
vistas do instrutor e ao alcance da sua voz. Excepcionalmente, no exterior.
5.6.3 A condução do cavalo limita-se, em síntese, em mudanças de andadura, de
velocidade e de direção. Seu estudo comporta uma sucessão de lições, cuja distinção
deve ser encarada com nitidez, dentro das seguintes indicações:
a) o cavaleiro executa mudanças de andadura e de velocidade, empregando as duas
pernas para produzir o movimento para frente e acelerar a sua velocidade, e agindo
nas duas rédeas para diminuir a velocidade, parar e mesmo recuar;
b) o mecanismo das mudanças de andadura permite ao cavaleiro regular as mesmas,
isto é, manter o seu cavalo numa andadura ou velocidade determinada;
c) uma vez que o cavaleiro saiba agir com as duas pernas e as duas rédeas, é o
momento de ensinar-lhe a mudar de direção. Para começar, voltas grandes,
empregando uma rédea isolada;
d) quando o cavaleiro sabe utilizar-se, perfeitamente, da rédea de abertura e da rédea
contrária, o instrutor lhe ensina a volta no mesmo lugar, empregando a perna isolada;
e) o instrutor ensina, finalmente, o emprego simultâneo da ação das pernas e das
rédeas isoladas e a volta curta; e
f) o mecanismo das mudanças de direção permite ao cavaleiro pôr o seu cavalo direito
e marchar direito, isto é, colocar o cavalo numa direção determinada.
5.6.4 O instrutor limita-se, inicialmente, a mostrar ao cavaleiro as ajudas a empregar. O
ensino deve ser mais demonstrativo do que verbal. Quando o cavaleiro adquire certa
prática, o instrutor explica e o leva a sentir os diferentes efeitos que elas produzem.
Frequentemente, é interessante ser comandado o trabalho à vontade. Assim, o
cavaleiro, circundando no interior do picadeiro, exercita, por iniciativa própria, o
movimento que acaba de aprender.

5.7 TRANSIÇÕES DE ANDADURA
5.7.1 MECANISMO DAS AJUDAS – MUDANÇA DE VELOCIDADE:
a) para passar do alto para o passo;
b) para alargar o passo;
c) para passar do passo para o trote;
d) para alongar o trote;
e) para passar do trote para o galope; e
f) para alongar o galope;
5.7.2 O cavaleiro deve fazer agir as pernas com maior ou menor intensidade, conforme
o resultado que se deseja obter e de acordo com a sensibilidade do cavalo. Baixar as
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mãos para permitir que a aceleração de movimento se produza. Esses movimentos são
executados aos comandos:
a) “Passo”!;
b) “Alargar”!;
c) “Trote”!;
d) “Alargar”!;
e) “Galope”!; e
f) “Alargar”!.
5.7.3 A ação das pernas faz-se agir pela pressão da batata das pernas, porém dosada,
transformando-se em batida, quando o resultado obtido tenha sido insuficiente. Tais
ações devem ocorrer, atrás da cilha. A espora é destinada a reforçar, se necessário, a
potência dessas ações.
5.7.4 MECANISMO DAS AJUDAS - REDUÇÃO DE VELOCIDADE:
a) para encurtar o galope;
b) para passar do galope para o trote;
c) para encurtar o trote;
d) para passar do trote para o passo;
e) para encurtar o passo;
f) para fazer alto; e
g) para recuar.
5.7.5 O cavaleiro deve aumentar a tensão das rédeas, sentando fundo na sela, com
leve inclinação do busto para trás. Esses movimentos são executados aos comandos
de:
a) “Encurtar”!;
b) “Trote”!;
c) “Encurtar”!;
d “Passo”!;
e) “Encurtar”!;
f) “Alto”!; e
g) “Recuar”!.
5.7.6 A tensão das rédeas é aumentada pelo cerramento dos dedos sobre as rédeas
ajustadas e a elevação dos punhos. Para isso, o cavaleiro começa pelo encurtamento
das rédeas, se estiverem longas, depois, cerra os dedos e, finalmente, eleva
progressivamente os punhos, até alcançar o resultado desejado, quando deverá ceder
francamente, sem abandono.
5.7.7 EFEITO DAS AJUDAS
a) A ação simultânea das pernas tem por efeito produzir o movimento para frente,
conservando-o ou acelerando-o. A ação simultânea das rédeas tem por efeito encurtar,
parar ou recuar. O instrutor chama a atenção para os efeitos contrários dessas duas
ações, para bem frisar que jamais as pernas devem agir ao mesmo tempo que as
rédeas. Quando as mãos agem, as pernas cedem ou quando as pernas agem, as
mãos cedem.
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b) Esta parte da instrução é uma das mais importantes. Na prática diária, o cavaleiro
usa mais mudanças de andadura do que as mudanças de direção. Por outro lado, é
através dos alargamentos e dos encurtamentos que o domínio se exerce sobre o
cavalo. Quaisquer que sejam as ações das ajudas, estas devem diminuir de
intensidade, tão logo o cavalo comece a obedecer, e cessar completamente, assim que
o resultado tenha sido alcançado.
5.7.8 TRABALHO COM DISTÂNCIA DETERMINADA
As primeiras lições de condução do animal são sempre ministradas no picadeiro, ao
passo e ao trote. O instrutor distribui os cavaleiros na pista, preservando-lhes uma
distância a ser rigorosamente conservada. Os cavaleiros sentem-se, assim, na
necessidade imediata de impor a própria vontade ao cavalo, acionando-o se ele atrasa
e contendo-o se ele adianta. Este exercício exige atenção, porque não pode ser
mantido por muito tempo, sendo praticado por apenas alguns minutos por dia, sob a
condição imperiosa de uma grande exigência do instrutor, para que os cavaleiros
conservem cuidadosamente a distancia, embora só lhes imponha a execução de
movimentos simples. O instrutor dedica especial atenção à execução dos seguintes
movimentos: estando parado, partir ao passo ou ao trote; e estando ao passo, fazer
alto. Nos altos, é necessário que o cavaleiro faça cessar o movimento, mantendo o
cavalo direito e, só após alguns instantes de imobilidade, retomar o movimento para
frente.

5.8 MUDANÇAS DE DIREÇÃO
5.8.1 MECANISMO DAS AJUDAS
Há três formas de mudar de direção:
a) conversão larga com o cavalo em marcha se executa avançando sobre um arco
de círculo bem grande. É a mudança de direção normalmente empregada no exterior.
Para volver à direita, deslocar um dos punhos para frente e à direita, mantendo a
andadura pela pressão das pernas;
b) conversão cerrada com o cavalo em marcha se executa quando o cavaleiro deve
mudar de direção rapidamente, e é feita sobre um arco de círculo pequeno. É
empregada frequentemente na instrução como exercício de aplicação. Para volver à
direita, deslocar um dos punhos para a direita, aumentando a tensão da rédea de
acordo com a dimensão do arco de círculo descrito, e impelir as ancas para a esquerda
com uma pressão na perna direita; e
c) conversão no mesmo lugar se emprega quando o cavaleiro, estando parado, quer
mudar de direção sem avançar. Para fazer frente à direita, manter as espáduas no
lugar, firmando os punhos, e deslocar as ancas para a esquerda com um pressão de
perna direita atrás da cilha. Se o cavalo resistir à ação da perna, aumentar a tensão da
rédea do mesmo lado, sem deixar haver recuo.
Em resumo, o cavaleiro volve largo, colocando as espáduas do cavalo na direção que
deseja seguir; volve no mesmo lugar, deslocando as ancas para o lado oposto; e volve
curto agindo, simultaneamente, sobre as espáduas e a garupa.
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5.8.2 EFEITO DAS AJUDAS
a) Nas mudanças de direção, as rédeas agem diretamente sobre o antemão e
indiretamente sobre o postmão, enquanto as pernas agem diretamente sobre o
postmão e indiretamente sobre o antemão. As rédeas estando separadas, quando o
cavaleiro desloca a mão direita para a direita e para frente, a cabeça, o pescoço e as
espáduas do cavalo são atraídos para este lado, dizendo que o cavaleiro agiu com a
rédea direita de abertura. Quando o cavaleiro desloca a mão direita para a esquerda
e para frente, a cabeça do cavalo é levemente flexionada para a direita, mas o seu
pescoço e as espáduas são impelidos para a esquerda. Diz-se que o cavaleiro agiu
com a rédea contrária ou de apoio.
b) É preciso ter bem em vista que em qualquer uma dessas rédeas se a mão do
cavaleiro não vai para frente, também não deve exercer nenhuma ação para trás, a fim
de não se transformar, respectivamente, em rédea direta de oposição e rédea contrária
de oposição. Além disso, é necessário ter em conta que a rédea de abertura é uma
indicação, mais justa com o bridão do que com o freio, e se caracteriza particularmente
pela inexistência de ação contrária ao sentido do movimento.
c) A rédea direita de abertura e a rédea esquerda contrária produzem efeitos similares,
pois fazem o cavalo volver à direita. Entretanto, se o cavaleiro as emprega
simultaneamente, elas se neutralizam de certo modo, em lugar de se reforçarem
mutuamente, pois cada uma impõe a colocação da cabeça do cavalo para um lado,
impedindo, assim, a obediência à outra. O cavaleiro deve evitar agir com as duas
rédeas ao mesmo tempo. Para que as ações sejam mais nítidas, devendo ceder uma
das mãos quando a outra age.
d) Com as rédeas separadas, o cavaleiro pode escolher uma ou outra rédea, mas
quando ambas estão numa só mão, só pode agir pela rédea contrária ou rédea militar.
Caso se apresente alguma dificuldade, deve-se separar as rédeas e empregar, de
preferência, a rédea de abertura. Quando o cavalo é adestrado, a pressão de uma
perna isolada impele a garupa para o lado oposto. Esta ação não é contraditória com
as ações da rédea de abertura e rédea contrária, embora essas rédeas necessitem da
ação das duas pernas para que o movimento não se arrefeça pelo atraso da garupa.
e) O instrutor fará executar mudanças de direção, quer com a rédea de abertura, quer
com a rédea contrária, com as rédeas separadas ou não, como também, em momentos
próprios, aborda a aplicação das rédeas direta e contrárias de oposição. Ele exercita os
cavaleiros em marchar direito sobre um ponto determinado e para o cavalo direito.

5.9 EXERCÍCIOS DE CONDUÇÃO
5.9.1 MUDANÇA DE MÃO
O cavaleiro, depois de ter passado pelo canto e marchado três metros no lado maior,
dirige-se pela diagonal do picadeiro à pista oposta, de modo a tomá-la na nova mão, a
seis metros do canto. Os cavaleiros que ainda não começaram o movimento, quando
os outros já estão a atingir a pista, deixam-na livre, ocupando uma pista interior. Este
movimento se executa ao comando: “Testa, mudar de mão!”
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5.9.2 LINHA QUEBRADA
A linha quebrada compõe-se de oblíquas sucessivas, alternadas e repetidas, traçadas
certo número de vezes no sentido do lado maior do picadeiro. À indicação “Testa linha
quebrada!” (uma, duas ou três vezes), a Escola trabalhando a mão direita, os
cavaleiros obliquam à esquerda e percorrem a mesma distância, e assim
sucessivamente, ao longo dos lados maiores. Este movimento se executa até a pista
interior ou até a linha do centro, conforme a indicação do instrutor. Ao comando “Testa,
todo o picadeiro!” o cavaleiro da testa retoma a pista e os demais o acompanham.
5.9.3 FRENTE À DIREITA, Á ESQUERDA OU À RETAGUARDA
a) O cavaleiro, estando parado, faz deslocar a garupa do cavalo para esquerda ou para
direita, até colocá-lo na direção indicada, sem recuar. Este movimento executa-se ao
comando “Frente à direita! Mar...Che!”.
b) À retaguarda compõe-se de dois à direita sucessivos. No picadeiro, os cavalos que
executaram o movimento ficam em sentido inverso aos do que permaneceram na pista,
podendo retomar à pista no sentido anterior, repetindo o movimento. O movimento se
executa ao comando “Pela direita, frente à retaguarda!”.
5.9.4 CORTAR O PICADEIRO
Executa-se somente no sentido de largura do picadeiro, simultaneamente ou
sucessivamente, ou seguindo o testa, aos comandos: “Escola (ou Testa), Cortar o
Picadeiro!”. Ao comando “Escola, Cortar o Picadeiro e Mudar de Mão!” os cavaleiros
fazem a segunda conversão em sentido contrário à primeira, para tomarem a pista na
mão oposta.
5.9.5 VOLTA
A volta é um círculo tangente à pista. Ao comando de “Volta!”, o cavaleiro descreve um
círculo de diâmetro, aproximadamente, igual à metade do lado menor do picadeiro, e
retoma à pista no ponto em que havia deixado. Mantém o cavalo no círculo, fazendo
uso constante dos meios prescritos para a direita. O instrutor pode prescrever a
execução de uma volta mais cerrada, indicando-a em seu comando.
5.9.6 MEIA-VOLTA
A meia-volta define-se por um semicírculo seguido de uma reta oblíqua à pista. O
cavaleiro descreve um semicírculo do diâmetro da volta e segue uma direção paralela à
diagonal do picadeiro para retomar a pista, mudando de mão. O movimento executa-se
ao comando de “Meia-Volta!”.
5.9.7 MEIA-VOLTA INVERTIDA
a) A meia-volta invertida define-se por uma oblíqua seguida de um semicírculo. O
cavaleiro, marchando à mão esquerda, o cavalo oblíqua à esquerda, segundo uma
paralela à diagonal do picadeiro e depois de haver marchado direito até às
proximidades da linha do centro do picadeiro, percorre um semicírculo para retomar a
pista na mão contrária.
b) O instrutor pode determinar um raio de círculo menor que o anterior para execução
da meia-volta. À mão direita, o movimento executa-se de modo inverso. Esse
movimento realiza-se ao comando de “Invertida Meia-Volta!”. O cavaleiro executa os
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diversos movimentos indicados nos parágrafos precedentes, empregando os meios
prescritos para as mudanças de direção.
c) De acordo com as dimensões do arco de círculo que o cavalo deve descrever, é
executada uma volta mais ou menos cerrada. Para o movimento de frente à direita,
empregam-se os meios prescritos para mudança de direção parado. O cavaleiro
marcha sempre diretamente para um ponto determinado entre duas mudanças de
direção. Na mudança de mão, o ponto de direção é obrigatório e pode ser marcado por
um sinal visível. Esse ponto fica à escolha do cavaleiro nos demais exercícios, mas é
obrigatório para cada um. A andadura deve permanecer uniforme e franca durante todo
o movimento. Na execução das meias-voltas e das invertidas meias-voltas, o instrutor
pode utilizar as diagonais para ensinar o cavaleiro a deslocar a garupa do cavalo. Por
exemplo: na meia- volta à direita, no momento de terminar o percurso da diagonal, o
cavaleiro faz atuar a perna esquerda para impelir a garupa para a direita, de modo que
o cavalo avance, cruzando ligeiramente as pernas e ficando paralelo à pista durante
alguns passos.

5.10 MODO DE SEGURAR E MANEJAR AS RÉDEAS
O trabalho de freio começa quando os cavaleiros já têm noção prática suficiente do
mecanismo das ajudas. O cavaleiro conduz o cavalo à mão, segurando as rédeas do
bridão, como prescrito para o caso do bridão de remonta. As rédeas do freio devem
ficar sobre o pescoço do cavalo. O cavaleiro monta e apeia, aplicando as rédeas do
freio e do bridão, da mesma forma já indicada para as rédeas do bridão de remonta.
Depois de apear e antes de conduzir o cavalo à baia, solta a barbela. Os cavaleiros são
exercitados, frequentemente, nos diferentes modos de segurar as rédeas,
primeiramente parado, e depois, em todas as andaduras, devendo manejá-las
desembaraçadamente.
5.10.1 Há quatro modos diferentes de segurar as rédeas:
a) as quatro rédeas na mão esquerda: rédea esquerda do bridão sobre o quinto dedo
(mínimo), rédea esquerda do freio entre o quarto e quinto dedos (mínimo e anular),
rédea direita do freio entre o terceiro e o quarto dedos (anular e médio), rédea direita
do bridão entre o segundo e o terceiro dedos (médio e o indicador). As quatro rédeas
saem entre o indicador e o polegar, apertadas por este dedo contra a segunda
articulação do indicador, para impedir que deslizem. As extremidades das rédeas caem
ao lado direito do pescoço do cavalo. O braço meio flexionado; o punho e a mão em
frente ao meio do corpo, no prolongamento do antebraço; os dedos unidos; costas da
mão para a esquerda;
b) as quatro rédeas na mão direita: rédea direita do bridão entre o quarto e quinto
dedos, rédea direita do freio entre o terceiro e quarto dedos, rédea esquerda do freio
entre o segundo e o terceiro dedos, rédea esquerda do bridão entre o polegar e o
indicador. As quatro rédeas caem sobre o dedo mínimo e a extremidade das rédeas cai
livre à direita do pescoço do cavalo. O punho é mantido em frente, ao meio do corpo;
c) as rédeas nas duas mãos: estando as quatro rédeas na mão esquerda, a mão
direita coloca-se um pouco à frente desta e segura as duas rédeas direitas separadas
pelo quarto dedo (anular), deixando-as sair sob o polegar. Alongam-se as rédeas na
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quantidade suficiente para assegurar a independência de ação de cada uma das mãos.
A extremidade livre das rédeas cai à direita do pescoço, passando sobre a mão direita.
O cavaleiro pode, em alguns casos, segurar na mão direita apenas a rédea direita do
bridão, que passa entre o quarto e quinto dedos e sai do lado do polegar, ou a rédea à
direita do freio, que passa entre o terceiro e quarto dedos; e
d) as rédeas separadas: duas em cada mão. As duas rédeas direitas na mão direita,
separadas pelo quarto dedo anular, com a rédea do bridão no exterior; as duas rédeas
esquerdas na mão esquerda, separadas pelo dedo mínimo, a rédea do bridão no
exterior. As rédeas saem sob o polegar de cada mão. As extremidades livres passam
entre as rédeas tensas e caem à direita ou à esquerda do pescoço do cavalo (modo
mais apropriado dos trabalhos de picadeiro e saltos de obstáculos).

Fig 5-10 Formas de segurar as rédeas.

5.10.2 O modo normal de segurar as rédeas é com as duas mãos. Entretanto, o
cavaleiro deve estar habituado a segurar em uma só mão, para utilizar armas, ou para
conduzir um cavalo à mão.
5.10.3 Quando as quatro rédeas estão em uma só mão e o efeito da rédea contrária
não basta para obter uma mudança de direção, o cavaleiro segura imediatamente as
rédeas nas duas mãos por sua própria iniciativa e utiliza o efeito direto.
5.10.4 Em repouso e nas estradas, o cavaleiro pode segurar as rédeas de qualquer dos
modos indicados e assim evitar manter por muito tempo uma só atitude, que conduz a
um defeito de posição e, consequentemente, falsa curvatura do pescoço do cavalo. O
cavaleiro, tendo as rédeas na mão esquerda, para ajustá-las ou encurtá-las segura-as
com o polegar e o indicador da mão direita, acima do polegar da mão esquerda;
entreabre os dedos desta; levanta a mão direita, até sentir um leve contato com a boca
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do cavalo; e fecha a esquerda. Para alongar as rédeas, segura as que deseja alongar
entre o polegar e o indicador da mão direita, abaixo da mão esquerda, e dá às mesmas
o comprimento necessário. Estes movimentos devem ser executados deslocando-se as
mãos o menos possível.
5.10.5 O cavaleiro, com a espada na mão, pode utilizar a mão direita para ajustar as
rédeas ou separá-las momentaneamente, tendo o cuidado de manter a ponta da arma
levantada, a fim de evitar ferir os vizinhos. Estando o cavaleiro ao passo ou parado,
para repousar o seu cavalo pode abrir os dedos sem mover a mão, de modo que
permita a distensão completa do pescoço.
5.10.6 Quando o cavaleiro só dispuser das rédeas do freio, as empunhará nas mesmas
posições da empunhadura da rédea do freio em quatro rédeas.

5.11 USO E EFEITO DO FREIO E DO BRIDÃO
5.11.1 O instrutor mostra aos cavaleiros que eles podem conduzir o cavalo com freio,
afrouxando as rédeas do bridão; conduzir o cavalo com bridão, afrouxando as rédeas
do freio; conduzir o cavalo com as quatro rédeas, sentindo apoio no freio e no bridão.
5.11.2 Os efeitos das rédeas do freio são análogos aos das rédeas do bridão, porém
mais acentuados, ainda que produzidos por ações mais leves da mão.
5.11.3 O freio age sobre as barras e deve em grande parte de sua ação ao ponto de
apoio que lhe dá a barbela, enquanto que o bridão age diretamente sobre a comissura
dos lábios do cavalo. Servindo-se, alternativamente, do freio e do bridão, o cavaleiro
poupa a boca do cavalo, pois assim age, ora sobre as barras, ora sobre a comissura
dos lábios. Para demonstrar tais efeitos, o instrutor manda segurar, primeiramente, as
rédeas do bridão e executar alguns movimentos simples. Em seguida, as do freio e
executar os mesmos movimentos, analisando, então, a diferença entre os dois meios
de governo.
5.11.4 Depois faz os cavaleiros manejarem somente com a mão esquerda as rédeas
do freio, e termina essa parte da instrução pelo emprego das quatro rédeas.
5.11.5 Em todos os movimentos, o cavaleiro conserva o braço meio flexionado e as
articulações do punho, do cotovelo e dos ombros mantidas flexíveis, o que concorre
para suavizar a ação da mão.

5.12 TRABALHO UTILIZANDO DUAS PISTAS
5.12.1 O instrutor, com o objetivo de exercitar e desenvolver a iniciativa dos cavaleiros,
determina, muitas vezes, que uma parte da Escola trabalhe em uma pista interna. Para
isso, designa os cavaleiros que devem mudar de pista. Os cavaleiros distribuem-se nas
duas pistas, na mesma mão ao comando de “Cavaleiros F... F... Mudar de Pista! À
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Vontade!”. Ou em mãos contrárias, ao comando de “Cavaleiros F... F... Frente à
retaguarda, Mudar de Pista! À Vontade!”.
5.12.2 Os cavaleiros, estando dispostos em toda a extensão das duas pistas, executam
todos os exercícios da Escola das Ajudas. O instrutor pode mandar executar
movimentos diferentes em cada Escola, como por exemplo: “Para a Pista Interna, Alto!”,
“Para a Pista Externa, ao Trote!”.
5.12.3 Para repor os cavaleiros na pista externa, o instrutor comanda: “Todo o
Picadeiro!”. A este comando, os cavaleiros que marcham na pista interna avançam à
pista externa, por uma obliqua, se estão na mesma mão, ou fazendo frente à
retaguarda, se estão em sentido contrário.

5.13 PARTIDA AO GALOPE
5.13.1 O cavaleiro aprende, inicialmente, partir ao galope por aceleração da andadura.
Posteriormente, ensina-lhe, também, a partir diretamente do trote e do passo.
5.13.2 Um cavalo galopa no pé direito ou no pé esquerdo. No pé direito, quando o
anterior direito assenta na frente do anterior esquerdo e o posterior direito na frente do
posterior esquerdo. No pé esquerdo, quando isso se dá em sentido inverso.
5.13.3 Um cavalo galopa certo quando galopa no pé direito, trabalhando a mão direita,
ou no pé esquerdo, trabalhando a mão esquerda. Galopa falso quando galopa no pé
direito, trabalhando a mão esquerda ou inversamente.
5.13.4 Um cavalo galopa desunido quando galopa no pé direito com os anteriores e no
esquerdo com os posteriores, ou vice-versa.
5.13.5 Para ensinar a partida ao galope, o instrutor procede do seguinte modo: o
cavaleiro marchando à mão direita, com a indicação de “Preparar para o Galope à
Direita!”, atravessa o cavalo, deslocando ligeiramente a garupa direita por uma pressão
da perna esquerda e firmando o punho esquerdo. Ao comando de “Ga...lo...pe!”, por
uma pressão igual das duas pernas, acelera a andadura até obter o galope. O cavaleiro
deixa o seu cavalo endireitar-se na pista, desde que esse toma o galope.
5.13.6 Esta série de ações assegura ao cavaleiro o meio de partir, corretamente,
porque o cavalo fica naturalmente disposto a partir ao galope, pois quando toma essa
andadura, o bípede lateral direito está ligeiramente adiante do bípede lateral esquerdo.
O cavaleiro, tendo as rédeas em uma só mão, para partir ao galope à direita, atravessa
ligeiramente o cavalo na pista, por ação da perna esquerda, leva o punho atrás e à
esquerda. Depois, por uma ação simultânea das duas pernas, desenvolve a aceleração
da andadura, até que o cavalo galope.
5.13.7 Uma vez compreendido o mecanismo das partidas ao galope, o cavaleiro deixa
pouco a pouco, atravessar o seu cavalo na pista e toma o galope, mantendo o cavalo
tão direito quanto possível, mas procede sempre no emprego das ajudas, primeiro
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como se quisesse atravessar o cavalo, e depois, como se quisesse acelerar a
andadura. Aumenta, assim, a pressão de pernas para obter o galope no momento que
sente o cavalo disposto (para a partida à direita, ceder à ação da rédea e da perna
esquerda).
5.13.8 Quando o cavalo galopa falso ou desunido, o instrutor faz passar ao passo ou
ao trote e, em seguida, retoma o galope.
5.13.9 O instrutor determina sempre que se passe ao trote ou ao passo para mudar de
mão.

5.14 TRABALHO EM ESCOLA

Fig 5-11 Instrução para iniciantes - Trabalho em Escola.

5.14.1 O Trabalho em Escola ou com distâncias fixas é uma instrução de ordem e
disciplina.
5.14.2 Habituando os cavaleiros a se regularem uns pelos outros, preparam-se para o
trabalho em conjunto exigindo, na execução dos movimentos, regularidade e correção,
que requerem uma atenção constante e um emprego das ajudas, tão precisas, quanto
possível.
5.14.3 Os cavaleiros seguem e regulam seus movimentos pelo cavaleiro testa,
conservando entre si distâncias de um metro e meio (meio corpo de cavalo).
5.14.4 O instrutor pode formar uma ou duas escolas. No caso de duas escolas, designa
qual dos testas, que dará a dinâmica ao trabalho, servindo como referência.
5.14.5 Os movimentos são individuais e executados, quer sucessivamente, com todos
os cavaleiros, seguindo o testa, quer simultaneamente, por todos os cavaleiros.
5.14.6 Podem também ser executados em sentindo inverso, partindo da linha do meio.
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5.14.7 O trabalho em escola só deve ocupar um pequeno período de tempo destinado
à sessão.

5.15 EVOLUÇÃO DO TRABALHO
5.15.1 O mecanismo das ajudas é muito simples. Todo cavaleiro compreende,
facilmente, que deve agir com as pernas para andar mais depressa, aumentar a tensão
das rédeas para diminuir a andadura, e deslocar a mão para direita ou para esquerda,
conforme a direção que quer tomar. Mas a aplicação desses movimentos apresentam
certas dificuldades.
5.15.2 O cavaleiro só adquire pleno conhecimento de seus recursos, após práticas de
forma consciente. Montando cavalos diferentes, em situações e terrenos diversos é que
se adquire o sentimento do cavalo e aprende a medir, localizar e a coordenar suas
ações.
5.15.3 Nesta parte da instrução, devem-se evitar dois inconvenientes: deter-se
demasiado na Escola das Ajudas, mantendo os cavaleiros muito tempo sob
observação ou entregá-los cedo demais à própria iniciativa, com risco de adquirirem
maus hábitos. O período de aplicação tem por fim colocar, progressivamente, o
cavaleiro diante das dificuldades de condução que terá de enfrentar nas evoluções de
ordem unida e no desempenho das diversas missões no serviço em campanha e no
combate. Para desempenhar essas missões, o cavaleiro deve estar em condições de
manter-se na fileira, em todas as andaduras, com a cabeça erguida e olhar altivo; sair
francamente da fileira e marchar direito através do campo para pontos afastados,
estando isolado, como explorador, balizador ou mensageiro; regular as andaduras e
mudá-las no momento oportuno; transpor os pequenos obstáculos que encontrar; e,
finalmente, lançar-se resolutamente contra o inimigo e abordá-lo com arrojo.
5.15.4 O instrutor dirige essa parte da instrução, tendo sempre em vista a noção clara
do resultado a alcançar. Observando atentamente o cavaleiro, a respeito do seu
espírito de iniciativa, o instrutor o auxilia todas as vezes que o vê em dificuldades,
corrige suas faltas, principalmente as que tenha cometido sem perceber. Estimula-o,
enfim, sempre que der provas de destreza, de energia e de audácia.
5.15.5 Os exercícios de aplicação compreendem: o trabalho em grandes linhas, o
trabalho de ordem unida, os exercícios de flexibilidade da esquadra e do grupo, o
trabalho à vontade, o trabalho em terreno variado e o salto.
5.15.6 Executam-se sempre trabalho no exterior, indo os cavalos com freio e os
cavaleiros armados desde cedo.

5.16 ANDADURAS
5.16.1 O passo é a andadura que os pés se levantam, sucessivamente, e assentam na
mesma ordem em que se levantam. No caso do pé anterior direito romper a andadura,
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os demais se levantam na seguinte ordem: posterior esquerdo, anterior esquerdo e
posterior direito, e assentam na mesma ordem.
5.16.2 O passo deve ser franco. Sua velocidade regulamentar é de 100 m/min. O
cavalo percorre assim 1 km em 10 min. O passo é a andadura que o cavalo pode
permanecer mais tempo, sem fadiga. Há, entretanto, necessidade de se intercalar
pequenos tempos de trote nos longos percursos ao passo.
5.16.3 O passo, tendo em vista o apoio constante no dorso do cavalo, é uma andadura
que provoca escoriações nessa região, quando mantida por muito tempo.
5.16.4 O trote é a andadura que o cavalo executa batidas, igualmente, espaçadas por
bípedes diagonais. Sua velocidade regulamentar é de 220 m/min. Percorre assim,
cerca de 1 km em 4,5 min. Deve ser mantido em cadência lenta e alternada com tempo
de passo, cuja frequência de duração varia de acordo com as condições do cavalo e a
missão a desempenhar. O trote é a andadura mais apropriada aos percursos longos.
5.16.5 O galope é a andadura mais rápida. O cavaleiro não deve empregá-la, sem
necessidade, nos grandes percursos, principalmente, em estradas de piso mais duro
ou quando o cavalo estiver carregado.
5.16.6 Há três tipos de galope.
a) Galope ordinário, cuja velocidade é de 320 m/min, o cavalo percorre 1 km em 3 min
27 s.
b) Galope de picadeiro, cuja velocidade é menor.
c) Galope largo, cuja velocidade é 420 m/min, quando o cavalo percorre 1 km em 2
min 23 s.
5.16.7 O lanço de galope se faz em três tempos, e cada um é separado por um tempo
de suspensão. O cavalo galopando à direita, o primeiro tempo é marcado pelo assentar
do posterior esquerdo, o segundo, pelo pousar simultâneo do anterior esquerdo e do
posterior direito (diagonal esquerda), e o terceiro, pelo assentar do anterior direito. No
galope à esquerda, os tempo são marcados pelo posterior direito, diagonal direita e
anterior esquerdo.
A velocidade de andadura deve ser regulada pelos seguintes dados:

220

Galope
ordinário
320

Galope
largo
420

4 min 33 s

3 min 27 s

2min 23s

Andaduras

Passo

Trote

Metros percorridos em 1 (um) minuto
Minutos e segundos empregados para
percorrer 1 (um) quilômetro

100
10 min

Tabela: velocidade das andaduras.

5.16.8 Marchando ao passo, o cavaleiro percorre 6 km/h; ao trote, 13 km/h; e ao galope,
19 km/h. Para obter a velocidade aproximada de 8 km/h, o cavaleiro deverá marchar
um quilômetro ao trote e dois quilômetros ao passo, ou seja, um terço do percurso ao
trote e dois terços do percurso ao passo.
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5.16.9 Para obter a velocidade aproximada de 10 km/h, o cavaleiro deverá marchar
dois quilômetros ao trote e um quilômetro ao passo, ou seja, dois terços do percurso ao
trote e um terço do percurso ao passo.
5.16.10 Os cavaleiros devem praticar desde o cedo a resolução de problemas simples,
sobre regulação das andaduras, executando percursos em condições pré-fixadas.

5.17 TRABALHOS EM GRANDES LINHAS
5.17.1 O trabalho em grandes linhas tem como objetivo trabalhar o cavaleiro para
conduzir o cavalo no exterior; ensinar-lhe a regular as andaduras e marchar direito para
pontos afastados; familiarizá-lo com o galope ordinário e o galope largo; bem como
prepará-lo para o trabalho na tropa e habituá-lo a regular-se por um chefe.
5.17.2 Executa-se em um retângulo de grandes dimensões, cujos vértices são
marcados por bandeirolas altas e bem visíveis. As dimensões do retângulo são
geralmente fixadas em 220m x 100m, a fim de permitir que o instrutor regule as
andaduras.
5.17.3 Estas duas dimensões representam, respectivamente, as distâncias que o
cavalo percorre ao trote e ao passo em um minuto. As duas, reunidas, representam a
distância a percorrer, em um minuto, ao galope, juntando-se outro lado menor para
obter a distância a percorrer ao galope largo, em 1 minuto.
5.17.4 Os cavaleiros são distribuídos em grandes distâncias por toda a pista do
retângulo. Os movimentos ficam limitados aos aumentos e diminuições de andaduras,
ao cortar o picadeiro e às mudanças de mãos.
5.17.5 O instrutor zela para que os cavaleiros marchem direito e conservem uma
andadura igual e franca. A igualdade da andadura garante a boa ordem dos
movimentos da tropa e poupa o cavalo. A linha reta obriga o cavaleiro a empregar,
constantemente, as ajudas, e força o cavalo a uma submissão permanente.
5.17.6 Estando os cavaleiros distribuídos em grupos, um em cada grupo é designado
para servir de guia, pelo qual os demais se regulam. O instrutor limita-se a dar
indicações da andadura ou de um movimento qualquer ao cavaleiro ou ao grupo que
passa perto dele. Os outros homens ou grupos imitam-no. Aproveita-se esse trabalho
para habituar os cavaleiros a obedecer aos sinais de apito e de clarim.
5.17.7 É também o momento de ensinar ao cavaleiro a trotar, tanto em uma diagonal
como na outra. O cavaleiro trota no bípede diagonal direito e, depois de se levantar,
senta na sela no momento que o anterior direito do cavalo pousa no terreno. O instrutor
ensina a conhecer a diagonal em que está trotando, ensinando-o a mudar de diagonal,
o que se faz diminuindo o apoio nos estribos e deixando que o assento receba duas
reações consecutivas, sobre a sela, em vez de uma só. Dessa forma, o cavaleiro achase sobre a diagonal oposta a que trotava anteriormente.
5-19

EB60-MT-26.401

5.17.8 No trabalho a galope, todos os esforços do instrutor devem convergir para obter
uma andadura calma e regulada, o que exige exercícios prolongados. O galope largo
só começa quando os cavalos se conservam calmos no galope ordinário.
5.17.9 Preparam-se finalmente os homens para a carga, mediante exercícios de galope,
a toda a velocidade, numa extensão de 60 a 80m. O movimento é executado
sucessivamente. À voz, ou indicação do instrutor, cada cavaleiro inclina o busto para
frente, calça os estribos a fundo, alarga a andadura progressivamente, até o galope de
maior velocidade, e, empregando a espora, se necessário, continua marcha na direção
dada, gritando “Carga!”. O cavaleiro emprega os meios, já prescritos, para encurtar, a
fim de retomar uma andadura menos viva.
5.17.10 O exercício pode ser facilitado grupando seus homens por dois. Os exercícios
de carga individual devem ser divididos pelas diversas sessões de instrução e
executados sempre numa pista ou parte do terreno, para isso especialmente preparada,
e conservada, a fim de não fadigar os cavalos em carga amiudadas e executadas em
terreno duro.

5.18 TRABALHO EM FORMA
5.18.1 O trabalho em grandes linhas é utilmente completado por marchas em fileiras e
com intervalos abertos chamados trabalho em quincôncio. Nesses exercícios, os
cavaleiros formam em várias fileiras sucessivas e se colocam a alguns metros de
distância e intervalo uns dos outros. No dispositivo em quincôncio, os cavaleiros ficam
em correspondência com o meio dos intervalos existentes entre os cavaleiros da fileira
da frente.
5.18.2 O instrutor faz a tropa marchar por toda a extensão do terreno, executando as
mudanças de andadura e de direção prescritas na Escola das Ajudas. Exige que os
movimentos sejam executados em conjunto e corretamente, e que cada cavaleiro
conserve exatamente seu lugar em relação aos vizinhos.

Fig 5-12 Deslocamento em forma.
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5.19 SAIR DE FORMA
5.19.1 O instrutor aproveita o trabalho em quincôncio para exercitar os cavaleiros a
saírem de forma. Escolhe um cavaleiro e designa-lhe um ponto de direção. O cavaleiro
fixa o ponto e marcha direto a ele na andadura indicada. Chegando ao limite do terreno
ou ao ponto determinado, para ou muda de direção.
5.19.2 Este exercício pode ser executado em todas as andaduras. O cavaleiro parte
sempre ao passo, quando a Escola está parada. A andadura superior só poderá ser
tomada depois que o cavalo estiver francamente destacado da fileira. Para aumentar
gradativamente a dificuldade, diminui-se progressivamente o intervalo entre os
cavaleiros. Os cavaleiros devem habituar-se a atravessar as fileiras no sentido da
marcha e no sentido contrário a ela.
5.19.3 Estes exercícios desenvolvem a franqueza e a docilidade dos cavalos e a
destreza dos cavaleiros, devendo serem executados com muita frequência.

5.20 TRABALHO INDIVIDUAL
5.20.1 O instrutor deve ordenar com frequência o trabalho à vontade, tanto no exterior,
como no picadeiro. Os cavaleiros circulam ao seu arbítrio nos limites fixados,
empregando as andaduras regulamentares e marchando sempre para os pontos
determinados. Este exercício começa, tão cedo, quanto possível, e continua durante
todo o período de instrução.
5.20.2 O instrutor, para reunir a Escola, comanda “Reunir!” ou “Comigo!”. Os cavaleiros
executam o movimento prescrito para a Escola do Pelotão, ou grupando-se num
semicírculo à sua frente, pelo caminho mais curto e na andadura em que marchavam
ou a que foi determinada.
5.20.3 EXERCÍCIO DE FLEXIBILIDADE DA ESQUADRA E DO GRUPO
a) Os movimentos prescritos para a esquadra e para o grupo (ordem dispersa)
constituem excelentes exercícios de flexibilidade. São executados em qualquer terreno
ou no de exercício e, o mais cedo possível, em terreno variado. Os cavaleiros são
exercitados em conduzir cavalos à direita e à esquerda, inicialmente na estrada, depois
em terreno plano e, finalmente, em terreno variado.
b) A instrução individual está intimamente ligada à maneabilidade da esquadra e do
grupo, e prossegue durante o período deste último.

5.21 TRABALHO NO EXTERIOR
5.21.1 Este trabalho tem por fim habituar os cavaleiros a governar seus cavalos em
todos os terrenos, familiarizá-los com os obstáculos que podem encontrar em
campanha e ensinar-lhes a regular a marcha quando isolados.
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5.21.2 Começa muito cedo e as dificuldades que apresentam, tais como as do salto de
obstáculo, são graduadas de acordo com o progresso dos cavaleiros. O objetivo é
sempre aumentar o entusiasmo e o raciocínio.
5.21.3 O instrutor conduz a Escola pelas estradas, por caminhos existentes nos
terrenos cultivados, através dos campos, bosques e matas. O instrutor deve conhecer,
em qualquer época do ano, todos os terrenos variados, de possível emprego na
guarnição aonde serve.
5.21.4 Distribui os cavaleiros em pequenos grupos, comandados por graduados, que
de acordo com a natureza do terreno, vão orientando-os.
5.21.5 As prescrições seguintes visam a maioria dos casos que podem se apresentar.
Para subir uma rampa forte, ceder à mão; após haver dado ao cavalo a direção, inclinar
o busto para frente e apoiar a mão no pescoço do cavalo. Se a inclinação for muito
forte, abraçar o pescoço do cavalo. Para descer uma rampa, deixar as rédeas se
estenderem, a fim de permitir ao cavalo toda a liberdade, inclinando ligeiramente o
corpo para trás e mantendo as pernas bem fixas. As subidas fortes devem ser vencidas
com toda a calma, principalmente se forem longas. É necessário evitar subir ou descer
obliquamente, sobretudo quando o solo é escorregadio. Nos terrenos desiguais,
convém dar a iniciativa ao próprio cavalo, pois seu instinto é, muitas vezes, um guia
mais seguro do cavaleiro.
5.21.6 Para transpor um terreno alagadiço, marchar lentamente e evitar colocar a
Escola em fila. Se o cavalo atola, fica inquieto e procura desembaraçar-se aos saltos, o
cavaleiro deve apear e conduzi-lo à mão. O cavaleiro deve empregar todos os meios
para poupar seu cavalo, principalmente, quando este está equipado. Convém, assim,
passar ao largo da maior parte dos obstáculos naturais, em vez de saltá-los. Nos
lugares difíceis, o homem apeia. Todos os cavalos devem estar habituados a passar,
conduzidos à mão, toda a sorte de obstáculos.
5.21.7 O instrutor ensina aos cavaleiros os princípios relativos ao governo do cavalo,
que deverão ser observados quando se acharem isolados. Tais regras são as
seguintes: ao sair das baias, marchar ao passo durante um tempo, mais ou menos
longo, para desentorpecer o cavalo, e variar as andaduras, sem jamais abandonar a
cadência regulamentar para cada uma. Escolher, para as andaduras vivas, os terrenos
mais ou menos horizontais, porque as subidas exigem maior esforço do cavalo e as
descidas o expõe a ferimentos produzidos pelos arreios. Seguir uma progressão
crescente na duração dos tempos de trote e de galope. Subordinar a duração dos
tempos intermediários de passo, ao grau de rapidez com que o cavaleiro deve realizar
o percurso total.
5.21.8 Procurar, em todas as circunstâncias, as partes menos duras do terreno, para
poupar os membros do cavalo e mantê-lo, consequentemente, nos lados das estradas.
Preferir, entretanto, um terreno duro, porém plano e uniforme, a um terreno muito
pesado e irregular. Terminar o trabalho em tempo de passo, que deva ser, tanto mais
prolongado, quanto maior e mais rigoroso tenha sido o percurso, pois o cavalo deve
voltar à baia, sempre com pelo seco e com a respiração normal. Nas marchas longas
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ou em andaduras rápidas, apear algumas vezes e continuar marchando ao lado do
cavalo, seja para que ele retome o fôlego, depois de uma subida íngreme, ou para
descer uma rampa forte, ou, ainda, para que chegue calmo ao fim da marcha. Dessa
forma, sem perder tempo durante a marcha, obtêm-se descanso para o cavalo e para o
cavaleiro.
5.21.9 É importante a observância da prescrição acima, ao final de uma etapa, ou ao
chegar a uma área de estacionamento. A instrução ”Serviço em Campanha” combinase muito com o trabalho em terreno variado. O cavaleiro aprende a orientar-se e a
conhecer o terreno, desde as primeiras saídas. Aprende a dirigir-se e a utilizar o
terreno quando já estiver, suficientemente, prático.
5.21.10 As marchas do explorador, do balizador e do mensageiro são os melhores
exercícios de aplicação. O instrutor ensina ao cavaleiro escolher um ponto de
observação; a dizer o que vê, ou o que viu; a marchar de pontos de observação, em
pontos de observação; a se deslocar no âmbito de uma Unidade, em formações
dispersas em larga frente; a ligar duas Unidades que marcham no mesmo itinerário; e
percorrer grandes distâncias numa velocidade determinada, poupando o cavalo.
5.21.11 O instrutor, em tais exercícios, aproveita para corrigir um defeito de posição e
um erro de governo. O próprio cavaleiro esforça-se em praticar os princípios que lhe
foram ensinados, aumentando a confiança, o desembaraço e o entusiasmo dos
cavaleiros. São esses aspectos individuais que proporcionam coesão e ímpeto à tropa.

5.22 SALTO DE OBSTÁCULOS

Fig 5-13 Salto de Obstáculos.

5.22.1 O salto é um exercício completo, pois aperfeiçoa o assento, dando ao cavaleiro
a oportunidade de aplicar as ajudas num sentido prático e desportivo, incorporando ao
cavaleiro perspicácia e ousadia. Os cavaleiros só começam a saltar quando já
adquiriram certa fixidez, e exercitam regularmente atividades, em princípio, com
estribos.
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5.22.2 A progressão deve ser regulada com muita atenção, porque qualquer
precipitação arrisca comprometer a confiança do cavaleiro e a franqueza do cavalo. Por
mais importante que seja o papel do salto na instrução do cavaleiro, o instrutor não
deve empregá-lo, exclusivamente, descuidando os outros fundamentos.
5.22.3 Como o exercício de assento, o salto também é praticado no picadeiro. Os
cavalos são montados de bridão. O instrutor monta a pista, inicialmente, com uma vara
sobre o solo; depois, obstáculos pequenos: um feixe, uma sebe baixa e, finalmente,
uma vara ligeiramente elevada. Os cavaleiros são exercitados ao passá-los, sem
qualquer preocupação de governo. Ao se aproximar do obstáculo, o cavaleiro une as
pernas e inclina ligeiramente o corpo para frente, com a região renal descontraída, os
ombros muito livres, a cabeça ereta, as mãos baixas, os estribos calçados
normalmente e o calcanhar mais baixo que a ponta do pé.
5.22.4 No momento do salto, o cavaleiro procura acompanhar o movimento do cavalo,
fixando as coxas e as pernas, cedendo, suavemente, os braços e os ombros, tendo o
cuidado de conservar as mãos baixas, quando o cavalo se recebe. Antes, durante e
depois do salto, o cavaleiro deve “estar com seu cavalo”, isto é, acompanhá-lo,
permanecendo em íntima união, formando um conjunto.
5.22.5 Quando o cavaleiro executa esse trabalho com desembaraço, o instrutor ensinalhe a conduzir o seu cavalo para o obstáculo. O salto é praticado, de preferência, no
exterior. Os cavaleiros saltam, inicialmente, em coluna por um ou por dois, com
intervalo de dez ou quinze metros de distância atrás de um testa experiente. Este,
antes de abordar o obstáculo, executa alguns laços, executando uma serpentina larga,
num galope calmo e fluente. As distâncias entre os cavaleiros são progressivamente
aumentadas. Cada cavaleiro parte para o obstáculo, num ponto previamente
determinado, que nunca é o mesmo do cavaleiro que o precedeu no salto. Finalmente,
os cavaleiros são habituados a saltar individualmente.
5.22.6 Para abordar o obstáculo, o cavaleiro fixa um ponto à frente e marcha direito
para ele. Assegura a direção com as rédeas, suficientemente, tensas para manter a
cabeça do cavalo sem perjurar-lhe o movimento. Assegura a impulsão, mantendo as
pernas vigilantes, prontas a agir, desde que o cavalo esteja a ponto de encurtar a
andadura.
5.22.7 Se o cavalo hesita ao se aproximar do obstáculo, o cavaleiro impulsiona-o para
frente, estimulando-o energicamente com as pernas. Se o cavalo para diante do
obstáculo, executa-se uma volta, repondo-o em movimento para frente; coloca-o em
frente ao obstáculo novamente; e, por uma pressão enérgica das pernas, vence as
suas hesitações.
5.22.8 Se o cavalo desvia, o cavaleiro para-o e obriga-o a fazê-lo direito, frente ao
obstáculo, mantendo-lhe melhor a cabeça, sem, entretanto, diminuir a sua impulsão. A
meia-volta deve ser feita com energia e para o lado contrário ao desvio.
5.22.9 Se o cavalo dispara, o cavaleiro retoma-o e encurta a sua andadura, voltando a
impulsioná-lo em seguida, caso haja necessidade.
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5.22.10 Qualquer cavalo que falte franqueza ou calma deve ser reposto ao
adestramento.
5.22.11 O salto é um exercício de coragem por excelência. A passagem de pequenos
obstáculos, com toda a segurança, eleva a confiança e o entusiasmo do cavaleiro,
permitindo-lhe avaliar, por si mesmo, seus progressos, dando-lhe motivação
diariamente.
5.22.12 O instrutor cultiva esses sentimentos e desenvolve o espírito de iniciativa do
cavaleiro. O objetivo previsto é, seguramente, atingido quando o instrutor souber evitar
acidentes, graduar as dificuldades e progredir em suas exigências ao homem e ao
cavalo.
5.22.13 Não se deve determinar que um cavaleiro avance para um obstáculo contra a
vontade. Não é forçando a saltar que o instrutor lhe proporciona coragem. Deve, ao
contrário, esperar que sua confiança se firme. Em breve, se a instrução foi bem dirigida,
o cavaleiro estará pronto para saltar.
5.22.14 Os obstáculos a transpor dividem-se em cinco tipos principais, que se
apresentam em ordem crescente de dificuldade: as rampas de subida e de descida; os
fossos; os obstáculos maciços (troncos de árvores, feixes, sebes, muros de terra ou de
pedra); barreiras; e obstáculos compostos. As dimensões são aumentadas conforme
progresso do cavaleiro. Podem limitar-se a 2 metros em largura e 90 cm em altura.

Fig 5-14 Obstáculos rústicos.
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5.22.15 Os obstáculos artificiais devem ter sempre uma frente suficiente para não pôr à
prova a franqueza do cavalo. Em princípio, um obstáculo deve ser abordado ao galope
moderado.
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CAPÍTULO VI
ORDEM UNIDA

6.1 INSTRUÇÃO INDIVIDUAL
6.1.1 MOVIMENTOS APEADOS
a) Com lança
1) Na posição de “Sentido”, a lança ficará na
6.1 INSTRUÇÃO INDIVIDUAL
vertical, ao lado do corpo, a ponta inferior da
6.2 INSTRUÇÃO COLETIVA
lança no solo e junto à ponta do pé direito. A
6.3 FRAÇÕES, SUBUNIDADE E
mão direita segurará a lança pelo punho, com o
UNIDADE A CAVALO
polegar voltado para cima e os demais dedos
6.4 CERIMONIAL HIPOMÓVEL
unidos. A mão esquerda e os calcanhares
executarão os movimentos, como na tomada da posição de “Sentido” sem arma.

Fig 6-1 Tomada da posição de sentido.

Fig 6-2 Posição da mão direita.
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2) Para tomar a posição de “Descansar”, o militar deslocará o pé esquerdo a uma
distância, aproximadamente, da largura de seus ombros, ficando as pernas distendidas
e o peso do corpo igualmente distribuído. A mão direita segurará a lança, da mesma
forma que na posição de “Sentido”. A mão esquerda ficará caída, naturalmente, ao lado
do corpo, junto à costura da calça e com o seu dorso voltado para frente.

Fig 6-3 Posição de descansar.

3) Ao comando de “COBRIR!”, que é dado a partir da posição de “Sentido”, os
homens farão “Arma Suspensa” e estenderão o braço esquerdo para a frente, com a
palma da mão voltada para baixo e os dedos unidos, até tocar levemente com a ponta
do dedo médio à retaguarda do ombro do companheiro da frente, posicionando-se,
exatamente atrás deste e, em seguida, na mesma linha em que se encontram os
companheiros à sua direita.

Fig 6-4 Posição de cobrir.
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4) Ao comando de “OMBRO ARMA!” é dado a partir da posição de “Sentido”. Os
homens armados de lança não executarão nenhum movimento.
5) Ao comando de “APRESENTAR ARMA!”, o militar armado de lança realiza um
movimento enérgico e único, distendendo o braço a 45º do corpo, permanecendo a
base da lança apoiada na extremidade do pé direito.

Fig 6-5 Posição de apresentar arma.

6) Ao comando de “OLHAR À DIREITA/ESQUERDA!”, na continência a pé firme,
cada homem girará, energicamente, a cabeça para o lado indicado, encarando a
autoridade que se aproxima. À proporção que esta se afasta, volta, naturalmente, a
cabeça acompanhando-a. Ao comando de “OLHAR, FRENTE!", volverá a cabeça,
energicamente, para frente.

Fig 6-6 Posição de olhar à direita/esquerda.
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7) Ao comando de “DESCANSAR ARMA!”, cada homem deverá, num único
movimento, trazer a lança para posição vertical, retornando, assim, à posição de
“Sentido”.

Fig 6-7 Posição de descansar armas.

8) O militar armado de lança não executará nenhum movimento, quando for
comandado “CRUZAR ARMA!” para o “Armar Baioneta”. No entanto, ao comando de
“ARMA NA MÃO!” e “CRUZAR ARMA!”, para tropas que iniciarão um deslocamento de
“Sem Cadência” ou “Acelerado”, a tomada da posição será feita em dois tempos:
- Tempo 1: o militar energicamente levará a lança à frente do corpo, na posição
vertical, segurando a lança com as duas mãos e com os braços distendidos; e
- Tempo 2: ao mesmo tempo que a mão esquerda traz a lança inclinada para
junto do corpo, a mão direita abandonará a posição inicial, indo empunhar a lança mais
abaixo do punho, ficando o dedo polegar por trás e os demais dedos unidos à frente da
arma. Nesta posição, a mão esquerda deverá estar na altura do ombro e, a direita, na
altura do cinto. O cotovelo esquerdo colar-se-á ao corpo e o direito projetar-se-á para
frente. A arma ficará colada ao corpo, formando um ângulo de 45º com a linha dos
ombros.
9) As voltas a pé firme serão tomadas a partir da posição de “Sentido”. Quando for
comandado “DIREITA/ESQUERDA! ou “MEIA-VOLTA!”, o homem tomará a posição de
“Arma Suspensa” e fará a volta para o lado indicado, após o comando de “VOLVER!”,
abaixando, a seguir, a lança.
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Arma suspensa

Volta

Choque dos
calcanhares

Retorno da arma ao
solo

Fig 6-8 Movimentos de voltas a pé firme.

b) Com chicote de castão
1) Para a tomada da posição de “Sentido”, partindo da posição de “Descansar”, o
militar deverá estar segurando o chicote pela mão esquerda, perpendicular ao punho, à
retaguarda do corpo, com o castão voltado para cima, a mão direita envolvendo o
punho esquerdo e os calcanhares a uma distância, aproximadamente, igual à largura
dos ombros. Ao comando de “SENTIDO!”, o militar deverá unir os calcanhares com
energia, ao mesmo tempo que levará o chicote, seguro pela mão esquerda, para a
lateral do corpo, na posição vertical, ficando o castão voltado para baixo e a mão direita
fazendo o movimento normal para a tomada da posição de sentido.

Fig 6-9 Tomada da posição de sentido.
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2) Para a tomada da posição de “Descansar”, o militar deslocará o pé esquerdo a
uma distância, aproximadamente, igual à largura de seus ombros, para a esquerda,
ficando as pernas distendidas e o peso do corpo, igualmente, distribuído sobre os pés,
que permanecerão no mesmo alinhamento. A mão esquerda segura o chicote atrás do
corpo, perpendicular ao punho, castão para cima e a mão direita envolvendo o punho
esquerdo.

Fig 6-10 Posição de descansar.

3) Para a tomada da posição de “Cobrir” e de “Perfilar”, o militar, partindo da posição
de “Sentido”, desenvolverá as ações já previstas para estes movimentos, porém
segurando o chicote com a mão esquerda.

Fig 6-11 Posição de cobrir e de perfilar.
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4) Para a tomada da posição de “Apresentar Arma”, partindo da posição de
“Sentido”, o militar executa a continência individual, normalmente, mantendo o chicote
seguro na mão esquerda, conforme já descrito.

Fig 6-12 Posição de apresentar arma.

c) A pé com o cavalo
O militar conduzindo o cavalo, conforme descrito no item 4.1, ao comando de
“SENTIDO!” e de “DESCANDAR!” deverá proceder, normalmente, com os pés, porém
as mãos deverão permanecer conduzindo o cavalo, conforme descrito na Fig 4.1.
1) “Montar”:
- ao comando de “PREPARAR PARA MONTAR!”, o cavaleiro fará direita volver e
passará as rédeas pela cabeça e pescoço do cavalo, segurando-as com a mão
esquerda. Dará um passo lateral à direita, de modo que o pé esquerdo fique à altura do
estribo esquerdo, conservando o olhar na direção da frente do cavalo;
- ao mesmo tempo que se dá o passo lateral à direita, o cavaleiro deverá deslizar
a mão direita pela rédea esquerda, estendendo o braço de modo a ajustar as rédeas,
sustentando-as pela costura com o polegar. Em seguida, para evitar golpes na boca do
animal, com a mão esquerda segura a cernelha ou um punhado de crinas, juntamente
com as rédeas, separadas pelo dedo mínimo;
- colocar, com a mão direita, a extremidade das rédeas para o lado direito do
pescoço do cavalo. Enfiar o pé esquerdo no estribo, sem que a ponta do pé toque o
cavalo, auxiliando com a mão direita, se necessário;
- aproximar mais do cavalo, de maneira que o joelho esquerdo se apoie na aba da
sela, mas sempre evitando que a ponta do pé toque no cavalo. Segurar a patilha com a
mão direita, mantendo o corpo direito e levemente voltado para a frente do cavalo;
- ao comando “A CAVALO!”, o cavaleiro eleva-se sobre a perna esquerda,
firmando-se nos três pontos de apoio, sempre com o joelho apoiado na sela, e por
impulsão da perna direita, auxiliada por tração vigorosa das mãos seguras na cernelha
e na patilha, eleva-se até que o calcanhar direito se coloque na mesma altura e unido
ao esquerdo;
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- o joelho esquerdo sempre apoiado na sela; o busto, ligeiramente, inclinado para
o lado direito do cavalo, para evitar que a sela rode; a mão direita empunha o cepilho,
ao mesmo tempo que passa a perna direita dobrada para o outro lado, por cima da
garupa, sem tocá-la; a perna deve escorregar, sempre junto à sela, sentando-se
suavemente; calçar o estribo direito e separar as rédeas;
- se necessário, corrige a posição dos pés nos estribos e ajusta as rédeas,
permanecendo imóvel, olhando para frente e por cima das orelhas do cavalo. A rapidez
e a destreza do cavaleiro para montar e apear, sem auxílio, e a completa imobilidade
do cavaleiro são condições básicas em equitação; e
- as pancadas dadas na boca do animal pela ação das mãos nas rédeas, o toque
da ponta do pé esquerdo no codilho ou nas costelas do cavalo, a caída brusca ao
sentar na sela são faltas que devem ser evitadas, porque é difícil corrigir um cavalo que
adquire o hábito de não permanecer imóvel quando se monta.
2) “Apear”:
- ao comando de “PREPARAR PARA APEAR!”, o cavaleiro passa a rédea direita
para a mão esquerda e a apoia na cernelha, pegando, se for o caso, um punhado de
crinas; descalça o estribo direito e coloca a mão direita no cepilho;
- ao comando de “A PÉ!”, o cavaleiro eleva-se da sela sobre o estribo esquerdo,
passa a perna direita, levemente dobrada, para o lado esquerdo do cavalo, por cima da
garupa, sem tocá-la;
- posiciona a mão direita na patilha, colocando o pé direito ao lado e à mesma
altura do esquerdo;
- apoia o joelho esquerdo na sela e posiciona o tronco, ligeiramente, inclinado
para a direita do cavalo;
- desce, suavemente, no flanco esquerdo do cavalo, até que o pé direito toque o
chão. Abandona- se, então, o estribo esquerdo e, sem largar as rédeas, dá um passo
lateral à esquerda, para colocar-se à altura da ganacha; e
- corre a mão direita pela rédea esquerda. Finalmente, faz esquerda volver, para
ficar com a mesma frente do cavalo, tomando a posição de descansar.
d) A pé com cavalo e lança
1) Posição de “Sentido”: o cavaleiro, conduzindo o cavalo, conforme já descrito,
porta a lança na mão esquerda, na posição vertical, ao lado do corpo, a ponta inferior
da lança postada no solo junto à ponta do pé esquerdo. A mão esquerda segura a
lança, juntamente com as rédeas, pelo punho, com o polegar voltado para cima e os
demais dedos unidos. Ao comando de “SENTIDO!” o militar deverá unir os calcanhares
com energia.
2) Posição de “Descansar”: para tomar esta posição, o militar deslocará o pé
esquerdo a uma distância, aproximadamente, igual à largura de seus ombros para
esquerda, ficando as pernas distendidas e o peso do corpo igualmente distribuído
sobre os pés, que permanecerão no mesmo alinhamento. As mãos deverão
permanecer conduzindo o cavalo e a lança conforme descrito acima.
3) Para Montar: estando o cavaleiro a pé, com o cavalo e a lança sendo seguros
pela mão esquerda, juntamente com a rédea, ao comando de “PREPARAR PARA
MONTAR!”, toma-se a “Posição de Sentido”, faz “Direita Volver”, encosta a lança na
tábua do pescoço do cavalo, mantendo-a apoiada no chão;
- passa as rédeas pela cabeça do cavalo e colocá-as no pescoço, próximas ao
cepilho, segurando-as com a mão esquerda;
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- dá um passo lateral à direita, de modo que o pé esquerdo fique à altura do
estribo esquerdo, conservando o olhar na direção da frente do cavalo; e
- ao comando de “A CAVALO!”, realizam-se os procedimentos como descrito
acima e, após calçar o estribo direito e passar a lança para o lado direito, por cima do
pescoço do cavalo, coloca-a no cachimbo preso ao estribo.
4) Para Apear:
- ao comando de “PREPARAR PARA APEAR!”, o militar retira a lança do
cachimbo, passa-a para o lado esquerdo do cavalo, por cima do pescoço, apoiando-a
no chão e na tábua do pescoço do cavalo, e segurando-a com a mão esquerda; e retira
o pé direito do estribo; e
- ao comando de “A PÉ!”, realizam-se os procedimentos conforme descrito acima
e, após tocar o solo com o pé direito e abandonar o estribo esquerdo, sem largar as
rédeas, retira a lança do contato com o pescoço do cavalo, dá um passo lateral à
esquerda, para colocar-se à altura da ganacha, correndo a mão direita pela rédea
esquerda. Faz frente para esquerda e toma a posição de “Descansar”.
6.1.2 PROCEDIMENTOS MONTADOS
a) Modo de segurar as rédeas
1) Com Freio: salvo ordem contrária, sempre que o cavaleiro montar, segura as
rédeas com a mão esquerda, por ser este o modo normal de conduzir o cavalo em
campanha, tendo em vista a necessidade de manter a mão direita livre, principalmente,
para poder empregar suas armas a cavalo;
- o cavaleiro segura as rédeas separando-as pelo dedo mínimo, unhas para a
direita/esquerda, polegar por cima, passando suas extremidades entre o polegar e o
indicador. As extremidades caem para o lado direito, quando as rédeas estão na mão
esquerda e, do lado contrário, quando estão na mão direita; e
- o punho é mantido baixo, cerca de dez centímetros do cepilho, exatamente, no
prolongamento do antebraço. A mão, que está livre, cai, naturalmente, ao longo do
corpo e por trás da coxa.
2) Com Freio e Bridão: as rédeas são seguras, como descritas acima, com a
ressalva que as rédeas do bridão deverão estar soltas em guirlanda, passando por
dentro das rédeas do freio, as quais permanecem ajustadas.

Rédeas do freio (ajustada)

Rédeas do bridão (guirlanda)

Fig 6-13 Modo de segurar as rédeas - Freio e Bridão.
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b) Desarmado
1) Ao comando de “SENTIDO!”, o cavaleiro eleva-se na sela, apoiado sobre os
estribos, por volta de três segundos, voltando, em seguida, ao assento. Porém, a mão
esquerda continua acima do cepilho, cerca de dez cm. O cavaleiro fica imóvel, a
cabeça levantada e os olhos fixos à frente.
2) Ao comando de “DESCANSAR!”, o cavaleiro apenas abaixa a mão esquerda,
voltando-a para posição normal, o mais próximo do cepilho possível, permanecendo
imóvel.
3) Ao comando de “APRESENTAR ARMA!”, o cavaleiro presta a continência
energicamente, como previsto. No entanto, ao desfazer a continência, o cavaleiro deve
atentar, ao distender o braço ao lado do corpo, para que não haja qualquer batida da
mão com a perna ou com o animal.
4) Ao comando de “OLHAR À DIREITA/ESQUERDA!” e “OLHAR, FRENTE!", cada
cavaleiro gira a cabeça como indicado, como já descrito anteriormente.
c) Armado de Lança
1) Ao comando de “SENTIDO!”, o procedimento será idêntico ao de “Sentido
Desarmado”, acima descrito. No entanto, a lança permanece imóvel e perpendicular ao
solo, ao lado do corpo, sendo sustentada pelo cachimbo, preso ao estribo direito, e a
mão direita permanece no punho da lança, com o polegar voltado para cima.
2) Ao comando de “DESCANSAR!”, o cavaleiro apenas abaixa a mão esquerda,
voltando-a à posição normal, o mais próximo do cepilho possível, permanecendo
imóvel após isso. A lança permanece nas mesmas condições acima descrito.
3) Ao comando de “OMBRO ARMA!”, nenhum movimento será executado pelo
cavaleiro, permanecendo a lança imóvel.
4) Ao comando de “APRESENTAR ARMA!”, o militar armado de lança, num
movimento enérgico e único, distende o braço que empunha a arma a 45° do corpo.
5) Ao comando de “OLHAR À DIREITA/ESQUERDA!” e “OLHAR, FRENTE!", o
procedimento será idêntico ao anterior descrito.
6) Ao comando de “DESCANSAR ARMA!”, cada homem deverá, num movimento
único, trazer a lança para a posição vertical.
d) Armado com Espada Desembainhada
1) Os militares dotados de espada, quando estas estiverem desembainhadas,
deverão permanecer na posição de “Ombro Armas”.
2) Ao comando de “SENTIDO!”, o procedimento será idêntico ao de “Sentido
Desarmado”, acima descrito. No entanto, a espada permanecerá na posição de “Ombro
Arma”.
3) Ao comando de “DESCANSAR!”, o cavaleiro apenas abaixa sua mão esquerda,
voltando-a à posição normal, o mais próximo do cepilho possível, permanecendo
imóvel após isso. A espada permanecerá na posição de “Ombro Arma”.
4) Ao comando de “OMBRO ARMA!”, não se executa nenhum movimento, visto que
a espada já se encontra na posição.
5) Ao comando de “APRESENTAR ARMA!”, o militar abaterá a espada em três
tempos, descritos a seguir:
- Tempo 1: a mão direita trará a espada à frente do rosto, devendo manter o olhar à
frente, braço unido ao corpo, copo da espada à altura do queixo, fio voltado para a
esquerda, lâmina na vertical e ponta para cima;
- Tempo 2: distenderá completamente o braço direito para cima, conservando a
lâmina na vertical, mantendo o olhar à frente; e
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- Tempo 3: abaterá a espada, com o braço completamente distendido, à frente e à
direita do corpo, formando um ângulo de 45 graus com a linha dos ombros. Na posição
final, a espada ficará abatida, sem tocar no cavalo, o braço e o antebraço ficarão em
um mesmo prolongamento com a arma, com o fio voltado para a esquerda, o dedo
polegar ao longo do punho e os demais unidos e cerrados, em torno do punho.
6) Ao comando de “OLHAR À DIREITA/ESQUERDA, o procedimento será idêntico
ao já descrito, bem como o de “OLHAR, FRENTE!".
7) ao comando de “OMBRO-ARMA!”, partindo da posição de “Apresentar-Arma”, o
militar executará este movimento em dois tempos:
- Tempo 1: a mão direita trará a espada, diretamente, à frente do rosto, sem auxílio
da mão esquerda, que está segurando as rédeas, braço unido ao corpo, copo da
espada à altura do queixo, fio voltado para a esquerda, lâmina na vertical e sua ponta
direcionada para cima; e
- Tempo 2: a mão direita trará a espada para o lado direito do corpo, já na posição
de “Ombro Arma”, sem o auxílio da mão esquerda, que irá permanecer segurando as
rédeas.
8) Ao comando de “DESCANSAR ARMA!”, não se executa nenhum movimento,
visto que o militar montado, com a espada desembainhada, deverá permanecer na
posição de ombro arma.
e) Com a Espada Embainhada
Deverá executar os movimentos conforme o item “b)” Desarmado.

6.2 INSTRUÇÃO COLETIVA
6.2.1 MARCHAR A CAVALO
a) Andaduras
A Tropa Hipomóvel pode deslocar-se ao passo, ao trote ou ao galope. No entanto, nas
andaduras trote e galope, o cavaleiro deve permanecer sentado, não podendo executar
trote elevado ou galope fora da sela.
b) Evoluções
Evoluções são movimentos regulares executados por uma tropa hipomóvel, quando
passa de uma formação a outra. A ordem e a coesão são condições essenciais nas
evoluções, e os movimentos realizados devem ser simples e rápidos.

6.3 FRAÇÕES, SUBUNIDADE E UNIDADE A CAVALO
6.3.1 GENERALIDADES
a) O Grupo de Combate (GC) é a unidade elementar de instrução de ordem unida a
cavalo, que é constituído por duas esquadras, conforme o quadro abaixo.
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Fig 6-14 GC na formação normal de reunião.

b) Os comandantes de pelotão comandam sua tropa de acordo com os princípios
prescritos e preocupam-se, particularmente, pela conservação da regularidade das
andaduras, dos intervalos e das distâncias determinadas.
c) O comandante de esquadrão conduz sua subunidade de acordo com os princípios
gerais das evoluções. Este procedimento também é válido para os Cmt Pel e GC, em
seus respectivos níveis de atuação.
6.3.2 ORDEM UNIDA DO GC
a) Os exercícios de ordem unida do GC são os seguintes:
- formatura;
- coluna por três;
- coluna por dois;
- coluna por um;
- formação em batalha;
- alinhamento;
- abrir e unir fileiras; e
- formação em uma fileira.
b) O GC marcha, muda de andadura e de direção ou faz alto. Qualquer que seja sua
formação, obedece aos comandos que se seguem:
- “GRUPO, EM FRENTE, MARCHE!”;
- “GRUPO, AO PASSO (TROTE/GALOPE), MARCHE!”;
- “GRUPO, À DIREITA/ESQUERDA, MARCHE!”; e
- “GRUPO, ALTO!”.
c) O GC monta e apeia, obedecendo aos comandos que se seguem:
- “GRUPO, PREPARAR PARA MONTAR!”
- “A CAVALO!”;
- “GRUPO, PREPARAR PARA APEAR!”; e
- “A PÉ!”.
d) A esquadra isolada realiza os mesmos comandos:
- a esquadra entra em forma, marcha e manobra por três, em duas fileiras e com
dois corpos de cavalo de distância, salvo em coluna de estrada, onde a distância é
reduzida a, aproximadamente, um corpo de cavalo;
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- em cada fileira, os cavaleiros conservam um intervalo correspondente a meio corpo
de cavalo, contados de joelho a joelho. Ao comando de “NUMERAR POR TRÊS!”, os
cavaleiros da primeira fileira numeram da direita para a esquerda;
- os cavaleiros da segunda fileira seguem a mesma numeração;

1ª Esq

2ª Esq

Fig 6-15 Esquadras em coluna por três.

- a esquadra estando por três, para montar ou apear, os cavaleiros das colunas
externas abrem os intervalos necessários, para direita e para esquerda, e de acordo
com o comando de advertência e de execução, a esquadra monta ou apeia. Depois de
montados, os cavaleiros retomam os intervalos normais, sem aguardar ordem;
- as formações normais da esquadra são: coluna por três, por dois, por um e em
uma fileira, que são executadas ao comando de “POR TRÊS!” (formação desejada),
“AO PASSO (andadura desejada), MARCHE!”; e
- estando a esquadra, parada ou em marcha, em uma fileira, ao comando de “EM
DUAS FILEIRAS, MARCHE!”, retoma a formação por três.
e) Formatura do GC:
- o grupo entra em forma, normalmente, em coluna por três, ao comando de “EM
FORMA!”, seguido da indicação da andadura;
- pode também formar em batalha, principalmente para uma inspeção, caso em que
o comandante do grupo comanda “EM FORMA, EM BATALHA!”. A esta voz, cada
esquadra, em formação por três, avança para seu lugar, na andadura indicada; e
- não havendo indicação de andadura, o movimento é executado ao passo.
f) GC em coluna por três:
- coluna por três é a formação normal de reunião de um GC e também uma
formação de deslocamento em estrada. As duas esquadras, em formação por três,
colocam-se uma atrás da outra, à mesma distância que separa as duas fileiras;
normalmente, a 1ª Esq na testa, com o cavaleiro Nr 2 (da primeira fileira) no centro, a
dois passos à retaguarda do comandante do grupo, considerado como guia;
- o grupo em coluna por três monta e apeia como foi indicado para a esquadra; e
- para mudar de direção, o comandante limita-se a fazer o gesto correspondente, ao
mesmo tempo que executa o movimento. Todos os cavaleiros regulam-se por ele.
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g) GC em coluna por dois:
- a formação é constituída por esquadras sucessivas, em coluna por dois, a um
corpo de cavalo de distância uma da outra, sendo que a esquadra-testa a dois corpos
de cavalo à retaguarda do comandante do grupo; e
- o grupo, parado ou em marcha, estando em coluna por três, parte em coluna por
dois ao comando de “POR DOIS (andadura), MARCHE!”. A primeira esquadra segue,
imediatamente, atrás e na mesma andadura do comandante do grupo (ou guia), ou na
andadura comandada; a segunda esquadra executa o movimento, logo que tenha
espaço, na mesma andadura da primeira; ambas formam conforme indicado.
h) GC em coluna por um:
- a formação é constituída por esquadras sucessivas, em coluna por um, a um corpo
de cavalo de distância, tendo o comandante do grupo como guia, a dois corpos de
cavalo à frente da primeira esquadra; e
- o grupo em marcha ou parado, em coluna por dois ou por três, entra em forma, em
coluna por um, ao comando de “POR UM (andadura desejada), MARCHE!”. As duas
esquadras partem, sucessivamente, na andadura do guia, tomando o dispositivo
determinado.
i) Formação do GC em batalha:
- a formação do grupo em batalha é uma formação de manobra de combate a cavalo
e, eventualmente, de reunião;
- as duas esquadras, estando por três, posicionam-se justapostas, na mesma linha e
sem intervalo, ficando, a princípio, a primeira à direita. As duas fileiras guardam a
distância de um corpo de cavalo entre si;
- estando o grupo a pé e em batalha, ao comando de “GRUPO, PREPARAR PARA
MONTAR!”, o comandante e a primeira esquadra avançam cerca de três corpos de
cavalo, enquanto os cavaleiros das colunas número um e três, de cada esquadra,
afastam-se, à direita e à esquerda, dos cavaleiros da coluna dois, e todos se preparam
para montar. Ao comando de “A CAVALO!”, as duas esquadras montam e os
cavaleiros retomam os intervalos normais. Ao comando de “RETOMAR
ALINHAMENTO!”, a segunda esquadra se coloca à esquerda da primeira;
- estando o grupo a cavalo e em batalha, ao comando de “GRUPO, PREPARAR
PARA APEAR!”, o comandante do grupo e a primeira esquadra avançam de três
corpos de cavalo. Os cavaleiros das colunas um e três afastam-se à direita e à
esquerda, respectivamente, dos cavaleiros da coluna dois e preparam-se para apear.
Ao comando de “A PÉ!”, todo o grupo apeia;
- as partidas, as paradas e as mudanças de andaduras devem ser executadas,
simultaneamente, por todos os cavaleiros, mas sem precipitação. O cavaleiro do centro
acompanha o guia e conserva a distância. Todos os cavaleiros marcham em andadura
uniforme, regulada pela do guia. As retificações devem ser feitas sem precipitação e
progressivamente;
- para fazer meia-volta o grupo executa duas mudanças de direção sucessivas, ao
comando de “MEIA-VOLTA, À DIREITA/ESQUERDA, MARCHE!”, que o guia confirma,
fazendo o gesto correspondente. Após terminada a mudança, o guia indica a nova
direção;
- as evoluções do GC em batalha, para coluna por três, por dois ou por um, são
feitas aos comandos correspondentes;
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- o grupo em marcha ou parado, em coluna por três, forma em batalha ao comando
de “EM BATALHA (andadura desejada), MARCHE!”. No primeiro caso, o guia parte
para a andadura indicada e as duas esquadras avançam na mesma andadura do guia.
A primeira desvia à direita para deixar espaço para a segunda. Esta desvia à esquerda
e coloca-se à altura da primeira, tomando todo o grupo a andadura do guia. No
segundo caso, o guia avança dois corpos de cavalo e se detém. As esquadras se
ajustam conforme descrito acima;
- movimento análogo é realizado quando o grupo se encontra em coluna por dois ou
por um;
- para passar da formação em batalha para a de coluna por três, em um dos flancos,
comanda-se “GRUPO, POR TRÊS, À DIREITA/ESQUERDA, MARCHE!“. As esquadras
voltam-se à direita/esquerda, entrando na nova formação e fazem alto, ou continuam a
marcha se estavam em movimento. O comandante do grupo toma posição à frente.
Este movimento só deverá ser empregado quando for imposto pelo local, ou em
parada, revista, etc; e
- para mudança de formação, partindo de coluna para em batalha, com a frente à
esquerda/direita, comanda-se “EM BATALHA, FRENTE À ESQUERDA/DIREITA,
MARCHE!”. Todas as esquadras voltam-se à esquerda/direita, o comandante do grupo
toma o seu lugar à frente, enquanto as esquadras executam a mudança para formação
indicada.
j) Alinhamento do GC:
- estando o grupo em batalha, com o seu comandante à frente, ao comando de
“PERFILAR!”, o cavaleiro número três da primeira fileira da esquadra da direita colocase a dois passos à retaguarda do guia e com a mesma frente. Os cavaleiros da
primeira fileira alinham-se por ele, olhando à direita ou à esquerda, e os da segunda
alinham-se aos respectivos chefes de fila, a dois passos; e
- se o comandante do grupo quiser executar o alinhamento pela direita/esquerda,
posicionará, previamente, o cavaleiro base à direita/esquerda e comanda “PELA
DIREITA/ESQUERDA, PERFILAR!”. Os cavaleiros da primeira fileira alinham-se pelo
cavaleiro base, olhando à direita/esquerda. Os da segunda alinham-se aos respectivos
chefes de fila, a dois passos da fileira da frente. Ao comando de “FIRME!” todos os
cavaleiros olham à frente e retomam a imobilidade.
k) Abrir e unir fileiras do GC:
- estando o grupo em batalha, seu comandante à frente, ao comando de “ABRIR
FILEIRAS, MARCHE!”, o comandante avança dois corpos de cavalo e volta-se para a
tropa. A primeira fileira avança um corpo de cavalo e toma o alinhamento, enquanto a
segunda fica firme;
- ao comando de “UNIR FILEIRAS, MARCHE!”, a primeira fileira fica imóvel, o
comandante do grupo retoma a posição diante do cavaleiro do centro e a segunda
fileira avança até um corpo de cavalo da primeira; e
- desejando-se uma distância maior que dois corpos de cavalo entre as fileiras,
deve-se comandar “A TANTOS METROS (OU CORPOS DE CAVALO), ABRIR
FILEIRAS,MARCHE!”.
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l) Formação do GC em uma fileira:
- na formação em uma fileira, as esquadras colocam-se justapostas, em uma única
fileira, sem intervalo, com o comandante do grupo a dois passos à frente do cavaleiro
do centro, quando o grupo estiver isolado;
- o grupo em batalha, em marcha ou parado, à voz de “EM UMA FILEIRA (andadura
desejada), MARCHE!”, o guia toma a andadura indicada, no primeiro caso, ou avança
dois corpos de cavalo, no segundo caso. A primeira esquadra desvia à direita o
necessário, e forma em uma fileira, adotando a andadura do guia. A segunda esquadra
forma em uma fileira à esquerda da primeira;
- o movimento análogo é executado quando o grupo se encontra em coluna por três,
por dois ou por um;
- o grupo em marcha ou parado, em uma fileira, à voz de “EM BATALHA (andadura
desejada), MARCHE!”, o guia continua na andadura indicada no primeiro caso, ou
avança ao passo até que o deslocamento seja suficiente para os demais cavaleiros
tomarem a formação indicada. As duas esquadras formam por três, adotando a
andadura do guia;
- nas rupturas da formação em uma fileira para as formações por três, por dois ou
por um, são executados os mesmos comandos e, segundo as mesmas ações, entram
em forma em batalha; e
- o grupo em fileira monta e apeia como foi indicado para a esquadra. O comandante
do grupo avança dois corpos de cavalo.
6.3.3 ORDEM UNIDA DO PELOTÃO
a) Os exercícios de ordem unida do Pel são os relacionados a seguir:
- formatura;
- coluna por três;
- coluna por dois;
- coluna por um;
- formação em batalha;
- montar e apear;
- marcha em batalha;
- rupturas;
- desenvolvimento em batalha;
- alinhamento;
- abrir e unir fileiras;
- formação em uma fileira;
- coluna de grupos em batalha; e
- carga.
b) O Pel marcha, muda de andadura, de direção ou faz alto, qualquer que seja sua
formação, aos comandos que se seguem:
- “PELOTÃO, EM FRENTE, MARCHE!”;
- “PELOTÃO, AO PASSO (TROTE, GALOPE), MARCHE!”;
- “PELOTÃO, À DIREITA/ESQUERDA, MARCHE!”; e
- “PELOTÃO, ALTO!”.
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c) O Pel monta e apeia aos comandos de:
- “PELOTÃO, PREPARAR PARA MONTAR, A CAVALO!”; e
- “PELOTÃO, PREPARAR PARA APEAR, A PÉ!”.
d) Formatura do Pel
A formatura do pelotão é realizada obedecendo aos mesmos princípios e comandos
que o grupo. Executa-se, normalmente, em coluna por três e, eventualmente, em
batalha ou em coluna de grupos em batalha.
e) Pel em coluna por três, por dois ou por um:
- o pelotão em coluna por três, em coluna por dois ou em coluna por um, monta,
apeia, marcha, muda de direção e faz alto, de acordo com os princípios já
estabelecidos para o grupo;
- a boa execução dos movimentos de ordem unida, nestas formações, depende,
principalmente, da regularidade das andaduras do guia e da atenção contínua de todos
os cavaleiros, evitando as mudanças bruscas de andadura; e
- nas formações em coluna, o pelotão faz meia-volta ao comando de “PELOTÃO,
MEIA-VOLTA, À DIREITA/ESQUERDA, MARCHE!“ ou ao gesto correspondente.
f) Formação do Pel em batalha:
- na formação em batalha do pelotão, os grupos, em batalha, são colocados na
mesma linha. O 1º GC no centro, o 2º GC à direita e o 3º GC à esquerda. O Cmt do 3º
GC posiciona-se à esquerda do Pel. Os Cmt do 1º e do 2º GC formam à direita de seus
grupos. A frente normal do Pel, em batalha, é da ordem de vinte metros; e
- o cavaleiro Nr 3, da esquadra do 1º GC, serve de homem-base e fica a dois passos
do Cmt Pel.
g) Montar e apear em batalha:
- o pelotão estando em batalha e os cavaleiros a pé, segurando os respectivos
cavalos, ao comando de “PREPARAR PARA MONTAR!”, o comandante e as
esquadras ímpares avançam três corpos de cavalo. Os demais cavaleiros não se
movem. Ao comando de “A CAVALO!”, o pelotão monta como foi indicado para a
escola do grupo. Reconstitui-se a formação ao comando de “RETOMAR O
ALINHAMENTO!”;
- estando o pelotão a cavalo, para apear, o comandante e as esquadras ímpares ao
comando de “PREPARAR PARA APEAR!” avançam três corpos de cavalo. Os demais
cavaleiros não se movem e o pelotão apeia à voz de “A PÉ!”, de acordo com as
indicações da escola do grupo; e
- estando o pelotão a pé, na formação anterior, isto é, as esquadras ímpares
avançadas de três corpos de cavalo, o comandante pode mandar montar ou
reconstituir a formação, em batalha e a pé, dando a voz de “RETOMAR O
ALINHAMENTO.
h) Marcha em batalha de Pel:
- o pelotão marcha e muda de direção, regulando-se pelos mesmos princípios
estabelecidos para o grupo;
- quando o comandante do pelotão quiser mudar de direção num ângulo de noventa
graus, comanda “PELOTÃO, À DIREITA/ESQUERDA, MARCHE!” e indica por gesto a
nova direção; em seguida, conduz o seu cavalo para nova frente determinada,
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diminuindo a andadura, de modo que fique em seu lugar à frente e no centro do
pelotão, quando a mudança de direção estiver terminada;
- o graduado que serve de pião detém-se, voltando-se para a nova frente,
gradativamente, sem sair do lugar, e não recua;
- o graduado da ala movente dá alguns passos em frente, antes de mudar de
direção e descreve, na andadura da marcha ordenada, um arco de círculo de raio igual
à frente do pelotão, de maneira que não produza abertura ou compressão da fileira;
- os cavaleiros cerram para o lado do pião e alinham-se pela ala movente,
diminuindo a andadura, em função de seu afastamento desta ala; e
- para fazer meia-volta, o pelotão executa duas mudanças de direção,
sucessivamente, ao comando de “PELOTÃO, MEIA-VOLTA, À DIREITA/ESQUERDA,
MARCHE!”, o qual o guia confirma pelo gesto correspondente. Após terminada a
primeira mudança de direção, o guia indica a nova direção, normalmente, por gesto.
i) Rupturas do Pel em batalha:
- as rupturas são realizadas, em princípio, baseadas no 1º GC;
- o pelotão, estando em batalha e em marcha, ao comando de “POR TRÊS
(andadura desejada), MARCHE!”, o comandante do 1º GC coloca-se à frente de seu
grupo, faz romper a marcha, em coluna por três, e coloca-se à retaguarda do
comandante do pelotão; o 2º GC e o 3º GC rompem, em seguida, da mesma maneira;
- as rupturas por dois e por um são realizadas da mesma forma, de acordo com os
comandos correspondentes; e
- para passar da formação em batalha para em coluna, por três, para um dos
flancos, comanda-se: “PELOTÃO, POR TRÊS, À DIREITA/ESQUERDA, MARCHE!”.
Os grupos procedem como foi prescrito na escola do grupo. Este movimento deve ser
empregado quando o itinerário for restrito, em paradas e revistas, etc. Retoma-se a
formação em batalha por um movimento inverso, após o comando de “EM BATALHA,
FRENTE À ESQUERDA/DIREITA, MARCHE!”.
j) Desenvolvimento em batalha:
- estando o pelotão em coluna por três, parado ou em marcha, ao comando de “EM
BATALHA, (andadura desejada), MARCHE!”, o comandante executa a andadura
indicada. O 1º GC cerra a dois passos do comandante do pelotão, na mesma andadura
de marcha. O comandante do 2º GC, desviando à direita, seguido de seu grupo,
desenvolve-o em batalha, alinhando ao 1º GC e, em seguida, o comandante do 3º GC
atua da mesma forma à esquerda do 1º GC; e
- o desenvolvimento do pelotão em batalha, partindo de coluna por um ou por dois, é
executada de acordo com os procedimentos e comandos prescritos acima.
k) Alinhamento do Pel:
- estando o pelotão em batalha, ao comando de “PERFILAR!”, o cavaleiro do centro
do dispositivo e os dois comandantes de grupo, das aIas, colocam-se na mesma linha,
a um corpo de cavalo à retaguarda do comandante do pelotão. Os cavaleiros
posicionam-se por estes três pontos referenciados, olhando à direita ou à esquerda,
ajustando os alinhamentos pelo centro, de forma que os intervalos sejam a proximidade
dos contatos entre os joelhos (leve contato de estribos);
- os cavaleiros da segunda fileira devem cobrir, exatamente, seus chefes de fila, na
mesma direção e conservando a distância de um corpo de cavalo; e
- à voz de “FIRME!”, os cavaleiros olham em frente e ficam imóveis.
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l) Abrir e unir fileiras do Pel:
- este movimento tem por finalidade dar ao pelotão uma formação própria para a
inspeção;
- o pelotão estando em batalha, a cavalo ou a pé, à voz de “ABRIR FILEIRAS,
MARCHE!”, o comandante avança dois corpos de cavalo e volta-se para o cavaleiro do
centro. A primeira fileira avança um corpo de cavalo. A segunda não se move; e
- à voz de “UNIR FILEIRA, MARCHE!”, a segunda fileira retoma a distância
regulamentar e o comandante do pelotão volta ao seu lugar.
m) Formação do Pel em uma fileira:
- o pelotão forma em uma fileira sob os mesmos procedimentos e comandos que o
grupo executa. Os comandantes dos 2º GC e 3º GC colocam-se nas alas. Os grupos
entram em uma fileira;
- o pelotão estando em marcha ou parado, em uma formação qualquer, à voz de
“EM UMA FILEIRA, MARCHE!”, o comandante continua na mesma andadura. O 1º GC
forma em uma fileira, de forma que o cavaleiro do centro fique a um corpo de cavalo à
retaguarda do comandante do pelotão. Os outros dois grupos formam em uma fileira, à
direita e à esquerda do 1º GC; e
- o pelotão em uma fileira monta, apeia, reconstitui em batalha e parte em coluna,
conforme já estabelecido para os procedimentos do GC.
n) Pel em coluna de grupos, que se formam em batalha:
- a coluna de grupos de combate em batalha é uma formação de desfile; e
- essa formação é executada ao comando de “PELOTÃO, COLUNA DE GRUPOS
EM BATALHA, MARCHE!”. Os grupos de combate em batalha colocam-se,
sucessivamente, a uma distância variável com o objetivo da formação. Normalmente, a
distância entre os grupos não excede dois corpos de cavalo.
o) Carga de Pel:
- a carga, que comporta a forma normal do ataque a cavalo, nos dias atuais,
constitui-se em exercício de ordem unida, sendo empregado em operações de GLO;
- a formação do pelotão em batalha é a normal para a carga e a arma utilizada pode
ser, tanto a espada como a lança;
- marchando o Pel isolado a galope, os cavaleiros de espada embainhada ou lança
no cachimbo, ao comando de “PREPARAR PARA A CARGA!”, desembainham a
espada ou colocam a lança em riste; inclinam seus corpos à frente, com a espada ou a
lança voltada ao movimento, aguardando a voz de execução, ao mesmo tempo que se
mantém a formação do pelotão;
- ao comando de “CARGA!”, que é repetido por todos os cavaleiros, alargam o
galope o máximo possível, sem perder a coesão e a direção balizada pelo comandante
do pelotão;
- a carga termina com um “entrevero”, ao fim do qual o comandante reúne o pelotão
à voz ou ao sinal de “REUNIR!”;
- ao comando de “REUNIR!” ou ao sinal correspondente, os cavaleiros avançam ao
galope pelo caminho mais curto à retaguarda do comandante, formando em duas
fileiras, rapidamente, sem a preocupação de organizarem-se em suas frações; e
- ao comando de “A SEUS LUGARES!”, os homens retornam, ao passo, às suas
frações em batalha.
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6.3.4 ORDEM UNIDA DO ESQUADRÃO
a) Os exercícios de ordem unida do Esqd são os seguintes:
- formatura;
- linha de pelotões por três;
- formação em batalha;
- marcha em batalha;
- mudanças de formação;
- coluna por três ou por dois;
- abrir e unir fileiras;
- coluna de pelotões, em coluna de grupos, em batalha; e
- carga.
b) O Esqd marcha, muda de andadura, de direção ou faz alto, qualquer que seja sua
formação, aos comandos que se seguem, precedidos da voz de advertência
“ESQUADRÃO!”:
- “ESQUADRÃO, EM FRENTE, MARCHE!”;
- “ESQUADRÃO, AO PASSO (TROTE, GALOPE), MARCHE!”;
- “ESQUADRÃO, À DIREITA/ESQUERDA, AO PASSO (TROTE, GALOPE),
MARCHE!”; e
- “ESQUADRÃO, ALTO!”.
c) O Esqd monta e apeia, aos comandos que se seguem, de acordo com os
procedimentos previstos na escola do GC e do Pel:
- “ESQUADRÃO, PREPARAR PARA MONTAR, A CAVALO!”; e
- “ESQUADRÃO, PREPARAR PARA APEAR, A PÉ!”.
d) Formatura:
- ao comando de “EM FORMA!”, seguido da indicação de andadura, o esquadrão a
cavalo forma-se; e
- salvo ordem contrária, o esquadrão entra em forma em coluna por três.
e) Esquadrão em linha de pelotões por três:

Fig 6-16 Esquadrão a cavalo em linha de pelotões (pelotões em coluna).
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- a linha de pelotões, por três, oferece a vantagem dos oficiais estarem à frente do
esquadrão, próximos a seu comandante;
- os intervalos entre os pelotões podem variar;
- esta formação é tomada a partir de outra qualquer, ao comando de “ESQUADRÃO,
A (tantos passos) DE INTERVALO, EM LINHA DE PELOTÕES, POR TRÊS,
MARCHE!”;
- a linha de pelotões, por três, muda de direção a partir de um novo ponto de
referência ou gestos do comandante do esquadrão;
- os comandantes de pelotões alongam ou encurtam a andadura, segundo sua
posição, e conduzem seus pelotões, pelos caminhos mais curtos, para a nova direção.
Regulam pelo comandante do primeiro pelotão, sem obrigação de conservar os
intervalos durante a conversão, restabelecendo-os, se necessário, no final do
movimento; e
- a meia-volta é executada, geralmente, por um movimento à direita/esquerda de
cada pelotão, de acordo com os procedimentos previstos na escola de pelotão. O Cmt
Esqd retoma ao seu lugar na nova direção.
f) Formação em batalha:
- nessa formação, os pelotões em batalha colocam-se lado a lado, sem intervalos;
- estando o esquadrão a cavalo em batalha, ao comando de “PREPARAR PARA
APEAR!”, o comandante, o primeiro pelotão e o pelotão de apoio avançam dois corpos
de cavalo; em seguida, cada pelotão, seção ou grupo procede como está previsto na
respectiva escola. Ao comando de “A PÉ!”, todo o esquadrão apeia;
- estando o esquadrão a pé e em batalha, o comandante pode mandar montar ou
reconstituir a formação a cavalo, dando o comando de “RETOMAR O
ALINHAMENTO!”. O 1º pelotão e o pelotão de apoio procedem como na respectiva
escola. Os 2º e 3º, procedem da mesma maneira, avançam e retomam aos seus
lugares na formação em batalha; e
- estando o esquadrão a pé e em batalha, o comandante a cavalo e à frente, ao
comandar “PREPARAR PARA MONTAR!”, o esquadrão executa os mesmos
movimentos previstos no caso anterior para apear. Em seguida, ao comando de “A
CAVALO!”, todo o esquadrão monta e reconstitui a formação sem nova ordem.
g) Marcha em batalha:
- estando o esquadrão em marcha e em batalha, os comandantes de pelotões
conservam os intervalos e as distâncias;
- o esquadrão em marcha e em batalha pode mudar de direção em pequenos
ângulos, de acordo com gestos indicadores de seu comandante ou por designação de
uma nova direção, através de um ponto marcado no terreno. As andaduras são
modificadas durante a conversão, buscando manter o alinhamento entre as frações; e
- o esquadrão em batalha executa mudança de direção ou faz meia-volta ao
comando de “PELOTÕES À DIREITA/ESQUERDA” ou “MEIA-VOLTA, À DIREITA/
ESQUERDA”, “MARCHE!”.
h) Mudanças de formação:
- o esquadrão muda de formação, normalmente, iniciada pelo pelotão da testa;
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- para formar o esquadrão, em batalha, seu comandante comanda “EM BATALHA,
MARCHE!”. O comandante continua parado ou conserva sua andadura. Neste caso, é
imitado pelo pelotão da testa. Os demais pelotões aceleram a andadura até atingirem
seus lugares na formação. Pode também ser dado o comandando de “EM BATALHA,
(andadura pretendida), MARCHE!”. Neste caso, o comandante regula o movimento do
pelotão da testa, segundo o fim que deseja atingir, fazendo aumentar ou diminuir a
andadura conforme necessário;
- os comandantes de pelotões deverão colocar suas frações em batalha, antes de
tomarem seus lugares no esquadrão, quando em batalha; e
- o esquadrão pode manobrar em batalha para um determinado lado ao comando de
“EM BATALHA, FRENTE À DIREITA/ESQUERDA, (andadura pretendida), MARCHE!”.
As frações do esquadrão procedem como está prescrito nas respectivas escolas.
i) Coluna por três ou por dois:

Fig 6-17 Esquadrão a cavalo em coluna por três.

- as formações de marcha são realizadas em colunas por três ou por dois;
- na coluna por três, os pelotões colocam-se uns atrás dos outros, na distância
prescrita pelo comandante do esquadrão que, normalmente, marcha à testa;
- o esquadrão marcha em coluna por dois/três ao comando de “POR DOIS/TRÊS
(andadura pretendida), MARCHE!”; e
- o esquadrão marcha em coluna de estrada por dois/três, segundo as mesmas
normas estabelecidas ao pelotão.
j) Alinhamento:
- seja qual for a formação em que o esquadrão encontra-se, para alinhar por outra
fração ou direção determinada, seu comandante coloca, primeiramente, os
comandantes de pelotão na direção conveniente e os alinha, ficando do lado oposto à
unidade-base ou à direção escolhida, após o comando de “PERFILAR!”;
- os pelotões colocam-se à retaguarda de seus comandantes e os cavaleiros
alinham-se em cada fileira; e
- o comandante verifica o alinhamento e, ao comando de “FIRME!”, todos retomam a
imobilidade.
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k) Abrir e unir fileiras:
- o esquadrão estando em batalha, a cavalo ou a pé, à voz de “ABRIR FILEIRAS,
MARCHE!”, o comandante avança dois corpos de cavalo e volta-se para o esquadrão,
a primeira fileira avança um corpo, permanecendo a segunda imóvel; e
- à voz de “UNIR FILEIRAS, MARCHE!”, a primeira fileira fica imóvel e a segunda
cerra à frente. O comandante volta-se à frente inicial.
l) Carga do Esqd:
- à semelhança do que foi estabelecido para o pelotão, a carga constitui um
exercício de ordem unida empregado em demonstrações equestres;
- a formação do Esqd em batalha é a normal para a carga e os cavaleiros procedem
como o determinado na escola do pelotão;
- os cavaleiros devem estar com espadas desembainhadas ou com a lança em riste.
O Cmt orienta o esquadrão na direção do ataque e comanda “PREPARAR PARA A
CARGA, CARGA!”, que proporciona liberdade de manobra aos cavaleiros;
- os comandantes de pelotão avançam, aumentando a andadura, até a altura do Cmt
Esqd, sendo que os Pel das extremidades poderão entrar em escalão, visando proteger
o flanco do esquadrão;
- a carga termina com um “Entrevero”, ao fim do qual o comandante do Esqd reúne
seus pelotões ao comando de “REUNIR!”, ao toque de clarim ou por gesto
correspondente;
- estando o esquadrão em qualquer situação, ao comando de “REUNIR!”, repetido
por todos os oficiais e sargentos e ao toque ou gesto correspondente, os comandantes
dos pelotões reúnem suas frações e avançam, em andadura viva, pelo caminho mais
curto, para junto do Cmt Esqd; e
- para o esquadrão formar em sua posição normal, seu comandante determina “A
SEUS LUGARES!” e marcha ao passo, enquanto os cavaleiros, os grupos e os
pelotões retomam seus lugares habituais, na formação em batalha ou outra que seja
determinada.
6.3.5 UNIDADE A CAVALO
a) Generalidades:
- o Regimento monta e apeia, alinha, abre fileiras e recua, de acordo com os
mesmos comandos e segundo os procedimentos da escola do esquadrão; e
- as formações normais de ordem unida de um regimento são em linha e em coluna
de esquadrões, que resultam da disposição de esquadrões justapostos ou sucessivos.
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b) Formatura:

Fig 6-18 Regimento a cavalo na formação em linha.

- o estado-maior forma a oito passos à frente ou à direita da guarda-bandeira, nas
formações em coluna ou em linha, respectivamente;
- os esquadrões formam a oito passos à retaguarda da guarda-bandeira, nas
formações em coluna, e a oito passos à esquerda, nas formações em linha e mantêm
entre si os mesmos intervalos; e
- a fanfarra, se houver, forma à direita, nas formações em linha, e à frente, nas
formações em coluna, seguida dos clarins, em uma ou mais fileiras, evoluindo como se
fora um pelotão. Não havendo fanfarra, este lugar cabe aos clarins.
c) Coluna de marcha:
- as formações de marcha são as colunas por dois/três;
- o regimento marcha de acordo com as prescrições estabelecidas para as escolas
de subunidade a cavalo;
- normalmente, o comandante do regimento marcha à testa da coluna, seguido pelo
EM;
- a distância entre os diversos elementos é variável e indicada, em cada caso, pelo
comandante;
- nas estradas, os clarins marcham, geralmente, à testa do regimento, caso não
estejam sendo empregados como mensageiros;
- o regimento, estando em qualquer formação, passa à coluna de marcha aos
mesmos comandos e segundo as mesmas prescrições da escola do esquadrão; e
- o comandante do regimento designa a subunidade que deve tomar a testa e
prescreve as distâncias. Cada subunidade dirige-se pelo caminho mais curto e na
andadura conveniente para entrar na coluna e à distância prevista.
d) Formação em batalha:
- é uma formação de reunião utilizada nas revistas e inspeções, bem como nas
demonstrações de carga; e
- nessa formação, os esquadrões em batalha colocam-se lado a lado, com intervalo
de oito passos.
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e) Carga
Os procedimentos para a carga são os mesmos previstos para a subunidade a
cavalo.
6.4 CERIMONIAL HIPOMÓVEL
6.4.1 LINHA DE BANDEIRAS HISTÓRICAS

Fig 6-19 Linha de Bandeiras Históricas.

Constituição e armamento utilizado:
- oficiais - dois, armados de espada; e
- sargentos - nove, com bandeiras históricas.
Observações: a distância entre os cavaleiros fica condicionada às dimensões do eixo
de desfile. O desfile, normalmente, é realizado ao passo, os oficiais na posição de
ombro arma e as bandeiras desfraldadas.
6.4.2 GUARDA-BANDEIRA

Fig 6-20 Guarda-Bandeira.
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a) Constituição e armamento utilizado:
- oficiais - dois, armados de espada, um com estandarte do regimento e outro com
o pavilhão nacional; e
- cabos - seis, armados de espada para praças.
Observações:
- os oficiais desfilam com espadas embainhadas e a guarda com a espada na
posição de ombro arma. As distâncias entre fileiras são de um corpo de cavalo e, entre
os homens, joelho a joelho;
- a Bandeira Nacional é desfraldada quando a tropa lhe presta continência e
quando, em desfile, faz o “OLHAR À DIREITA”, sendo desfraldada na posição vertical;
e
- o Estandarte da Organização Militar deverá ser desfraldado, nas situações acima
citadas, sendo abatido a 45º com o solo.
6.4.3 ESCOLTA
A escolta de honra a cavalo é uma cerimônia de gala, prevista no Art 109 da Seção
do Capítulo IV do R-2. O local onde é realizada a recepção da autoridade e as
características das vias públicas por onde se deslocará a escolta podem influenciar na
variação das distâncias e na formação das frações. A sequência das ações a serem
realizadas é válida para as escoltas de valor pelotão e esquadrão.
a) Composição
1) Escolta valor pelotão:

Fig 6-21 Escolta valor pelotão.
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- efetivo e armamento utilizado:
- oficiais - um, armado de espada;
- sargentos - dois, armados de espada para praça;
- cabos - seis, armados de lança; e
- soldados - quinze, armados de lança.
2) Escolta valor esquadrão:

Fig 6-22 Escolta valor esquadrão.

- efetivo e armamento utilizado:
- oficiais - um capitão (Cmt da escolta), dois tenentes (batedores) e um tenente
(Cmt Pel), todos armados de espada;
- sargentos - oito alas, armados de espadas para praça, e doze, que estarão nos
Pel, armados de lança; e
- cabo/soldado - sessenta e um, armados de lança.
Sequência das atividades
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1) Recepção à autoridade
A escolta de honra a cavalo, valor Pel ou Esqd, recepciona a autoridade na
formação em batalha, ou seja, em duas fileiras, distanciadas de um corpo de cavalo e
sem intervalos entre os cavaleiros (joelho a joelho). A direita da tropa deve estar
voltada para a direção de aproximação da autoridade.

10 m

Aprox Vtr
autoridade
1,5 m (01 corpo de cavalo)

2º Pel

3º Pel

1º Pel

Batedores e Alas

Legenda
:

Cmt Esqd

Cmt Pel

Sgt Batedor

Sgt

Cb Batedor

Cb

Vtr escoltada
Vtr comitiva

Porta – insígnia
Sd

Clarim

Fig 6-23 Dispositivo da recepção à autoridade.

- Continência à autoridade:
- ao observar a aproximação do veículo que conduz a autoridade, o comandante
da escolta comanda "SENTIDO!", "APRESENTAR-ARMA!" e "OLHAR À DIREITA!";
- o comandante da escolta abate a espada e declina seu posto, o nome de guerra
e a Organização Militar a que pertence, ou função que exerce. Se estiver no interior da
sua Organização Militar, anuncia o motivo da apresentação ("ESCOLTA DE HONRA
PRONTA!"), retornando à posição de perfilar arma; e
- na sequência, o comandante da escolta, emitirá os comandos para a tomada do
dispositivo para o deslocamento. A viatura da autoridade deverá aguardar na sua
posição, até que os batedores e alas estejam posicionados.
Obs: caso a autoridade desembarque, o Cmt deverá apear para apresentar a
escolta. O Cmt poderá ser auxiliado por um ordenança, para apear/montar, que deverá
estar com o mesmo uniforme da escolta e posicionado a cerca de 10 m à retaguarda
do porta-insígnia.
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Fig 6-24 Recepção à autoridade.

2) Tomada do dispositivo para a realização da escolta:
Sequência da escolta:
- 1º batedores;
- 2º alas;
- 3º viatura da autoridade, acompanhada pelo comandante da escolta;
- 4º grosso do Esqd/Pel; e
- 5º demais viaturas da comitiva, se for o caso.
- para a tomada do dispositivo, o comandante da escolta, com a espada perfilada,
emite os seguintes comandos à voz: "ESCOLTA, OLHAR FRENTE, OMBRO-ARMA!" e
"BATEDORES E ALAS, EM POSIÇÃO!";
- neste momento, os batedores avançam, fazendo conversão à esquerda e ocupam
o seu local, voltados para o sentido do deslocamento;

3º Pel

2º Pel

1º Pel

Batedores e Alas

Fig 6-25 Batedores em posição.

- em seguida, avançam os alas, da mesma forma que os batedores, ao passo;
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Alas

Fig 6-26 Alas em posição.

- após os batedores e alas terem tomado o dispositivo, a viatura da autoridade deve
ocupar o intervalo deixado entre as colunas, alinhando seu para-choque dianteiro com
a garupa do segundo ala. As demais viaturas da comitiva permanecem nas suas
posições, aguardando o grosso do Esqd/Pel ocupar o dispositivo;

Sentido de deslocamento

Fig 6-27 Vtr ocupa a posição.

- após os alas terem tomado o seu dispositivo, o comandante comandará:
"ESCOLTA, EM POSIÇÃO!";
- no momento em que a viatura da autoridade passar pela testa do grosso, que
ainda permanece em batalha, os grupos, um a um, avançam ao passo, fazendo
conversão à esquerda e formando à retaguarda dos alas; e
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Sentido de deslocamento

Legenda idem a Pág anterior

Fig 6-28 Escolta ocupando a posição.

- por fim, as demais viaturas da comitiva seguirão após a última fração do grosso.

Sentido de deslocamento

Pel em coluna de
GC em batalha

Fig 6-29 Dispositivo pronto valor pelotão.

Sentido do deslocamento

Esqd em
coluna de Pel
em batalha

Fig 6-30 Dispositivo pronto valor esquadrão.
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3) Execução da escolta:
- com o dispositivo pronto, o Comandante comandará: "ESCOLTA, AO TROTE,
MARCHE!" e "ESCOLTA, AO GALOPE, MARCHE!", assim que a viatura da autoridade
atinja a velocidade compatível ao galope;

Fig 6-31 Visão parcial da escolta.

- o comandante da escolta posiciona-se junto à porta direita da viatura, que é
precedida pelos dois batedores e enquadrada lateralmente pelos alas (cinco cavaleiros
cada lado da Vtr);
- o restante da tropa segue à retaguarda nas formações em:
- coluna de grupos em batalha, quando o valor da escolta for Pel; e
- coluna de pelotões em batalha, quando o valor for Esqd;
- as demais viaturas da comitiva seguem à retaguarda da última fração do grosso.

Fig 6-32 Visão total da escolta.
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4) Término da escolta:
- normalmente, a autoridade será escoltada até cerca de 80 m da guarda de honra,
dependendo das condições do local;
- próximo ao ponto, previamente designado para o término da escolta, a um sinal
de seu Cmt, os batedores aumentam o intervalo entre si, de forma que haja espaço
suficiente para que a viatura da autoridade continue seu deslocamento. O grosso da
escolta, se necessário, cerra à direita/esquerda, dando passagem às demais viaturas;
- não há apresentação por término da escolta;
- após a passagem das viaturas pelo dispositivo, o comandante comandará:
"ESCOLTA, ALTO!", dando-se por concluída a escolta de honra;
- nessa fase final, a escolta poderá:
- seguir na direção em que vinha deslocando-se;
- retornar pelo mesmo itinerário de deslocamento; e
- tomar um dispositivo para desfile e permanecer montada, no local onde fez o
alto, até o final das honras executadas pela guarda de honra. Neste caso, a escolta
deverá estar em condições de executar as continências regulamentares.

Fig 6-33 Dispositivo para passagem das Vtr.

5) Prescrições diversas da escolta:
- os seguintes pontos deverão ser previamente detalhados com os motoristas das
viaturas e/ou com um oficial integrante da comitiva:
- o local onde a viatura deve parar, para que o comandante da escolta possa
realizar a apresentação durante a recepção à autoridade;
- a conduta da autoridade por ocasião da apresentação do comandante;
- o momento em que a viatura deve avançar para ocupar o seu lugar no
dispositivo para o deslocamento;
- a posição que cada viatura deve manter na formação, durante o deslocamento;
- o local e o momento em que as viaturas devem sair do dispositivo, ao término da
escolta; e
- o itinerário da escolta, que estará balizado e controlado por guardas de trânsito.
Obs: a escolta poderá ser precedida, em todo o itinerário, por batedores
motociclistas, visando à garantia do livre trânsito nos pontos críticos.
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6.4.4 DESFILE VALOR PELOTÃO

Fig 6-34 Desfile valor pelotão.

Constituição e armamento utilizado:
- oficial - um, armado de espada;
- sargentos - quatro, armados de lança; e
- cabo/soldado - vinte e sete, armados de lança.
6.4.5 DESFILE VALOR ESQUADRÃO

Fig 6-35 Desfile valor esquadrão.

Constituição e armamento utilizado:
- oficiais - quatro, armados de espada;
- sargentos - quinze, armados de lança, um símbolo da SU;
- cabos - seis, armados de espadas para praça; e
- cabos/soldados - sessenta, armados de lança.
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A figura abaixo apresenta as distâncias entre as frações.

Sgt

Fig 6-36 Desfile valor esquadrão.

6.4.6 DESFILE VALOR REGIMENTO

Fig 6-37 Desfile valor regimento.

Constituição e armamento utilizado:
- oficiais - todos, armados de espada;
- sargentos - todos, armados de lança;
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- cabos - seis da guarda bandeira, armados de espada, e os demais de lança; e
- soldados - todos, armados de lança.

Cb

Sgt

Fig 6-38 Desfile valor regimento.

6.4.7 CARROSSEL MILITAR
O primeiro carrossel militar apresentado no Brasil é datado de 1938, que foi trazido
pelo, então, Capitão Carlos Flores de Paiva Chaves, que acabava de cursar a “Ècole
de Saumur”, na França. A apresentação comemorou o centésimo trigésimo aniversário
do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda.
O Carrossel Militar é uma demonstração da habilidade na condução das montadas,
em situações adversas de cruzamentos e sincronismo, que refletem o ápice da Ordem
Unida a cavalo.
a) Classificação do Carrossel Militar
- Pequeno
Executado no nível pelotão, tendo um efetivo de, no máximo, 40 conjuntos.
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Fig 6-39 – Pequeno Carrossel Militar.

- Grande
Executado no nível Esqd ou Unidade, tendo um efetivo de, no mínimo, 80
conjuntos.

Fig 6-40 – Grande Carrossel Militar.

b) Execução
As figuras que serão realizadas, o tempo de duração, o tamanho da pista e os meios
condicionarão a execução. Seguem algumas sugestões para padronização da
atividade.
- Pista
São realizadas marcações na pista com a função de viabilizar os cruzamentos e a
sincronização das figuras.
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Fig 6-41 Marcações da Pista.

- Figuras:
- entrada;
- cruzamento central por quatro;
- grande polia;
- preparação para os cruzamentos;
- pequenas polias;
- envolvente;
- círculos concêntricos;
- quatro círculos;
- polias invertidas;
- cruzamento em linha, em uma fileira;
- coração e coração invertido;
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- cruzamento por quatro;
- catedral de Brasília;
- asas de moínho;
- hélices de Santos Dumont;
- cruz de Santo André;
- entrevero horizontal;
- entrevero vertical;
- túnel de lanças;
- lança da cavalaria;
- carga; e
- apresentação final.

EB60-MT-26.401

CAPÍTULO VII
EMPREGO DO CAVALO

7.1 CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES
7.1.1 GENERALIDADES
A cavalaria hipomóvel:
a) é empregada, prioritariamente, em
operações de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO), nas Ações de Defesa
Territorial, no Cerimonial Militar e nas
missões de Representação da Força
Terrestre;

7.1 CARACTERÍSTICAS, POSSIBILIDADES E
LIMITAÇÕES
7.2 UNIDADES DE CAVALARIA DE GUARDA
7.3 EMPREGOS DA TROPA HIPOMÓVEL EM
OPERAÇÕES

7.4 CONSIDERAÇÕES PARA O EMPREGO DA
TROPA HIPOMÓVEL NAS OCD
7.5 EMPREGO DA TROPA HIPOMÓVEL NAS OCD
7.6 PELOTÃO HIPOMÓVEL DE CHOQUE
7.7 FORMAÇÕES DO PELOTÃO DE CHOQUE
7.8 EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS

b) poderá ser empregada na
Segurança de Áreas de Retaguarda
(Seg AR) de grandes comandos
UTILIZADOS NAS OCD
operativos
ou
administrativos,
7.9 TREINAMENTO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL
localizados na Zona de Combate
PARA AS OCD
(ZC) ou Zona de Administração (ZA);
7.10 DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DA
na defesa de instalações e de pontos
TROPA HIPOMÓVEL
sensíveis; na segurança de vias de
circulação; no controle de populações e em apoio às operações de assuntos civis; e
c) é uma força integrada por elementos motorizados e montados.

Fig 7-1 Tropa hipomóvel armada e equipada.

7.1.2 CARACTERÍSTICAS DA CAVALARIA HIPOMÓVEL
a) Relativa mobilidade - a utilização do animal permite, mesmo ao passo, percorrer com
certa rapidez áreas de difícil acesso. Caso haja necessidade e o terreno possibilite,
esta mobilidade poderá ser aumentada, utilizando-se de andadura ao trote e,
excepcionalmente, ao galope.
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b) Flexibilidade - capacidade que possui a tropa hipomóvel de mudança de forma de
atuação, sem perda de suas características básicas, podendo operar com sucesso em
áreas urbanas e rurais.
c) Rapidez de ação - característica que permite ao conjunto homem/cavalo a pronta
resposta, onde haja a necessidade de atuação.
d) Ampla atuação no terreno - capacidade do homem montado cobrir grandes
espaços, economizando meios.
e) Capacidade de atuação em terreno inacessível a outras tropas - o cavalo não
depende de vias de acesso para se deslocar, vantagem de emprego no campo ou onde
as vias se acesso são deficientes, dificultando o deslocamento de viaturas ou, até
mesmo, do homem a pé.

Fig 7-2 Utilização de cavalo em terreno de difícil acesso.

f. Comandamento do homem montado - o homem montado está em um nível superior
aos elementos a pé, proporcionando-lhe a facilidade de observação e de atuação.
7.1.3 POSSIBILIDADES DA CAVALARIA HIPOMÓVEL
a) Realizar a defesa de pontos sensíveis.
b) Instalar e operar Postos de Segurança Estáticos (PSE).
c) Instalar e operar Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE) e de Vias
Urbanas (PBCVU).
d) Realizar a escolta de comboios, utilizando meios motorizados.
e) Realizar Operações de Controle de Distúrbios (OCD), empregando elementos a
pé e a cavalo.
f) Realizar patrulhamentos hipomóveis e motorizado.
g) Participar das ações de Segurança de Área de Retaguarda (Seg AR).
h) Apoiar a segurança de autoridades militares e civis.
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i) Apoiar as operações de assuntos civis.
j) Participar das operações contra forças irregulares.
k) Realizar operações de Garantia da Lei da Ordem (GLO) e ações de Defesa
Territorial.
l) Participar, como tropa de choque, no restabelecimento da ordem pública.
m) Participar de Operações Psicológicas (Op Psc) e de Ação Cívico Social (ACISO).
n) Cumprir missões de escolta e guarda de prisioneiros.
o) Enquadrar até duas companhias de guarda ou de guarda territorial.
7.1.4 LIMITAÇÕES DA CAVALARIA HIPOMÓVEL
a) Suas unidades possuem mobilidade mista, necessitando de apoio de transporte
para o emprego de todo o efetivo, particularmente, para longas distâncias ou onde não
seja indicado o deslocamento hipomóvel.
b) Capacidade limitada de emprego em operações ofensivas e defensivas, por seu
reduzido apoio de fogo orgânico e ação de choque.
c) Limitada proteção antiaérea e contra os efeitos de agentes químicos, biológicos,
radiológicos e nucleares.

7.2 UNIDADES DE CAVALARIA DE GUARDA
7.2.1 ORGANIZAÇÃO DOS REGIMENTOS DE CAVALARIA DE GUARDA (RCG)
a) Organização do 1° RCG: EM, 1º e 2º Esquadrões de Fuzileiros Hipomóvel, 3º
Esquadrão de Fuzileiros, Esquadrão de Cerimonial, Esquadrão de Comando e Apoio e
Centro Hípico Dragões da Independência.

Fig 7-3 1º RCG.

b) Organização do 2° RCG: EM, 1º Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel, 2º Esquadrão
de Fuzileiros – Departamento Hípico, 3º Esquadrão de Fuzileiros, Esquadrão de
Comando e Apoio e Centro Hípico do Rio de Janeiro.
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Fig 7-4 2º RCG.

c) Organização do 3° RCG: EM, Esquadrão de Fuzileiros Hipomóvel, Esquadrão de
Fuzileiros e Esquadrão de Comando e Serviço.

Fig 7-5 3º RCG.

7.3 EMPREGO DA TROPA HIPOMÓVEL EM OPERAÇÕES
7.3.1 A tropa hipomóvel apresenta condições favoráveis de emprego operacional,
devido às suas características especificas, principalmente, no âmbito das operações de
GLO, particularmente, nas Operações de Controle de Distúrbios (OCD).
7.3.2 Nas operações que envolvem atividades de Apoio a Órgãos Governamentais.
7.3.3 Em apoio às ações antiterrorismo.
7.3.4 Em apoio às atividades de Comunicação Social, Ação Cívico Social e Operações
Psicológicas.
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Fig 7-6 Apronto operacional da tropa hipomóvel.

7.4 CONSIDERAÇÕES PARA O EMPREGO DA TROPA HIPOMÓVEL NAS OCD
7.4.1 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS
a) Após criteriosa avaliação da situação e dos recursos disponíveis, o comando de uma
OCD estabelecerá missões para a tropa montada, considerando a necessidade da
manutenção da integridade tática do pelotão.
b) Nas OCD, a tropa montada realiza seus deslocamentos táticos com espadas
desembainhadas e em posição perfilada. Na ação repressiva ao galope de carga, o
armamento deverá estar na posição de preparação para golpes.
c) Para uma aproximação tática em relação à massa, o deslocamento da tropa
montada, com o propósito de emprego repressivo, deverá ser feito ao passo ou ao trote.
No entanto, a tropa ao executar a carga para ação necessária, parte do passo para o
trote e em seguida para o galope.
d) Em OCD, a arma de fogo só é utilizada em extrema necessidade, como último
recurso, exclusivamente, para casos de legítima defesa e/ou por ordem do Cmt de
Pelotão. No entanto, a espada constitui-se em um recurso que se tem mostrado
altamente eficaz em tais situações.
e) Para emprego em OCD, a preparação técnica-profissional de cada militar da tropa
hipomóvel merece atenção especial, particularmente, no tocante ao controle emocional.

Fig 7-7 Emprego da tropa hipomóvel em operações de OCD.
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7.4.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES ÀS OCD
a) A instrução permanente do conjunto homem/cavalo visa seu condicionamento,
constituindo-se em premissa básica e imprescindível para que a tropa montada alcance
sua eficácia operacional.
b) A instrução permanente possibilita a seleção dos melhores e mais qualificados
conjuntos para emprego em tais ações, condição básica para reduzir ao mínimo os
riscos de atuação da tropa montada.
c) Os equipamentos e materiais do cavaleiro e de sua montada merecem medidas de
conservação e manutenção adequadas, que aliadas à constante verificação e inspeção
por parte do Cmt de Pelotão reduzirão, ao mínimo, os riscos de danos que venham a
comprometer a atuação da tropa hipomóvel.
d) O levantamento prévio da atuação da tropa montada, nos diversos ambientes, é
imprescindível para o planejamento do Cmt da tropa hipomóvel.
7.4.3 SEGURANÇA DA TROPA HIPOMÓVEL NAS OCD
a) Nos deslocamentos:
- quando embarcado, o comboio deverá receber apoio de guarnições motorizadas,
que exercerão sua segurança; e
- quando a cavalo, a tropa se deslocará de acordo com as peculiaridades do terreno
e das vias de acesso, em coluna por dois ou por um.
b) No ponto de desembarque:
- o desembarque da tropa deverá ser feito em pontos, suficientemente, distantes da
zona de ação, a fim de evitar confrontos prematuros e inconvenientes.
c) Nas ações de controle de distúrbios:
- é princípio fundamental para este tipo de operação o impedimento de qualquer
ação de militar isolado, fora da formação determinada, seja qual for a situação; e
- cada fração de tropa montada deve, por meio de seu Cmt, contar com um
dispositivo de segurança próprio, para o caso de acidentes envolvendo o conjunto
homem/cavalo, visando o não comprometimento da operação.

7.5 EMPREGO DA TROPA HIPOMÓVEL NAS OCD
7.5.1 OBJETIVO
O objetivo principal de uma tropa montada nas OCD é a dispersão da multidão e não
sua detenção ou confinamento. A dispersão deve ser planejada de forma que dificulte
ou desmotive os manifestantes a outra reunião imediata. Dessa forma, para que um
pelotão hipomóvel desempenhe missões de controle de distúrbios, faz-se necessário
que este tome conhecimento de alguns aspectos fundamentais, conforme abaixo.
a) O reconhecimento
É fundamental para o emprego do pelotão hipomóvel, pois serão levantados todos os
aspectos relevantes, de forma a ratificar ou retificar o planejamento inicial. É importante
realizar um estudo minucioso do local, a fim de serem levantadas as principais vias de
acesso, distâncias, bem como suas condições de trânsito. Devem, também, ser
levantadas as dimensões das vias, iluminação, fluxo de veículos e pessoas, assim
como verificação de pontos sensíveis (bancos, instalações públicas, escolas).
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b) O terreno
É de vital importância, pois devem ser observados o tipo de calçamento, a existência
de ladeiras, a presença de cursos d’água e pontes, a altura da rede elétrica e os
obstáculos naturais e artificiais. É necessário que se levante alguns locais que
proporcionem segurança e cobertura para áreas de desembarque e reunião da tropa.
c) O grupo social
Deve-se levar em consideração o grupo social que habita/frequenta a região onde
ocorrerá a operação, para realização de um planejamento prévio de atuação e de
relacionamento com a comunidade. É necessário verificar a predominância do grupo
social hostilizado, para auxiliar na padronização de alguns procedimentos e atitudes
por parte da tropa.
d) A atividade econômica principal
É um dado importante a ser levantado, pois determinará se a população local é,
predominantemente, rural ou urbana, norteando os tipos de medidas prévias de
segurança a serem adotadas, além do armamento mais adequado a ser utilizado e os
tipos de proteção a empregar.
7.5.2 TÁTICA DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS
a) O controle de uma turba requer uma tática adequada e constantemente treinada,
preparando o homem para enfrentar com sucesso a missão de controle de distúrbios,
quando, normalmente, a tropa é superada em efetivo.
b) A tática adequada de emprego, aliada à técnica especializada e aos procedimentos
bem definidos, apoiados por fatores psicológicos favoráveis, permitirão o cumprimento
da missão.
c) O impacto psicológico favorável com a chegada repentina de uma tropa de choque
acarretará a intencional dispersão da turba.
d) É altamente recomendável que a tropa de choque permaneça longe das vistas dos
manifestantes, porém em local que permita fácil acesso à turba, permitindo rapidez e
forte fator psicológico quando de sua chegada.
7.5.3 FORMAS DE ATUAÇÃO DA TROPA HIPOMÓVEL EM OCD
a) Generalidades
Para que se possam executar missões tão variadas e complexas, em que o homem
montado constitui-se na peça principal, serão necessários alguns pré-requisitos, como
a especialização, o adestramento, os equipamentos e a apresentação, sem os quais o
emprego operacional da tropa montada tornar-se-á inviável.
b) Formas de atuação defensiva
Neste tipo de atuação, o pelotão hipomóvel poderá atuar como reserva da tropa em
primeiro escalão, que poderá ficar aquartelado em condições de ser acionado, ou
poderá acompanhar os elementos empregados. No caso de ser empregado junto à
tropa em primeiro escalão, deverá estar à retaguarda dessa tropa o suficiente para não
sofrer interferência das ações da multidão. É importante que nessas condições não
seja visto pela massa, causando efeito psicológico altamente vantajoso para a tropa de
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repressão. O pelotão hipomóvel em reserva será, normalmente, empregado para
reforçar os elementos em primeiro escalão e também para cumprir as missões abaixo.

Fig 7-8 Tropa hipomóvel em reserva.

1) Patrulhamento da área:
- as patrulhas a cavalo constituem um meio eficaz para a prevenção dos mais
variados delitos, podendo serem empregadas nas zonas de difícil acesso ou na
manutenção de patrimônios, sendo, essencialmente, um meio dissuasor e preventivo;
- o pelotão poderá ser fracionado até o nível de três militares (trincas) para
realizar tarefa de patrulha ostensiva;
- o motivo pelo qual se utiliza uma trinca como fração mínima é que, na
abordagem de algum elemento suspeito, um militar realiza a abordagem, o segundo a
segurança do primeiro e o terceiro permanece como guarda-cavalos. A trinca deverá
ser dotada de pelo menos um rádio, que permanecerá em contato com um posto
central, onde estará o comandante de pelotão com viatura, em condições de deslocarse, prontamente, ao local da ocorrência;
- os turnos de patrulhamento deverão ser de seis horas, sendo cinquenta minutos
montado e dez minutos a pé, em postos previamente estabelecidos, com uma
velocidade média de sete quilômetros por hora, o que permitirá às patrulhas
percorrerem, em média, trinta e cinco quilômetros;
- se o local de atuação das patrulhas estiver a uma distância maior que dez
quilômetros da base é conveniente que o deslocamento dos homens e animais seja
realizado em viaturas, evitando o comprometimento da missão, devido ao desgaste do
conjunto por longas distâncias; e
- as patrulhas lançadas, num contexto de manifestação, têm a finalidade de
informar, estabelecer e manter o contato, evitar e dispersar ajuntamentos
potencialmente violentos, dissuadir e reprimir.
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Fig 7-9 Tropa hipomóvel no patrulhamento urbano.

2) Escolta
É a ação unificada de uma tropa hipomóvel em movimento, tendo como principal
missão garantir a segurança e guarda de pessoas ou bens, bem como manter,
temporariamente, sob vigilância pessoas detidas e conduzi-las aos centros de coletas
de presos.
3) Encaminhamento de multidões
É a operação de guiar multidões para um destino específico, tendo por finalidades
dividir uma manifestação em diferentes direções, impedir que uma multidão pacífica
abandone/alcance determinado local, ou manter a multidão em movimento, depois de
desorganizada uma manifestação.
4) Proteção dos flancos:
- tem por finalidades proteger flancos da tropa repressiva, em face de evoluções
que possam ocorrer durante as operações; e
- atuar contra grupos de agitadores que, numa tentativa de distrair a atenção da
força repressiva, procuram provocar novos tumultos. Neste caso, a mobilidade
possibilita a ação e a eficiência da força repressiva.
c) Formas de atuação ofensiva:
- as ações de repelir e dispersar das tropas montadas constituem-se em formas de
operações ofensivas, típicas dos controles de distúrbios civis. A tropa hipomóvel é,
sobretudo, uma arma ofensiva que, conjugando sua mobilidade e flexibilidade, produz
um efeito psicológico determinante. No entanto, a tropa deve ser acompanhada por
outros meios a pé e motorizados para potencializar suas ações; e
- as andaduras (passo, trote e galope) deverão ser empregadas conforme o efeito
que se pretende obter em cada situação. Os grandes espaços e terrenos abertos
permitem à tropa a cavalo o seu melhor rendimento, com grande impacto psicológico,
ensejando níveis de inibição e desestímulo ao confronto direto.
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1) Repelir:
- consiste em direcionar uma multidão até um local determinado, podendo esta
ação ser com energia. Esta atitude não implica, necessariamente, na dispersão da
massa humana, uma vez que as pessoas poderão continuar agrupadas;
- a multidão deverá ser direcionada para um local com capacidade adequada,
devendo evitar seu fracionamento. Para que isto ocorra, as tropas a pé, que exercerão
o esforço secundário, deverão coordenar a velocidade de progressão com as tropas
hipomóveis;
- se os manifestantes estiverem entrincheirados atrás de barricadas, será
necessário adaptar as técnicas previstas aos meios disponíveis e à natureza desses
obstáculos, abrindo uma brecha ou efetuando um envolvimento, evitando empurrar os
manifestantes contra outro obstáculo, deixando-lhes uma ou mais vias de escoamento;
- as tropas devem ter o cuidado para não se fracionarem ou deixar que os
manifestantes se fracionem criando pontos fortes. Para isso, deverão utilizar andadura
ao passo e conjugar esforços junto à tropa a pé; e
- serão empregados meios violentos (bastão, gás lacrimogêneo, carros de água),
caso haja necessidade, devendo serem proporcionais às ações dos manifestantes.

Fig 7-10 Tropa hipomóvel repelindo.

2) Dispersar:
- é a operação que consiste em deslocar uma multidão, dividindo-a,
desagregando-a e impedindo-a de se reagrupar;
- deverá ser feita uma ação de choque logo no primeiro contato, forçando a sua
fragmentação por meio de manobras sucessivas. Atingido esse objetivo, executam-se
patrulhas a fim de impedir o reagrupamento de manifestantes, que poderão provocar
distúrbios ou alteração da ordem;
- o objetivo é designado pela área ou zona de terreno que a multidão venha a
ocupar e da qual deverá ser repelida;
- uma direção de dispersão adequada deverá apresentar as seguintes
características:
- livrar rapidamente as pessoas em perigo;
- não empurrar os manifestantes para zonas ou locais onde possam reagrupar
ou que possam constituir pontos sensíveis;
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- não ser dirigida para um ponto mais forte e resistente;
- não permitir que os manifestantes se reagrupem em pequenos grupos;
- deixar sempre uma direção de fuga, tendo o cuidado de não permitir que os
manifestantes sejam empurrados para direção de um obstáculo;
- permitir a entrada em posição da tropa montada;
- penetrar na área ocupada pelos manifestantes no sentido da menor
profundidade;
- iniciar a ação criando vários pontos de ruptura, de modo a não obter um efeito
de massa; e
- evitar mudança de direção, reafirmando a importância da ação conjunta entre
a tropa a cavalo e a tropa a pé.

Fig 7-11 Tropa hipomóvel atuando na dispersão.

d. Carga:
- quando a tropa montada não consegue dispersar a massa com os dispositivos
normais de choque, aplica-se a carga, com a necessária agressividade e com a maior
ou menor extensão, em função da violência e da resistência apresentada pelos
manifestantes;
- a carga é realizada pela tropa emassada, na formação em batalha ou linha, em
uma determinada direção;
- para permitir a carga de cavalaria, além das condições do terreno serem favoráveis
para manobras a cavalo, é necessário que na retaguarda dos manifestantes existam
vias de escoamento para a dispersão, devido ao pânico que pode ocorrer na multidão;
- antes de se iniciar a carga, deve-se prever um alto a pequena distância da
multidão, cerca de cinquenta a cem metros, como demonstração de força. Caso não se
obtenha o efeito desejado, a tropa prossegue na ação, visando à dispersão;
- a carga deverá conduzir à dispersão da manifestação e/ou gerar entrevero entre a
tropa e os manifestantes mais ousados que resistirem à ação;
- a dispersão em várias direções deve ser realizada por grupos de cavaleiros, sendo
de vital importância que estes evitem desmembramento, uma vez que o homem isolado
constitui-se em um alvo fácil para os manifestantes;
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- ao comando “PREPARAR PARA A CARGA!”, os cavaleiros partem para o galope,
mantendo a formação, com a distância e os intervalos previstos. Os cavaleiros da 1ª
fileira posicionam as espadas/lanças na posição de carga e, os demais, em perfilar;
- quando o pelotão atingir a distância de cerca de cinquenta metros da massa, o
comandante dará a voz de “CARGA!”, que é repetido por todos cavaleiros, cada qual
alargando ao máximo o galope de sua montada; e
- a ação termina com a dispersão dos manifestantes em fuga e/ou, eventualmente,
no combate corpo a corpo, ocasião em que se poderá empregar a espada, nunca
utilizando sua ponta ou corte e sim realizando golpes com a face da lâmina.

Fig 7-12 Carga da tropa hipomóvel.

7.6 PELOTÃO HIPOMÓVEL DE CHOQUE
7.6.1 GENERALIDADE
A formação e o efetivo dos pelotões hipomóveis ficam condicionados, na maioria das
polícias militares, à execução de determinadas missões, seja de patrulhamento ou
emprego efetivo em controle de distúrbios.
7.6.2 ESQUADRA, GRUPO DE COMBATE, GRUPO DE COMANDO E PELOTÃO
a) Esquadra
A Esquadra Hipomóvel (Esq Hipo) constitui a menor fração de tropa em Ações de
Choque, tendo a seguinte composição: um Cb Cmt de Esquadra e cinco Sd.
b) Grupo de Combate
O Grupo de Combate Hipomóvel (GC Hipo) é constituído de duas Esquadras
Hipomóveis, tendo em seu efetivo: um Sgt Cmt de Grupo, dois Cb Cmt de Esquadra e
dez Sd.
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c) Grupo de Comando
O Grupo de Comando (Gp Cmdo) é constituído por militares que desempenham
funções de apoio ao comando: um Sgt Adj, um Rdop, um atirador de escol, um
motorista e um Sd tratador.
d) Pelotão Hipomóvel
O Pelotão Hipomóvel (Pel Hipo) é a unidade básica operacional da tropa montada em
ações de choque, sendo constituído, normalmente, por três GC Hipo. Efetivo: um Ten
Cmt Pel, um Sgt Adj, três Sgt Cmt Gp; seis Cb Cmt Esq e trinta e quatro Sd.

7.7 FORMAÇÕES DO PELOTÃO DE CHOQUE
FORMAÇÕES BÁSICAS
7.7.1 Coluna por um
Refere-se a uma formação onde a tropa estará em forma, um atrás do outro, mantendo
a distância de um corpo de cavalo entre os elementos. É empregada em vias de
acesso restrito. Pode ser utilizada por qualquer constituição montada.

Fig 7-13 GC em coluna por um.

7.7.2 Coluna por dois
Refere-se a uma formação em que a tropa entrará em coluna por dois. É empregada
em estrada e marcha, podendo ser utilizada por qualquer constituição montada.
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Fig 7-14 Esq em coluna por dois.

7.7.3 Coluna por três
Refere-se a uma formação em que a tropa estará em coluna por três. É utilizada em
deslocamentos e ações de CDC, em vias estreitas que não comportam uma frente
mais ampla. Possui alto poder de penetração e impacto, além de constituir a estrutura
base para o desenvolvimento das outras formações.

Fig 7-15 Pel em coluna por três.

7.7.4 Em Linha
Como formação ofensiva, visa à condução da massa para determinada via de
escoamento, fazendo recuar uma multidão. Como formação defensiva, é usada para
conter uma multidão ou para bloquear o acesso a determinado local. É obtida a partir
da formação em coluna por um, dois, três ou em batalha. É utilizada para CDC sendo,
normalmente, a formação mais apropriada para tal.
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Fig 7-16 Pel em linha.

7.7.5 Em Batalha
Formação que pode ser empregada a partir do escalão GC. Neste dispositivo, tem-se o
grupamento em duas fileiras, que tem por finalidade a condução da massa para
determinada via de escoamento ou dispersão total do bloco, tendo a segunda fileira
como reforço.

Fig 7-17 Pel em batalha.

7.7.6 Em Cunha
Como formação ofensiva, visa dividir a massa, penetrando e separando a multidão.
Como formação defensiva, é empregada para atender às situações em que possa ser
necessária uma rápida ação em qualquer direção. É obtida a partir das formações
citadas.
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Fig 7-18 Pel em cunha.

7.7.7 Em Escalão à Direita/Esquerda
Como formação ofensiva, é empregada para dispersar, comprimir ou conduzir a massa
para determinada via de escoamento situada à direita ou à esquerda. Como dispositivo
defensivo, visa dirigir o movimento da multidão para uma só direção.

Fig 7- 19 Pel em Escalão à Esquerda.

7.7.8 Em Losango
Como formação ofensiva, é empregada para penetrar na multidão. Como dispositivo
defensivo, é utilizado quando se exige segurança em todas as direções e, geralmente,
utilizada por grupos de busca e captura.
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Fig 7-20 Pel em Losango.

7.8 EQUIPAMENTOS E ARMAMENTOS UTILIZADOS NAS OCD
7.8.1 GENERALIDADES
É fundamental nas OCD a utilização de meios adequados para proporcionar atuação,
proteção, coordenação e controle pela tropa. A adoção de equipamentos e
armamentos apropriados à missão merece permanente atenção e avaliação por parte
do comandante, evitando riscos decorrentes da obsolecência do desgaste do material.
7.8.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS OCD
a) Os equipamentos mais utilizados nas OCD são: megafone, algemas, capacete de
choque com viseiras flexíveis e articuláveis, rádio, colete a prova de balas, máscara
contra gases (homem e cavalo), extintores de incêndio, luvas, caneleiras e peitoral
(proteção dos cavalos), capa para os cavalos e ferradura tipo borracha (para não
escorregar no asfalto).
b) O homem armado poderá portar, dependendo da missão: espada, cassetete comum
e de choque elétrico, pistola 9 mm, lançadores de granada e pirotécnico, granada de
mão fumígena, lacrimogênea ou vomitiva, espargidor de gás, escopeta com munição
de borracha e bomba de efeito moral.

Fig 7-21 Encilhagem do cavalo para OCD.
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Fig 7-22 Equipamento do cavalo/cavaleiro para OCD.

c) Cabe ressaltar que a espada será utilizada quando necessária, porém não como
arma para perfurar ou cortar e sim para dissuasão. O golpe da espada só será aplicado
quando o cavaleiro se sentir na eminência de ser agredido ou for desmontado, e usará
somente as faces da lâmina, evitando-se sempre o uso do gume. A ponta será o último
recurso, só utilizando-a para defender-se de agressão já iniciada e contra a qual não
haja mais recurso.
d) É importante saber que as armas só poderão ser utilizadas em casos de justificada
necessidade, em legítima defesa do cavaleiro, em defesa de terceiros e procurando,
sempre que possível, moderar os efeitos de seu emprego. A instrução com armas deve
ser iniciada após os cavaleiros adquirirem uma total independência a cavalo e um
perfeito controle da montada em qualquer andadura.

Fig 7-23 Cavaleiro e cavalo equipados.
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7.8.3 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS DE PROTEÇÃO
A proteção do conjunto homem/cavalo é essencial para o sucesso das missões de
controle de distúrbios, pois o militar ou animal ferido por um manifestante, certamente,
trará consequências danosas à operação, podendo até comprometer seu sucesso.
a) Capacete antitumulto
Casco - capacete aberto na cor preta, injetado em termo plástico de alta resistência,
com proteção integral para o crânio, devendo ser indeformável nas intempéries e
manter sempre a sua forma original sem amassaduras e trincas decorrentes de
impactos ou quedas. Deverá conter espaços internos que possibilite o uso de
equipamentos de comunicação, bem como acomode deformações causadas por
impactos.

Fig 7-24 Capacete.

b) Caneleira antitumulto
Equipamento essencial de proteção da rótula e da canela do usuário, amortecendo
qualquer tipo de impacto nestas regiões do corpo do cavaleiro.
c) Cotoveleira antitumulto
Equipamento essencial de proteção da região do cotovelo e parte do antebraço do
usuário.

Fig 7-25 Joelheira/caneleira e cotoveleira.
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d) Cassetete de cavalaria
Cassetete em polipropileno com 1,10 m de comprimento, diâmetro de 3 cm, punho de
15 cm (emborrachado anatomicamente), com um furo a 2 cm após o punho e com
diâmetro de 5 mm, que traspassa o cassetete, com uma corda em nylon com diâmetro
de 5 mm e medindo 15 cm, formando uma argola. Extremidades arredondadas.

Fig 7-26 Cassetete.

e) Materiais e equipamentos diversos

Fig 7-27 Colete tático e transportador de munição química.

Fig 7-28 Luvas de proteção e camelback.
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Fig 7-29 Algemas e radiocomunicador.

f) Materiais de proteção para o cavalo

Fig 7-30 Cabeçada com viseira e protetor de chanfro.

Fig 7-31 Peitoral de choque e caneleira para cavalo.
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7.9 TREINAMENTO DO PELOTÃO HIPOMÓVEL PARA AS OCD

Fig 7-32 Adestrando o cavalo ao tiro.

7.9.1 O preparo da tropa de choque hipomóvel consiste na formação de homens e
animais para o emprego judicioso dos equipamentos, técnicas, táticas e procedimentos
de combate e dos dispositivos legais.
7.9.2 A formação do combatente segue o Programa Padrão de Instrução, comum a
todas as Unidades Operacionais do Exército Brasileiro. Durante o período básico e,
principalmente, o de qualificação, o militar adquire técnicas de montaria, de entrada em
formação e de utilização dos equipamentos.
a) Durante o período de adestramento, os militares recebem instruções específicas de
emprego em operações, com ênfase na prática, no emprego judicioso do armamento,
munições, equipamentos e na aquisição de conhecimentos jurídicos. Cabe ressaltar
que os militares que compõem as frações de pronto emprego do Esquadrão de Choque
Hipomóvel são do efetivo profissional, os quais são mantidos em constante
adestramento, cabendo aos militares do efetivo variável participar da completa
formação do ano de instrução.
b) O emprego de homens e cavalos na atividade operacional deve estar condicionado a
fatores que não comprometam o êxito da missão, devendo haver uma avaliação
contínua do perfil de cada militar e de seu desempenho, considerando seu ímpeto para
a ação, controle emocional e desenvoltura a cavalo.
c) A formação dos animais é consequência de um processo minucioso de escolha,
preparação física, técnica e acompanhamento emocional. Geralmente, os cavalos de
choque hipomóvel são empregados em ambientes conturbados, com grande
quantidade de pessoas, viaturas, sons, materiais e terreno com os mais variados tipos
de obstáculos.
7.9.3 Os animais devem ter um porte médio de altura entre 1,55 m e 1,65 m, variando a
idade entre 3 e 8 anos, e deve atender às qualidades abaixo.
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a) Saúde
Qualidade que determina o perfeito funcionamento do sistema orgânico do animal e
suas características físicas, como a distribuição harmônica de sua estrutura óssea e
seus aprumos.
b) Rusticidade
Qualidade física que determina o grau de adversidade que o cavalo é capaz de resistir
e enfrentar, tanto no que se refere às situações, quanto às enfermidades. Constitui-se
na capacidade de se recuperar rapidamente de ferimentos, de aproveitar bem as
ferragens, aceitar as variações climáticas, não perder muito peso ou ficar demasiado
fatigado quando em viagens, bem como reestabelecer-se, em tempo ágil, quando
acometido de doenças.
c) Resistência
Qualidade física que determina a capacidade em suportar esforços físicos prolongados,
sem acarretar demasiada fadiga muscular. Para tal, o cavalo deve possuir uma boa
capacidade cardiopulmonar.
d) Flexibilidade
Qualidade física que possibilita ao cavalo fazer uso de suas articulações e dispor de
sua musculatura, alongando-a e contraindo-a, a fim de apresentar elasticidade,
plasticidade e harmonia a seus movimentos, permitindo a realização de movimentos
bruscos.
e) Agilidade
Qualidade física que caracteriza a desenvoltura dos movimentos do cavalo. É prova de
destreza do animal, realizando com desembaraço os comandos passados pelo
cavaleiro, facilitando a saída de locais desfavoráveis.
f) Força e potência muscular
A força é a capacidade de deslocar sua massa e do cavaleiro sem grande esforço ou
desgaste físico. A potência muscular é a capacidade de imprimir sustentação aos
movimentos, facilitando as ações em áreas de obstáculos.
g) Equilíbrio
Qualidade física que determina a capacidade que o cavalo possui de combinar o peso
do seu corpo com sua massa, quando em movimento, permanecendo sempre senhor
de suas forças, pelo perfeito governo de seu centro de gravidade ao realizar atividades
em locais de difícil acesso.
h) Porte
Qualidade física que determina a capacidade que o cavalo possui para suportar uma
determinada carga, variando seu porte de médio a grande, conduzindo o peso do
cavaleiro equipado em situações de agitações e proporcionando dissuasão aos
manifestantes.
i) Calma
Qualidade que o cavalo demonstra ao responder às exigências do cavaleiro de forma
natural, sem irritação, poupando, dessa forma, tanto suas energias, como as do
cavaleiro, evitando acidentes quando expostos às situações conturbadas.
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Fig 7-33 Animal já adestrado com o tiro de carabina calibre 12.

j) Franqueza
Qualidade que demonstra confiança e tranquilidade, fazendo com que o cavalo suporte
ruído e enfrente quaisquer situações, e transponha obstáculos naturais ou artificiais.
k) Submissão
Qualidade demonstrada pela capacidade de obediência instantânea do animal,
respondendo às ajudas do cavaleiro, sem reações.
7.9.4 Após a seleção do pessoal e dos animais, inicia-se então a fase do treinamento,
propriamente dito. Deve ser levado em conta que todo militar selecionado já tenha
adquirido independência a cavalo, ou seja, já tenha atingido todos os objetivos na
instrução individual básica e de qualificação da formação do cavaleiro. Nessa fase,
devem ser alcançados:
a) a necessidade de uma preparação intelectual, física e psicológica da tropa montada
para o emprego em OCD e patrulhamentos;
b) o condicionamento do cavalo para o enfrentamento, sem hesitação das
adversidades, quando de seu emprego em áreas urbanas; e
c) adaptação dos animais em áreas sob efeito de gases, apesar destes serem pouco
sensíveis a estes efeitos.
7.9.5 Devem ser intensificadas as instruções de ordem unida a cavalo, utilização do
cassetete, emprego de munições químicas e aspectos jurídicos relacionados às
Operações de Garantia da Lei e da Ordem.
7.9.6 O treinamento dos animais consiste em uma boa iniciação com progressividade e
continuidade nos trabalhos.
7.9.7 No que se refere à preparação física e técnica dos animais, devem ser realizadas
instruções em terreno variado, procurando desenvolver a musculatura e o equilíbrio,
indispensável aos cavalos que, provavelmente, virão a ser assustados e até mesmo
agredidos durante as operações, tendo que se manter equilibrados e sujeitos às ações
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do seu cavaleiro. Além disso, devem ser realizadas transposições de obstáculos
variados, semelhantes aos possíveis obstáculos encontrados na região de operações.
7.9.8 A execução da ordem unida a cavalo deve ser realizada para que os animais
aprendam a permanecer unidos, sem reações, para que obtenham confiança mútua e
tranquilidade nas situações em que estiverem sendo empregados e para que
aprendam e mantenham-se submissos às ações dos seus cavaleiros sob quaisquer
circunstâncias.
7.9.9 Um excelente meio de adestramento é a Pista de Combate Simulado de Choque
Hipomóvel. Esta pista consiste em uma sequência de 59 obstáculos, dispostos em
corredores, que podem ser percorridos em qualquer sentido.
7.9.10 PISTA DE OBSTÁCULOS
Os obstáculos procuram reproduzir as variações dos ambientes operacionais urbanos e
rurais e têm a principal finalidade de desenvolver a franqueza e a coragem dos animais
e familiarizá-los às situações imprevistas e incomuns. Aliados aos obstáculos, podem
ser representados diversos sons característicos dos ambientes de provável atuação,
como disparos, sirenes, gritos e outros, bem como a utilização de agentes químicos,
fumígenos e explosivos não fragmentáveis.
a) Abertura de cancelas de entrada e saída da pista tem por finalidade adestrar o
cavalo a empurrar um anteparo com o peito para sua transposição. Tais cancelas são
dotadas de dobradiças que permitem o fechamento automático, após a transposição de
um animal.

Fig 7-34 Cancelas.

b) Ultrapassagem de valas, medindo 50 cm de largura por 30 cm de profundidade, visa
adestrar os animais a transpor buracos, bueiros e valas encontrados no terreno. Neste
obstáculo, pode ser ateado fogo para adaptar os animais a focos de incêndios, que
podem ser criados pelos manifestantes.
c) Transposição de tonel visa adestrar os animais a saltar sobre barreiras de metal,
madeira, pneus ou outros materiais que podem ser lançados como obstáculos.

7-25

EB60-MT-26.401

Fig 7-35 Tonel.

d) Passagem por túnel visa adaptar os animais aos ambientes de pouca visibilidade,
podendo ser associados ao obstáculo gases e fumígenos.

Fig 7-36 Túnel visto de lado.

Fig 7-37 Túnel visto de frente.

e) A pirâmide consiste em um obstáculo de escadaria, com o topo mais estreito do que
a base, a fim de desenvolver a coragem e o equilíbrio dos animais ao transporem. Este
obstáculo tem, também, por finalidade adestrar o animal a transpor pilhas e montes de
material ou entulhos.
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Fig 7-38 Pirâmide.

f) O fosso com água e profundidade máxima de 50 cm visa adestrar os animais a
transporem regiões de vau e a circularem com naturalidade em locais com água.

Fig 7-39 Fosso.

g) A ponte consiste em um obstáculo de base de madeira e fundo irregular que se
move e balança, conforme é pisoteado pelos animais, passando a sensação de
transposição de uma pequena ponte de madeira com guardas laterais.

Fig 7-40 Ponte.
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h) A escadaria visa adaptar os animais a subirem e a descerem este tipo de obstáculo,
encontrado nos ambientes urbanos, além de desenvolver equilíbrio e coragem nas
montarias.

Fig 7-41 Escada.

i) Além dos obstáculos existentes na pista, podem ser adaptados outros móveis, como
troncos de madeira, pneus e bandeirolas. Cabe ressaltar que o adestramento na Pista
de Combate Simulado deve ser constante, porém realizado, no máximo, uma vez a
cada semana, a fim de evitar elevados e seguidos níveis de stress nos animais.
7.9.11 EMPREGO DO CASSETETE
O cassetete consiste em uma arma eficiente nas ações de choque que apresenta
pouca probabilidade de ocasionar profundos ferimentos. A presença desta tropa
empunhando cassetete impõe maior respeito à multidão, pois sabem os manifestantes
e curiosos que os bastões serão usados, vigorosamente, caso seja necessário.
a. Guarda Baixa:
- posição em que o cavaleiro está pronto e apto a barrar objetos lançados,
neutralizar golpes e reagir, visando proteger as pernas e abdômen;
- é uma posição ameaçadora, sendo ao mesmo tempo defensiva e ofensiva;
- a arma posiciona-se na altura do peito do oponente, próxima às pernas dos
cavaleiros, com o cotovelo tangente ao corpo e o braço ligeiramente flexionado, de
modo que o cassetete fique no prolongamento do antebraço; e
- o cavaleiro fixa o olhar na direção do alvo.
b. Guarda Média:
- posição na qual o cavaleiro cobre-se e está sempre pronto e apto a barrar objetos
lançados e golpeados contra si e a desferir golpes, protegendo o peito e abdômen do
homem; e
- a arma posiciona-se na altura do peito do cavaleiro, no sentido transversal do
tronco, cotovelo junto ao corpo, braço ligeiramente flexionado e olhar fixo na direção do
alvo.
c. Guarda Alta:
- também é uma posição na qual o cavaleiro cobre-se e está sempre pronto e apto a
parar objetos lançados e golpeados contra si e a desferir golpes;
- visa proteger a clavícula, o pescoço e a cabeça;
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- a arma posiciona-se na altura da cabeça do cavaleiro, no sentido transversal do
tronco, cotovelo projetado para cima, braço ligeiramente flexionado e olhar fixo na
direção do alvo.
d. Molinetes
São movimentos que tem por finalidade empregar o cassetete com a máxima destreza
e habilidade, conforme abaixo.
1) Molinete Horizontal
Ao comando de “MOLINETE HORIZONTAL!”, o cavaleiro estenderá o braço
direito à frente e na horizontal, mão na altura dos olhos, corpo do cassetete um pouco
voltado à direita, unhas ligeiramente para a esquerda e para baixo. Ao comando de
“MARCHE!”, a arma desenvolverá um círculo horizontal no sentido horário, acima da
cabeça, por uma torção do punho, completando o círculo à frente.
2) Molinete Vertical
Ao comando de “MOLINETE VERTICAL!”, o cavaleiro tomará a posição de guarda
baixa. Ao comando de “MARCHE!”, elevará a ponta do cassetete e iniciará um
movimento descrevendo uma circunferência, no sentido horário, ao lado direito do
cavalo.
3) Molinete Transversal
Ao comando de “MOLINETE TRANSVERSAL!”, o cavaleiro tomará a posição de
Guarda Baixa. Ao comando de “MARCHE!”, ficará em pé, apoiado nos estribos, baixará
a ponta do cassetete e realizará um movimento descrevendo uma circunferência de 45º
em relação ao solo, da seguinte forma:
- inicia o movimento rodando o cassetete na direção da garupa do cavalo, sem
dobrar o braço, até completar o círculo, retornando para a posição inicial;
- ato contínuo, o cassetete é novamente movimentado, no sentido oposto, ou seja,
roda-o à frente do cavaleiro, mantendo a inclinação de 45º, em relação ao solo, até
completar um círculo; e
- continuará a executar os movimentos circulares, ora para frente, ora para trás.
e. Golpes
Os golpes são desferidos com o braço distendido e imprimindo a máxima impulsão
possível à arma, visando à mão, o braço, à cabeça ou à clavícula do oponente. A mão
esquerda deverá permanecer independente das reações produzidas pelo corpo do
cavaleiro, a fim de evitar qualquer contração involuntária que afete a boca de sua
montada. O olhar deverá estar sempre voltado para a direção do golpe.
f. Pontas
As pontas constituirão recursos extremos do cavaleiro para defender-se de uma
agressão que já se caracterizou. Constituem-se de estocadas violentas na direção do
oponente. As pontas são desferidas com o braço distendido, imprimindo-se a máxima
impulsão possível à arma, avançando o ombro e inclinando o busto, sem abandonar a
sela e baixar a cabeça. Ato contínuo, retirar o corpo e o braço para novas pontas.
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7.10 DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DA TROPA HIPOMÓVEL

Fig 7-42 Tropa embarcando os cavalos para operação.

7.10.1 Na grande maioria das situações de emprego, o esquadrão de choque
hipomóvel necessitará realizar deslocamentos, devido às grandes distâncias a serem
percorridas. No que se refere ao transporte dos cavalos, alguns aspectos devem ser
observados para que não ocorram acidentes nos embarques, deslocamentos e
desembarques.
7.10.2 Os animais do esquadrão são transportados em viaturas especializadas para o
transporte de equinos, que devem possuir fortes rampas de acesso e com piso
antiderrapante, com separações internas para cada animal e janelas de ventilação. O
piso deve ser revestido de uma camada de material macio, geralmente, serragem de
madeira. Durante os deslocamentos, deve haver uma checagem constante do estado
da cavalhada.
7.10.3 O esquadrão de choque hipomóvel deve ser transportado em viaturas
específicas para o transporte de pessoal, visando segurança, melhor distribuição dos
militares e de seus materiais.
7.10.4 Por ocasião do planejamento do embarque, deve-se buscar manter ao máximo
possível a integridade tática das frações.
7.10.5 Durante o embarque e desembarque, cada militar deve conduzir a sua montada
para o interior ou exterior da viatura, segurando o cabo do buçal próximo da cabeça do
cavalo com uma das mãos e a ponta do cabo com a outra mão, mantendo o cavalo
alinhado ao seu lado.
7.10.6 Devem ser colocados elementos de segurança nas laterais da rampa, evitando
que os animais caiam ou saltem da mesma.
7.10.7 Antes do embarque, a cilha deve ser afrouxada, a cabeçada e o cassetete
deverão ser retirados e acondicionados em compartimento próprio, utilizando-se para o
transporte somente o buçal, que deverá ser ancorado no interior da viatura para servir
de ponto de apoio para o animal durante o deslocamento.
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7.10.8 A amarração do cavalo no interior da viatura deve atender requisitos de
segurança, além de possibilitar maior rapidez no desembarque. Para tanto, ao se
argolar o cavalo, não se deve fazer nó cego no cabo do buçal, pois se o cavalo estirar
será impossível soltá-lo sem cortar o cabo. Na viatura, os animais devem ser dispostos
no sentido transversal à carroceria, colocados alternadamente, em sentidos opostos,
cabeça/garupa, objetivando obter melhor distribuição de peso, propiciando,
consequentemente, melhor estabilidade para a viatura.

Fig 7-43 Tropa desembarcada e pronta para atuar.
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CAPÍTULO VIII
MODALIDADES OLÍMPICAS E PRÁTICAS EQUESTRES

8.1 ADESTRAMENTO
8.1 ADESTRAMENTO
8.2 CONCURSO COMPLETO DE
EQUITAÇÃO (CCE)
8.3 SALTO
8.4 POLO
8.5 VOLTEIO

Fig 8-1 Sgt Luiza Almeida Campeã Mundial Militar de Adestramento nos V JMM.

8.1.1 OBJETIVO E NOÇÕES GERAIS
a) O objetivo do Adestramento é o desenvolvimento do cavalo, de modo a torná-lo um
atleta, através de uma educação harmoniosa. Em consequência, o cavalo torna-se
calmo, elástico, descontraído e flexível, mas, também, confiante, atento e impulsionado,
realizando, assim, um perfeito conjunto com seu cavaleiro.
b) Uma competição de Adestramento é realizada em um picadeiro, que pode ser nas
dimensões 20m x 60m ou 20m x 40m, com piso de areia ou grama. A pista é
demarcada com letras, utilizadas pelo cavaleiro como referência para realizar as figuras
de uma reprise.
c) Uma reprise de Adestramento realiza uma sequência de movimentos em um
picadeiro. Esses movimentos podem ser transições de andaduras, figuras e trabalhos
laterais.

Fig 8-2 Picadeiro de Adestramento 20m x 60m.
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d) As qualidades desejadas para um cavalo de Adestramento são:
- franqueza e regularidade das andaduras;
- harmonia, leveza e facilidade dos movimentos;
- leveza do antemão e engajamento dos posteriores, oriundos de uma impulsão
sempre ativa; e
- aceitação da embocadura, com submissão/permeabilidade, sem qualquer tensão
ou resistência.
e) O cavalo transmite, assim, a impressão de realizar, por vontade própria, o que lhe é
solicitado. Confiante e atento, submete-se, generosamente, ao controle de seu
cavaleiro, mantendo-se, perfeitamente, direito em qualquer movimento em linha reta e,
encurvando-se, adequadamente, quando se move em linhas curvas.
f) Seu passo é regular, livre e sem constrangimento. Seu trote é livre, elástico, regular,
sustentado e ativo. Seu galope é unido, leve e equilibrado. Suas ancas nunca ficam
inativas ou preguiçosas. O cavalo responde à mais leve indicação do cavaleiro e, assim,
dá vida e brilho a todo seu corpo.
g) O cavalo obedece voluntariamente e sem hesitação, atendendo às diferentes ajudas,
calmamente e com precisão, manifestando um equilíbrio natural e harmonioso, livre do
efeito paralisante das resistências.
h) Em todo seu trabalho, inclusive no movimento de “Alto”, o cavalo deve estar "na
mão". Diz-se que um cavalo está "na mão" quando o pescoço está mais ou menos
elevado e arredondado, conforme o estágio de seu treinamento e o alongamento ou
reunião da andadura e aceita a embocadura com um contato leve e consistente, macio
e submisso. A cabeça deve conservar-se numa atitude fixa e, em regra geral, o chanfro
ligeiramente à frente da vertical, com a nuca flexível e como o ponto mais alto do
pescoço. O cavalo não deverá oferecer qualquer resistência ao cavaleiro.
i) A cadência é mostrada através do trote e do galope, sendo o resultado da adequada
harmonia que um cavalo demonstra quando se move com acentuada regularidade,
impulsão e equilíbrio. A cadência deve ser mantida em todos os diferentes exercícios
ao trote/galope e em todas as variações destas andaduras. A regularidade das
andaduras é fundamental para o Adestramento.
8.1.2 COMPETIÇÃO
a) Durante uma competição de Adestramento, as reprises são julgadas por juízes que
atribuem notas para cada movimento da apresentação. Ao final de cada reprise, é
calculada a porcentagem de acertos. O conjunto que apresentar a maior porcentagem,
em sua reprise, é considerado vencedor.
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Fig 8-3 Juízes de adestramento.

b) A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) regula as categorias e séries a nível
nacional. As Federações regulam a modalidade a nível estadual. A CDE regula a
modalidade a nível Exército Brasileiro.
c) Anualmente, é realizado um Campeonato do Exército de Adestramento, no qual
participam todos os C Mil A e o DECEx. A competição é uma disputa pelo título de
campeão e vice-campeão (individual e por equipe).
8.1.3 FIGURAS BÁSICAS DE ADESTRAMENTO
a) Alto
- No “Alto”, o cavalo deve conservar-se atento, engajado, imóvel e direito, com seu
peso igualmente distribuído sobre seus quatro membros. O pescoço sustentado, a
nuca como o ponto mais alto e o chanfro ligeiramente para frente da vertical,
conservando-se "na mão" e mantendo um contato leve e macio com a mão do
cavaleiro. O cavalo deve mascar, tranquilamente, o bocado e estar pronto para moverse à frente à menor indicação do cavaleiro.

Fig 8-4 Alto.
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- O “Alto” é obtido pelo deslocamento do peso do cavalo para os posteriores, por
meio de uma ação correta e crescente do assento e das pernas do cavaleiro, que
impulsiona o cavalo para frente sobre a mão, suavemente fechada, originando um “Alto”
quase instantâneo, mas sem movimentos bruscos no local previamente determinado. O
alto é preparado através de uma série de meias-paradas.
b) Passo
O “Passo” é uma andadura marchada a quatro tempos, bem marcados com
intervalos iguais, entre cada batida. Esta regularidade, combinada com total
descontração, deve ser mantida durante todos os movimentos ao passo.

Fig 8-5 Tempos do passo.

1) Passo Médio
É um passo claro, regular e fácil, com um alongamento médio. O cavalo, conservandose "na mão”, marcha energicamente, porém descontraído, num passo igual e
determinado, com os posteriores apoiando-se no solo à frente das marcas dos
anteriores. O cavaleiro conserva um contato leve, macio e constante com a boca de
seu cavalo, permitindo o movimento natural da cabeça e do pescoço.
2) Passo Alongado
O cavalo cobre o máximo de terreno possível, sem precipitação e sem perder a
regularidade de suas batidas. Os posteriores pousam, nitidamente, à frente das marcas
dos anteriores. O cavaleiro permite que o cavalo alongue seu pescoço e avance sua
cabeça (para frente e para baixo) sem, todavia, perder o contato com a boca e o
controle da nuca. O chanfro deve estar, nitidamente, à frente da vertical.
3) Passo Livre
O “Passo Livre é uma andadura de relaxamento, na qual ao cavalo é permitido
completa liberdade para abaixar e alongar a cabeça e o pescoço. A extensão do
terreno coberto e o alongamento das passadas, com os posteriores pousando
claramente à frente das marcas dos anteriores, são essenciais para a qualidade do
passo.
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4) Passo Reunido
A andadura permanece "marchada" e vigorosa com uma sucessão regular do pousar
dos membros. Cada batida cobre menos terreno que no passo médio. A andadura é
mais elevada, pelo fato de cada articulação se flexionar mais. A mobilidade é maior e,
necessariamente, o passo reunido é mais curto que o passo médio, porém com mais
atividade.

Fig 8-6 Passos.

c) Trote
O trote é uma andadura a “dois tempos” sobre bípedes diagonais alternados (anterior
esquerdo e posterior direito e vice-versa), separados por um momento de suspensão.
O trote deve ser mostrado com passadas francas, ativas e regulares.

Fig 8-7 Tempos do Trote.

1) Trote Reunido
O cavalo, conservando-se "na mão", move-se para frente com seu pescoço elevado e
arredondado. Os jarretes, bem engajados e flexionados, devem manter uma impulsão
enérgica, permitindo, assim, que as espáduas se movam com grande mobilidade,
demonstrando completa autossustentação. Embora as passadas do cavalo sejam mais
curtas que nos outros trotes, a elasticidade e a cadência não são reduzidas.
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2) Trote de Trabalho
Esta é uma andadura entre o trote reunido e o trote médio, na qual o treinamento do
cavalo não está ainda desenvolvido o suficiente e pronto para os movimentos reunidos.
O cavalo, mostrando-se devidamente equilibrado e conservando-se "na mão", move-se
para frente com passadas iguais e elásticas com uma boa atividade dos jarretes. A
expressão "boa atividade dos jarretes" salienta a importância da impulsão proveniente
da atividade das ancas.
3) Trote Médio
Esta é uma andadura de amplitude moderada se comparada com o trote alongado,
porém mais "redondo" que o último. Sem precipitar (correr), o cavalo move-se para
frente com passadas nítidas e alongadas e com impulsão oriunda dos posteriores. O
cavaleiro permite que o cavalo coloque sua cabeça um pouco mais à frente da vertical
que no trote reunido e no trote de trabalho e, ao mesmo tempo, permite-lhe que baixe,
ligeiramente, sua cabeça e seu pescoço. As passadas devem ser tão iguais quanto
possível e todo o movimento deve ser equilibrado e fácil.
4) Trote Alongado
O cavalo cobre o máximo de terreno possível. Sem precipitar (correr), alonga ao
máximo suas passadas como resultado de uma grande impulsão, proveniente das
ancas. O cavaleiro permite que o cavalo alongue a sua moldura, exercendo controle
sobre a nuca. O movimento dos anteriores e posteriores deve ser semelhante
(paralelos) no momento da extensão para frente. O movimento inteiro deve ser
equilibrado e a transição para o trote reunido deve ser executada suavemente,
deslocando mais peso para o postmão.

Fig 8-8 Tipos de trote.

d) Galope
- O galope é uma andadura a "três tempos", na qual, no galope à direita, por
exemplo, as batidas se sucedem na seguinte ordem: posterior esquerdo, diagonal
esquerda, anterior esquerdo e posterior direito, deslocando-se, simultaneamente,
anterior direito, seguidos por um tempo de suspensão com os quatro membros no ar
antes do lance seguinte.
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- O galope, sempre com lances leves, cadenciados e regulares, deve ser iniciado
sem hesitação.

Fig 8-9 Tempos do Galope.

1) Galope Reunido
O cavalo, conservando-se "na mão", move-se para frente com seu pescoço elevado e
arredondado. Os jarretes, estando bem engajados, mantêm uma impulsão enérgica,
possibilitando que as espáduas se movam com grande mobilidade, demonstrando
completa autossustentação e uma tendência de elevar a atitude. Os lances do cavalo
são menores que nos outros galopes, sem perder a elasticidade e a cadência.
2) Galope de Trabalho
Esta é uma andadura, entre o galope reunido e o médio, na qual o treinamento do
cavalo não está ainda desenvolvido o suficiente e pronto para os movimentos reunidos.
O cavalo mostra um equilíbrio natural, conservando-se "na mão" e move-se para frente
com lances iguais, leves e cadenciados, com boa ação dos jarretes. A expressão "boa
ação dos jarretes" acentua a importância de uma impulsão proveniente da atividade
das ancas.
3) Galope Médio
Esta é uma andadura entre o galope de trabalho e o galope alongado. Sem correr, o
cavalo move-se para frente com passadas, nitidamente, alongadas e com impulsão
oriunda dos posteriores. O cavaleiro permite que o cavalo mantenha sua cabeça um
pouco mais à frente da vertical que nos galopes reunido e de trabalho e, ao mesmo
tempo, permite-lhe baixar ligeiramente sua cabeça e seu pescoço. Os lances devem
ser equilibrados e sem constrangimento.
4) Galope Alongado
O cavalo cobre tanto terreno quanto possível, sem aumentar a frequência das
passadas, alonga ao máximo seus lances sem perder de sua calma, leveza e retidão,
como um resultado da grande impulsão vinda das ancas. O cavaleiro permite ao cavalo
alongar a sua moldura, exercendo controle sobre a nuca e ganhando terreno. Todo
movimento deverá ser bem equilibrado e a transição para o galope reunido deverá ser
executada, suavemente, deslocando mais peso para o postmão.
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Fig 8-10 Tipos de galope.

Observações:
- Contragalope - "Galope Falso"
O contragalope é um movimento equilibrado e reto que deve ser executado em
andadura reunida. O cavalo galopa no pé externo, numa sequência correta,
posicionando-se para o lado do pé do galope. O antemão deverá permanecer alinhado
na mesma pista do postmão.
- Mudança de Pé Simples ao Galope
Este é um movimento em que após uma transição direta do galope para o passo, com
três a cinco passadas, nitidamente, definidas e regulares, é feita, uma transição
imediata para o outro pé do galope.
- Mudança de Pé ao Galope ou Mudança de Pé no Ar
Esta mudança de pé é executada em um lance com os anteriores e posteriores
mudando ao mesmo tempo. A mudança de pé, tanto dos anteriores como dos
posteriores, ocorre durante o tempo de suspensão. As ajudas devem ser precisas e
sem obstruir o movimento. As mudanças de pé também podem ser executadas em
séries, por exemplo, a cada quatro, três, dois ou a cada lance. O cavalo, mesmo nas
séries, conserva-se leve, calmo e direito com uma impulsão viva, e mantém o mesmo
ritmo e equilíbrio durante a série executada. A fim de não refrear ou constranger a
leveza, a fluência e o terreno coberto nas mudanças de pé em séries, deve ser mantida
uma impulsão suficiente. O objetivo das mudanças de pé é mostrar a reação,
sensibilidade e submissão do cavalo às ajudas para as mudanças.
e) Recuar
O recuar é um movimento para retaguarda, por bípedes diagonais, a “dois tempos”,
sem tempo de suspensão. Cada diagonal eleva e pousa no chão, alternadamente, com
o antemão e o postmão alinhados em uma mesma pista. Durante todo o exercício, o
cavalo deverá permanecer “na mão”, mantendo o desejo de se mover para frente.
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Fig 8-11 Mecânica do recuar.

f) Transições
As mudanças de andadura e as variações de velocidade devem ser executadas,
exatamente, no ponto determinado. A cadência, exceto ao passo, deverá ser mantida,
até o momento em que a andadura ou movimento é modificada ou o alto realizado.
Transições dentro de uma mesma andadura devem ser, claramente, definidas e
mantidos o mesmo ritmo e cadência. O cavalo deve permanecer leve à mão, calmo e
conservar uma posição correta.
g) Meia parada
Todo movimento ou transição deverá ser, invisivelmente, preparado por uma meia
parada. A “Meia Parada” é uma ação coordenada, quase simultânea do assento,
pernas e mãos do cavaleiro com o objetivo de aumentar a atenção e o equilíbrio do
cavalo antes da execução de movimentos ou transições para andaduras inferiores ou
superiores. Ao deslocar, ligeiramente, mais peso para o postmão são facilitados o
engajamento dos posteriores e o equilíbrio sobre as ancas, em benefício da leveza do
antemão e do equilíbrio do cavalo como um todo.
h) Mudanças de direção
Nas mudanças de direção, o cavalo deve ajustar a curvatura de seu corpo com a da
linha que ele segue, conservando-se flexível e seguindo as indicações do cavaleiro,
sem qualquer resistência ou mudança de andadura, de ritmo ou velocidade. As
mudanças de direção podem ser executadas nas seguintes situações:
- volta em ângulo reto, incluindo passagem de canto (um quarto de volta de
aproximadamente 6m de diâmetro);
- diagonal curta e longa;
- meias-voltas e semicírculos, com mudança de mão;
- meias piruetas ou meias-voltas sobre as ancas;
- laços de serpentina; e
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- contramudança de mão. O cavalo deverá estar reto por um instante antes de
mudar de direção.

Fig 8-12 Mudanças de direção.

i) Figuras
As figuras constantes das reprises de Adestramento são as Voltas, as Serpentinas e
o Oito de Conta.
- A “Volta” é um círculo de 6m, 8m ou 10m de diâmetro. Se for maior de 10 metros,
usa-se o termo Círculo.
- A “Serpentina” com vários laços, tocando o lado maior do picadeiro, consiste de
semicírculos ligados por uma linha reta.
- O “Oito de Conta” consiste de duas voltas ou círculos de igual tamanho, como
prescrito na reprise, que são tangentes no meio do Oito. O cavaleiro deve endireitar
seu cavalo por um instante, antes de mudar de direção no centro da figura.
j) Cessão à perna
O objetivo da cessão à perna é demonstrar a flexibilidade e a sensibilidade lateral do
cavalo. O exercício é executado ao trote de trabalho. O cavalo fica quase direito,
exceto por uma ligeira flexão na nuca para a direção contrária em que o cavalo se
move, de maneira que o cavaleiro é apenas capaz de ver o supercílio e a narina do
lado interno do cavalo. Os membros internos cruzam por cima dos externos.
k) Movimentos Laterais
O objetivo principal dos movimentos laterais, exceto a cessão à perna, é
desenvolver e aumentar o engajamento dos posteriores e, em consequência, também a
reunião. Em todos os movimentos laterais, espádua a dentro, travers, renvers e apoiar,
o cavalo fica ligeiramente encurvado e se move em pistas diferentes. A encurvatura ou
a flexão nunca deve ser exagerada, pois isto prejudicaria o equilíbrio e a fluência do
movimento. Em todos os movimentos laterais, a andadura deve conservar-se franca e
regular, mantida por uma impulsão constante. Deve, entretanto, ser flexível,
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cadenciada e equilibrada. Muitas vezes, a impulsão se perde por causa da
preocupação do cavaleiro em encurvar o cavalo e empurrá-lo lateralmente.
- Espádua a Dentro
Este exercício é executado ao trote reunido. O cavalo é conduzido com uma ligeira,
mas uniforme, curvatura em torno da perna interna do cavaleiro, mantendo o
engajamento, a cadência e um ângulo constante de aproximadamente 30 graus. O
anterior interno do cavalo passa e cruza à frente do anterior externo. As passadas do
posterior interno movem-se para baixo do corpo do cavalo, seguindo a mesma pista do
anterior externo, com o abaixamento de sua anca interna. O cavalo é encurvado para o
lado contrário à direção de deslocamento.
- Travers
Este exercício pode ser executado ao trote ou galope reunido. O cavalo é ligeiramente
encurvado em torno da perna interna do cavaleiro, mas com um grau de curvatura
maior que a espádua a dentro. Um ângulo constante de aproximadamente 35 graus
deve ser mostrado. O antemão permanece na pista e a garupa desloca-se na pista
interna. Os membros externos passam e cruzam à frente dos membros internos. O
cavalo é encurvado para a direção para a qual está se deslocando. Para iniciar o
travers, a garupa deve deixar a pista após um canto ou círculo e não retorna à pista. Ao
finalizar o travers, a garupa é trazida à pista (sem nenhuma contraflexão da
nuca/pescoço) da mesma forma em que terminaria um círculo.
- Renvers
É o movimento inverso em relação ao travers. A garupa permanece na pista enquanto
o antemão se move na pista interna. Para finalizar o renvers, o antemão é alinhado
com a garupa na pista. Por outro lado, os mesmos princípios e condições que se
aplicam ao travers são aplicados ao renvers. O cavalo é ligeiramente encurvado em
torno da perna interna do cavaleiro. Os membros externos do cavalo passam e cruzam
à frente dos membros internos. O cavalo é encurvado na direção na qual ele se
desloca.
- Apoiar
É uma variação do travers, executado sobre a diagonal, em vez de ao longo do muro.
Pode ser executado ao trote reunido e no movimento “passage” nas provas de Estilo
Livre ou galope reunido. O cavalo deve ficar ligeiramente encurvado na direção para a
qual está se deslocando e encurvado em torno da perna interna do cavaleiro. O cavalo
deverá manter a mesma cadência e equilíbrio durante todo o movimento. A fim de dar
mais liberdade e mobilidade às espáduas, é importante que a impulsão seja mantida,
especialmente, o engajamento do posterior interno. O corpo do cavalo é mantido,
aproximadamente, paralelo ao lado maior do picadeiro com o antemão, ligeiramente
avançado em relação à garupa.
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Fig 8-13 Movimentos laterais.

l) Pirueta, Meia-Pirueta e Meia-Volta sobre as ancas
- Pirueta/Meia – Pirueta
É uma volta de 360/180 graus executada em duas pistas com um raio igual ao
comprimento do cavalo em que o antemão se move em torno do postmão. As
piruetas/meias-piruetas são geralmente executadas ao passo reunido ou ao galope,
mas também podem ser executadas no piaffer. Na pirueta/meia-pirueta, os anteriores e
o posterior externo movem-se em torno do posterior interno. A perna interna descreve
um círculo tão pequeno quanto possível. Em qualquer andadura em que a
pirueta/meia-pirueta seja executada, o cavalo, ligeiramente, encurvado na direção para
onde está girando, deverá permanecer “na mão” com um leve contato, girando
calmamente e mantendo a sequência das batidas dessa andadura. A nuca
permanecerá como o ponto mais alto durante todo o movimento. Ao executar a pirueta
ou a meia-pirueta ao galope, o cavaleiro deve manter a perfeita leveza do cavalo,
enquanto lhe acentua a reunião. As ancas estarão bem engajadas e abaixadas e
apresentarão uma boa flexão das articulações.
- Meia-Volta sobre as ancas a partir do passo
Para os cavalos novos que ainda não têm condições de mostrar um passo reunido, a
meia-volta sobre as ancas é um exercício para preparar o cavalo para a reunião. A
volta sobre as ancas é executada no passo médio, preparado por intermédio de meias
paradas para encurtar um pouco as passadas e aumentar a habilidade de encurvar as
articulações dos posteriores. O cavalo não executa o alto antes de fazer a volta. A
meia-volta sobre as ancas pode ser executada com um raio de círculo maior que a
pirueta ao passo, aproximadamente meio metro, mas a exigência da escala de
treinamento, no que diz respeito ao ritmo, contato, atividade e retidão são as mesmas.
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m) Passage
A passage é um trote muito reunido, elevado e muito cadenciado. Ela é
caracterizada por acentuado engajamento dos posteriores, maior flexão dos joelhos e
jarretes e graciosa elasticidade do movimento. Cada diagonal eleva e apoia,
alternadamente, com cadência e uma suspensão prolongada.
n) Piaffer
O piaffer é um movimento diagonal altamente reunido, cadenciado e elevado, que dá
a impressão de realizar-se no mesmo lugar. O dorso do cavalo é flexível e elástico. O
postmão se abaixa, as ancas com jarretes ativos são bem engajados, dando uma
grande liberdade, leveza e mobilidade às espáduas e ao antemão. Cada diagonal eleva
e pousa alternadamente, com elasticidade e uma cadência igual.
o) Impulsão/Submissão
- Impulsão é o termo usado para descrever a transmissão de uma atenta e enérgica,
embora controlada, energia propulsiva produzida pelo postmão no movimento atlético
do cavalo. Sua expressão máxima só pode ser demonstrada através de um dorso
macio e flexível, guiado por um suave contato com a mão do cavaleiro.
- Submissão não significa subordinação, mas uma obediência que revela sua
presença por uma atenção constante, boa vontade e confiança do cavalo, assim como
pela harmonia, leveza e facilidade que ele demonstra na execução de diferentes
movimentos.
p) Reunião
Os objetivos da reunião do cavalo são:
- desenvolver e melhorar a regularidade e o equilíbrio do cavalo, que foi mais ou
menos deslocado pelo peso adicional do cavaleiro;
- desenvolver e aumentar a habilidade do cavalo para baixar e engajar suas ancas
em benefício da leveza e da mobilidade do antemão; e
- melhorar o desembaraço e a atitude do cavalo para torná-lo mais agradável para
montar.
A reunião é desenvolvida através da prática das meias paradas e dos movimentos
laterais, espádua a dentro, travers, renvers e apoiar.
q) Posição e as Ajudas do cavaleiro
Todos os movimentos devem ser obtidos com ajudas imperceptíveis e sem um
esforço aparente do cavaleiro. Ele deve estar bem equilibrado, elástico, sentado fundo
no centro da sela e ligado, suavemente, ao ritmo do cavalo com sua cintura e quadris
flexíveis, coxas e pernas fixas e bem descidas. Os calcanhares devem ser o ponto
mais baixo. A parte superior do corpo deve estar flexível, ereta e na vertical. O contato
deve ser independente do assento do cavaleiro. As mãos devem ser fixas, baixas e
próximas uma da outra, com o polegar como o ponto mais alto de uma linha reta, que
vem do cotovelo flexível, passa pela mão e vai até a boca do cavalo. Os cotovelos
devem estar próximos do corpo. Todo esse critério permite ao cavaleiro seguir os
movimentos do cavalo de forma suave e desembaraçadamente.
r) Os aspectos técnicos da modalidade Adestramento são regidos pela Federação
Equestre Internacional e Confederação Brasileira de Hipismo, os quais são acessados
nos regulamentos vigentes, disponíveis em seus sítios eletrônicos.
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8.2 CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO (CCE)

ADESTRAMENTO

CROSS–COUTRY

SALTO

Fig 8-14 Modalidades do CCE.

8.2.1 NOÇÕES GERAIS E CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS
a) O Concurso Completo de Equitação (CCE) constitui, como seu nome indica, uma
competição combinada e completa. Exige da parte do concorrente uma experiência
avançada em todas as disciplinas equestres e um conhecimento preciso de seu cavalo,
um grau de formação múltipla, que será resultado de um treinamento adequado e
exequível.
b) Compreende uma prova de Adestramento, um “Cross-Country” e uma prova de
Saltos de Obstáculos.
c) Planejar o treinamento consiste em ajustar os fatores de planificação, por meio de
uma programação adequada, buscando o desenvolvimento das qualidades e
capacidades físicas do animal, aliadas à preparação técnica específica e alimentar,
tudo sob atenta fiscalização e rigoroso controle.
d) Abarca um conjunto de trabalhos e cuidados próprios:
- dosagens da preparação física e da técnica por determinados períodos;
- estudo continuado do estado do animal como um todo;
- reavaliação periódica dos objetivos a atingir, que vão possibilitar ao cavaleiro uma
planificação flexível; e
- observar os fatores referentes ao alojamento do cavalo, ao pessoal de apoio, ao
material e aos locais de treinamento.
e) O cavalo deverá estar alojado em um boxe amplo, permanentemente limpo, arejado,
claro, com água abundante no bebedouro, cochos adequados e boa cama.
f) No que se refere ao pessoal de apoio, constitui-se de uma equipe de treinamento,
composta pelos seguintes elementos: técnico, veterinário e tratador do cavalo.
Acresce-se a esse grupo outros auxiliares, nos locais de treinamento e na enfermaria
veterinária.
g) Os Locais de treinamento devem possuir: um campo aberto, preferencialmente, com
elevações; uma pista cercada, dotada de material necessário à armação de percursos;
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uma pista de “Cross-Country”, com variados obstáculos; e um picadeiro aberto e um
coberto, que são alternativas para os dias de chuva e para os trabalhos em liberdade.
Nesses locais, é imprescindível a presença do pessoal de apoio para assegurar o
perfeito desenvolver das atividades.
h) O material de montaria caracteriza-se pela boa qualidade e pelo quantitativo
necessário. O cavaleiro usará uma vestimenta adequada ao treinamento, sem se
esquecer da utilização de equipamentos de segurança.
i) Os aspectos acima considerados influenciam, sobremodo, na elaboração do
programa em foco, mas, no que concerne à execução do treinamento, ressalta-se:
preparação física, preparação técnica e dieta ou manejo alimentar do animal, que se
relacionam, complementam-se e conduzem o andamento dos trabalhos.
j) Os aspectos técnicos da modalidade CCE são regidos pela Federação Equestre
Internacional e Confederação Brasileira de Hipismo, sendo necessária a consulta dos
Regulamentos vigentes disponíveis em seus sítios eletrônicos.

8.3 SALTO
8.3.1 DEFINIÇÃO
a) A modalidade de Salto consiste, basicamente, em provas em que o conjunto
cavalo/cavaleiro/amazonas realiza um percurso com cerca de 8 a 12 obstáculos
diferentes, com variados graus de dificuldade. O objetivo é terminar o percurso dentro
de um limite de tempo, sem cometer faltas. Neste esporte olímpico, homens e mulheres
concorrem em igualdade.

Fig 8-15 Salto.

b) De origem inglesa, os primeiros percursos de salto foram inspirados em caçadas,
onde os obstáculos simulavam acidentes naturais, como riachos, troncos, cercas vivas
e barrancos. Assim, nasceram as provas de salto, que hoje são realizadas em pistas
abertas ou cobertas.
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c) O Salto entrou para a história das Olimpíadas em 1912.
d) No Brasil, o primeiro registro de uma competição data de abril de 1641, organizada
por Maurício de Nassau, em Recife, contando com cavaleiros holandeses, franceses e
brasileiros. Em 1922, o esporte ganhou destaque com a chegada da Missão Militar
Francesa ao Brasil. Junto com os militares brasileiros, os especialistas europeus
criaram a Escola de Equitação do Exército, que incentivou a melhoria da organização e
da técnica do hipismo no país. Um dos grandes destaques foi a estreia do Brasil nas
Olimpíadas, quando a equipe liderada pelo Coronel Renyldo Ferreira conquistou a
medalha de bronze em Londres, em 1948. Atualmente, a principal referência no Salto é
o cavaleiro Rodrigo Pessoa, treinado por seu pai, o Nelson Pessoa. Rodrigo ganhou as
medalhas de bronze por equipe em Atlanta (1996) e Sydney (2000), conquistou a
medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004), é tricampeão da Copa do
Mundo (1998, 1999 e 2000) e campeão mundial de saltos (Roma, 1998).
8.3.2 O CAVALO DE SALTO

Fig 8-16 Cor de La Bryére, Sela Francesa, reconhecido garanhão para criação de cavalos de Salto.

a) Deve apresentar bons gestos de anteriores, posteriores e pescoço, qualquer que
seja o obstáculo que se apresente, sem hesitação e sem a menor tentativa de desviar.
Para tal, deve possuir as características abaixo.
- Energia
Qualidade natural do cavalo que se traduz em vontade e disposição para saltar.
- Potência
Qualidade natural do cavalo, geralmente, resultante de uma sólida constituição física e
um grande desenvolvimento muscular.
- Calma
Qualidade que permite ao cavalo avançar, serenamente, para os obstáculos,
retomando, facilmente, após cada salto. Pode ser da natureza do animal ou o resultado
de um longo trabalho de domínio no obstáculo.
- Franqueza
É a coragem para transpor qualquer obstáculo, fácil ou difícil, conhecido ou
desconhecido, sob condições favoráveis ou desfavoráveis. Muitas vezes, a franqueza é
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da natureza do animal, mas pode ser desenvolvida mediante um trabalho racional e
progressivo.
- Agilidade
É a rapidez natural do cavalo, que lhe permite a realização, sem esforço aparente, das
exigências que lhe são feitas.
- Flexibilidade
É uma qualidade, muitas vezes natural, como de um gato, que permite ao cavaleiro um
grande e fácil domínio do animal.
- Equilíbrio
É a perfeita distribuição de peso do cavalo pelo corpo, permitindo-lhe dispor de sua
massa, conforme as necessidades. Pode ser adquirido através do trabalho.
- Destreza
É a qualidade do cavalo, que mesmo nas piores circunstâncias, procura e consegue
encontrar meios de sair de dificuldades, corrigindo seus próprios erros ou os de seu
cavaleiro.
- Respeito pelo obstáculo
É a qualidade que o fará empregar-se, intensamente, em qualquer obstáculo, para
transpô-lo com a certeza de não o tocar. Pode ser natural ou o resultado de um
trabalho específico.
b). Quatro fases distintas para a escolha do cavalo serão constituídas de:
- exame de raça e das origens do cavalo;
- exame do tipo físico e orgânico do cavalo;
- exames de suas andaduras, em liberdade e montado; e
- exame em obstáculos em liberdade e, se possível, montado.
8.3.3 RAÇA E ORIGENS DO CAVALO
a) Existem mais de cento e cinquenta diferentes raças e tipos de cavalos pelo mundo.
O desenvolvimento de cada uma delas foi influenciado, diretamente, pelo homem. O
fator mais influente foi o trabalho para o qual o homem necessitava de seu cavalo.
Aqueles que precisavam deslocar grandes cargas criaram cavalos para força, enquanto
outros que precisavam de transportes rápidos criaram cavalos para velocidade. Os
termos sangue frio e quente, os quais não possuem nenhuma relação com temperatura,
são usados para descrever os cavalos. Cavalos sangue frio remete a raças de tração.
Cavalos sangue quente remete aos leves de sela. Hoje em dia, o termo sangue quente
é usado para cavalos que são criados para competições.
b) Para as provas fracas, sem grandes dificuldades, quase todas as raças poderão ser
bem sucedidas. Porém, para as provas mais fortes, deve-se investir nas raças
geneticamente relacionadas ao esporte hípico: Puro Sangue Inglês, Sela Francesa,
Trakener, Hanoveriano, Holsteiner, Oldemburgo, Westphalen, Sela Holandesa, Sela
Belga e o Brasileiro de Hipismo. Esta última raça é reproduzida na Coudelaria do
Rincão sendo, financeiramente, a mais interessante para o militar que deseja investir
nesta modalidade.
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8.3.4 EXAME DO TIPO FÍSICO DO CAVALO

Fig 8-17 Nissan do Rincão, garanhão da Coudelaria de Rincão da raça Brasileiro de Hipismo.

a) Ao estudar o biotipo do cavalo deve-se, inicialmente, lançar sobre o animal um olhar
de conjunto para apreciar suas proporções e a harmonia de suas formas. Dificilmente,
um animal sem harmonia em seu conjunto poderá produzir o que dele se deseja. A
harmonia das proporções do cavalo é, geralmente, uma garantia de um bom equilíbrio,
de agilidade e de flexibilidade naturais. Entretanto, tal fato não significa que se deve
abandonar de imediato o cavalo que não satisfaça tais condições. Significa que o
animal merece ser examindo com maior atenção, descendo aos mínimos detalhes.
b) Depois do check do conjunto do cavalo, tem início o exame pormenorizado.
c) Qualquer que seja a raça, deve-se observar o modelo de saltador.
d) De perfil:
- deve ser convexo no conjunto de sua linha superior, pescoço, dorso-rim e garupa;
- como todo bom cavalo de sela, o saltador deve ter o garrote bem destacado, a
espádua longa e inclinada, o peito profundo, o rim largo, convexo e bem inserido, a
garupa larga e ligeiramente inclinada, membros sólidos com articulações baixas,
joelhos bem descidos e a coxa longa; e
- o perfil de seus aprumos deve ser direito (“Acampado” é proibitivo), “Sobre si” de
trás, sem importância primordial, porque todos os cavalos de salto assim se tornam. De
perfil, deve dar a impressão de uma mola pronta para se dobrar, como um arco cujas
extremidades se aproximam elasticamente.
e) De frente
Como todo bom cavalo deve ser, suficientemente, aberto; os aprumos nem direitos,
nem esquerdos e nem cambaios.
f) De trás
É um ponto de vista muito importante, necessitando ver um esqueleto de atleta: ancas
largas; coxas, ainda, mais largas que as ancas e bem descidas. O cavalo de coxas de
rã não é um saltador.

8-18

EB60-MT-26.401

g) Resumindo, o cavalo deve apresentar:
- CABEÇA – pequena, finamente inserida no pescoço;
- OLHOS – bem abertos e vivos, cintilantes de inteligência;
- NARINAS – largas, conduzindo o ar com facilidade aos pulmões;
- BOCA – pequena, sinal de energia e facilidade de domínio;
- FACES – secas;
- PESCOÇO – longo, ligeiramente arqueado (convexo), inclinado de cerca de 45º
com a horizontal, bem inserido nas espáduas e na cabeça, fornecendo ao cavalo um
bom balanceiro;
- GARROTE – bem destacado e prolongado para trás, com capacidade de inserção
de grandes massas musculares;
- ESPÁDUAS – bem inclinadas, sinal de grande liberdade de movimentação,
capacidade de locomoção e facilidade para o gesto de elevação da frente;
- BRAÇO – curto, formando um ângulo de aproximadamente 90º com as espáduas.
Sua articulação com as espáduas terá grande influência no gesto de recolhimento dos
membros anteriores;
- ANTEBRAÇO – bem longo, dotado de boa musculatura;
- JOELHOS – o mais abaixo possível, com ossos grossos;
- CANELAS – curtas, com ossos grossos. Quanto mais longo o antebraço, mais
baixo o joelho e mais curta a canela, maior a rasância das andaduras, maior facilidade
de movimentos, portanto, maior rendimento das andaduras com menor esforço;
- QUARTELAS – de preferência, curtas, embora tornem as andaduras menos
agradáveis, com ossos fortes. As quartelas muito longas acarretam um maior trabalho
aos tendões;
- TENDÕES – bem secos e destacados, nos quatro membros;
- PÉS – bem conformados, com boas ranilhas e nada de palma cheia;
- MEMBROS ANTERIORES – o mais bem aprumado possível, tanto de perfil como
de frente;
- PEITO – largo e profundo, contendo coração e pulmões volumosos, que permitam
uma respiração fácil, com eliminação rápida de ácido carbônico que se forma,
rapidamente, após alguns saltos fortes;
- DORSO – nem curto, nem exageradamente longo. O dorso um pouco longo, ligado
a um antemão e um postmão, bem desenvolvido e com rim forte, pois dará uma maior
amplitude de lances, maior flexibilidade e maior facilidade para transpor os obstáculos;
- RINS – curtos e largos. Os rins devem, tanto quanto possível, ser largos, um pouco
arqueados (convexo);
- MEMBROS POSTERIORES – bem aprumados, tanto de frente como de perfil,
permitindo, entretanto, que o cavalo possa ser, ligeiramente, “Sobre Si”;
- GARUPA – tão larga e longa quanto possível, sem quebrar a harmonia do conjunto
e um pouco inclinada, a fim de facilitar a acomodação das grandes massas musculares,
que aí devem existir e irão se formar com o trabalho;
- COXAS – bem desenvolvidas, mais largas que as ancas e bem descidas,
possuindo músculos nadegueiros os mais longos possíveis;
- JARRETES – tão baixos quanto possível, com grossos ossos, permitindo às
articulações bons apoios para inserção dos tendões;
- TENDÕES – como os dos anteriores, secos e bem destacados, como uma boa
corda de um instrumento musical;
- CANELAS – como as dos anteriores;
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- QUARTELAS – como as dos anteriores;
- PÉS - como os dos anteriores;
- IDADE – pode-se começar o trabalho do Puro-Sangue Inglês ou do Anglo-Árabe
entre os três ou quatro anos. Para os demais, deve-se dilatar este prazo, iniciando-o
somente a partir dos cinco anos, quando o animal já tem o seu desenvolvimento quase
completo; e
- ALTURA – o animal que se procura não pode ser de pequeno talhe, pois cavalo
pequeno, forçosamente, terá seus meios um tanto limitados, sendo raros os de
recursos excepcionais. Não se deve, porém, pensar em animais gigantescos, o que
prejudica a agilidade, tão necessária para os percursos fortes. Além disso, iria implicar
numa massa enorme de difícil flexionamento e custosa manutenção.
h) Deste ponto, devem ser olhados com atenção: aprumos, pescoço, espáduas,
garrotes, rins, ancas, coxas e jarretes.
i) Exame das andaduras
- O exame das andaduras é relevante quando se deseja encontrar um cavalo para o
salto, pois muito poderá informar sobre suas aptidões para o esporte. O animal deve
mover-se como se deslizasse sobre o solo. Este exame permitirá aquilatar muito da
flexibilidade, da agilidade, da energia e do equilíbrio do cavalo.
- Não se deve, ao realizar este estudo, procurar observar como termo de
comparação as andaduras de um velho cavalo de concurso. Este, com o trabalho e
idade, teve suas andaduras modificadas, tornando-se menos elásticas, isto é, com a
amplitude diminuída.
- “As andaduras do potro, devem, ao contrário, serem brilhantes e flexíveis” (Benoist
- Gironiere). “Como um gato ou felino” (De Mantem de Horne).
- “AO PASSO” – deve marchar com um passo longo e elástico, sem precipitação. É
preciso que transpite, isto é, que os posteriores pousem adiante do rastro dos
anteriores, o que prova um bom engajamento dos postmão.
- “AO TROTE” – deve ser brilhante, isento de qualquer rigidez. As espáduas devem
jogar livremente e não parecerem presas. “Os posteriores devem engajar-se
naturalmente sob a massa e o mais à frente possível” (Benoist–Gironiere). O cavalo
deve deslocar-se por bípedes diagonais alternados, observando-se perfeita simetria no
avanço de cada um, parecendo que salta, naturalmente, de um para outro.
- “AO GALOPE“ – a andadura deve ser flexível e harmoniosa, os posteriores devem
engajar-se a fundo. “O rim arqueia-se e distende-se a cada lance de galope,
contrariamente ao cavalo que parece galopar apenas com os membros” (Benoist–
Gironiere).
- Estas andaduras, preferencialmente, devem ser realizadas com cavalo em
liberdade ou puxado a mão, porque o cavaleiro, eventualmente, pode, por falta de jeito,
extinguir um brilho natural, ou, por sua habilidade, dar-lhe um artificial.
- No entanto, após o exame em liberdade, é preciso ver como o cavalo se apresenta
sob a sela. Faz-se montá-lo, inicialmente, por outro cavaleiro; em seguida, pelo próprio.
Deve-se sentir se o cavalo é equilibrado ou debruçado, se atende bem às ajudas das
pernas e do assento, se apresenta-se calmo ou precipita por qualquer coisa, se anda,
francamente, em linha reta ou se não possui nenhuma retidão, se mantém contato com
a embocadura ou se fica batendo a cabeça, se possui amplitude de lances ao galope.
Deve-se sentir se o cavalo tem vontade, energia e impulsão, percebendo se é flexível,
permitindo avançar e retomar com facilidade e se faz as mudanças de direção com
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facilidade. Deve-se fazer várias transições de andaduras, utilizando-se do sentimento
equestre do cavaleiro.
8.3.5 EXPERIÊNCIA NO OBSTÁCULO
a) Esta experiência é a parte mais importante do estudo. Deve-se verificar o
comportamento do cavalo saltando em liberdade ou em guia (simples questão de
prudência), prosseguindo montado, caso possua um adestramento que o permita.
Deve-se observar a facilidade com que o cavalo transpõe o obstáculo. Aos olhos do
observador, deve parecer uma atitude natural e harmoniosa, fruto da agilidade e
destreza do animal.
b) A facilidade, a agilidade e a destreza do animal apresentam-se bem sobre obstáculo
de médio porte, vertical e constituído por duas varas, não havendo necessidade de
realização de experiências com obstáculos fortes.
c) Com a finalidade de observar da melhor maneira possível, é aconselhável repetir
durante alguns dias os saltos em liberdade.
d) Ao primeiro obstáculo apresentado, não se considera se o animal se assustar ou até
mesmo refugar.
e) Devem-se observar suas reações ao abordar, transpor e retomar após um salto,
examinando seu gesto, se eleva suas espáduas, se emprega seu pescoço para permitir
a passagem de seus posteriores, se arredonda a trajetória, se salta rasante, o que é
negativo e se respeita o obstáculo. Se tocar no obstáculo, observar com atenção o
salto seguinte, elevando um pouco o obstáculo, sem exagero. Assim, tem-se noção dos
meios do cavalo e de sua potência.
f) Finalmente, montar o cavalo e saltar. Confirmar o que se observou em liberdade.
Variar as distâncias das batidas, os obstáculos e perceber se ao aproximar, o cavalo
eleva com rapidez as espáduas e se ao afastar o cavalo utiliza-se de sua energia e
pescoço.
g) Estudou-se, até agora, as habilidades e qualidades físicas do cavalo, que não
garantem que o animal será um grande saltador e, sim, indicam a possibilidade de um
possível atleta de salto.
h) Cabe ressaltar que muitas vezes encontram-se animais, verdadeiramente, soberbos
na aparência, mas que não passam de medianos executantes. Enquanto isso, outros
muito menos dotados, aparentemente, tornam-se verdadeiros campeões.
8.3.6. GESTO E TEMPOS DE SALTO
a) Até o final do século XIX, os cavaleiros que praticavam o salto eram aconselhados a
calçar os estribos, pressionar os cavalos entre as pernas e projetar a parte superior do
corpo para trás, ao mesmo tempo em que deixavam as rédeas mais longas para liberar
o pescoço do cavalo. Ultrapassar vários obstáculos sucessivos era muito difícil desse
jeito. Foi então que os oficiais italianos propuseram um modo diferente de saltar, cujo
princípio foi estabelecido pelo Capitão Caprilli, em 1896. Caprilli inovou a técnica de
salto, de forma que o cavaleiro não interferia na cabeça do animal, deixando o cavalo
buscar seu equilíbrio naturalmente. Além disso, Caprilli mudou a posição do cavaleiro,
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sendo ela mais à frente, os estribos mais curtos e o corpo do cavaleiro inclinado para
frente, facilitando a trajetória do cavalo.
b) O salto de um obstáculo é uma atitude natural para o cavalo em liberdade, mas é um
gesto complexo para o cavaleiro que precisa passar por uma aprendizagem especial
para não atrapalhar o animal e conseguir permanecer na sela. A aprendizagem do salto
destina-se aos cavaleiros que já terminaram o estágio inicial da equitação. O cavaleiro
precisa ter um bom assento e vontade de conduzir e acompanhar o cavalo num
movimento muito mais amplo que as andaduras habituais. Com a finalidade do
cavaleiro melhor aprender como se realiza um bom gesto de salto, verificar-se-á,
primeiramente, os movimentos realizados pelo cavalo durante o salto.
c) À proporção que se aproxima do obstáculo, o cavalo estende-se e alonga a coluna
vertebral para frente na previsão do esforço a despender. Durante o salto, ele realiza
quatro movimentos rápidos e inversos:
- elevação/batida, movimento que permite, inicialmente, o recolhimento do cavalo.
Antes do salto, prepara-se para a elevação do antemão e propulsão, facilitando a
distensão dos posteriores;
- abaixamento/passagem dos anteriores, quando o cavalo envia o pescoço na
trajetória do salto. A coluna vertebral se estende na direção da projeção, enquanto os
membros posteriores distendem-se, impelindo a massa na nova direção. O gesto
rápido de abaixamento do pescoço acentua, inicialmente, o movimento ascendente do
antemão e favorece, em seguida, a solicitação dos posteriores (flexão do dorso-rimligamentos);
- elevação/passagem dos posteriores é a ação que faz o cavalo bascular sobre o
obstáculo (passagem dos posteriores) e favorece a descida do antemão; e
- abaixamento/retorno ao solo, movimento que amortece a retomada do contato com
o solo, acelera o engajamento dos posteriores, muito acentuado nesse momento e
precipita o pousar. Esta é fase mais crítica do salto em razão da instabilidade do
equilíbrio.

Fig 8-18 Gestos do Salto.
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8.3.7 A POSIÇÃO DO CAVALEIRO E O PAPEL DAS ARTICULAÇÕES
a) AS MÃOS
Antes, durante e depois do salto, em vez de fixar a mão, deve o cavaleiro
acompanhar os movimentos do pescoço, pela ação elástica dos cotovelos.
b) MODO DE SEGURAR AS RÉDEAS
- Deve aproximar-se o mais possível do clássico: braços dobrados, cotovelos
roçando o corpo, os polegares para cima. Somente assim, as articulações dos dedos,
punhos e dos cotovelos estão na disposição apropriada para o perfeito funcionamento.
A tensão das rédeas deve ser limitada ao contato com a boca, permanecendo o cavalo
na mão e tenso na extremidade das rédeas.
- É indispensável que os dedos estejam sempre prontos para se abrir, a fim de
permitir o deslizamento das rédeas, em caso de necessidade do cavalo ou de atraso do
cavaleiro.
c) AS PERNAS
Como na equitação corrente, é com as pernas e não com as mãos que se deve
ultrapassar um obstáculo. O cavaleiro deve fazer-se esquecer sobre o dorso do cavalo
e não manifestar sua presença, nem fazer sentir a sua energia e vontade de saltar,
senão sob o ventre do cavalo (calcanhares baixos, barriga das pernas em contato). No
obstáculo, também são as pernas que devem pressionar, disciplinar e obrigar o cavalo
a distender-se. O contato dos calcanhares deve ser constante.
d) ABSORÇÃO DAS REAÇÕES
Não podendo o cavaleiro absorver as reações resultantes do salto de grandes
obstáculos, unicamente selando o rim, deve ele apelar para todas as suas articulações:
suspensão flexível, comprimento dos loros, que permite o movimento articular
suficiente e proporcional à altura dos obstáculos a transpor, deixando, unicamente, ao
cavaleiro a possibilidade de servir-se das pernas como meio de condução e firmeza.
Para obter melhor rendimento, economia de forças, absoluto conforto e ações que
perturbem o menos possível o equilíbrio do cavalo e máxima estabilidade durante o
salto, deve o cavaleiro:
- não atrasar, ou seja, não opor o peso de sua massa aos esforços de projeção e de
recepção do cavalo; e
- executar com o corpo movimentos que absorvam as variações da velocidade
horizontal e vertical do salto.
e) DIREÇÃO DO OLHAR
É mais importante ligar-se ao movimento do que ao cavalo. A direção do olhar tem
grande importância nesse aspecto, pois, antes, durante e depois do salto, o cavaleiro
deve olhar ao longe, o queixo desembaraçado do pescoço e o mesmo estendido para
frente durante a batida. A ação de baixar a cabeça provoca a curvatura do rim. Olhar
ao longe para frente obriga o rim a funcionar na sua posição normal.
f) COLOCAÇÃO DO PÉ NO ESTRIBO
A introdução do pé no estribo é da mais alta importância, sob os aspectos da firmeza
do cavaleiro e para que o calcanhar esteja mais baixo que a ponta do pé. Calçar o
estribo no primeiro terço do pé permite o máximo de funcionamento do tornozelo.
Todavia, se este posicionamento apresenta grandes vantagens, seu exagero dá origem
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a sérios inconvenientes. Colocar o estribo na ponta do pé exige, para conservação do
mesmo, um esforço que resulta na rigidez do tornozelo. O melhor emprego que permite
o funcionamento suficiente dessa articulação, sem exigir esforço algum para conservar
os estribos no pé, é o de calçá-lo, de modo que o seu exterior fique um pouco para trás
da parte mais larga da sola da bota. Assim, fica o estribo calçado a fundo,
conservando-se, porém, o calcanhar mais baixo que a ponta do pé.
8.3.8 ANÁLISE DO SALTO
a) 1° Tempo – APROXIMAÇÃO
Na aproximação do obstáculo e durante a batida, o cavaleiro deve ser muito discreto
nas suas ações, de maneira que não perturbe a atenção nem o equilíbrio do cavalo. À
proporção que o cavalo se aproxima do obstáculo, o cavaleiro apoia os calcanhares à
saliência do ventre, coloca-se em suspensão flexível e leva, progressivamente, a bacia
para frente, próximo ao cepilho, evitando apertar os joelhos, o que impediria o seu
avanço. Esta colocação em suspensão flexível não consiste, de modo algum, em
elevar-se em cima da sela, alçando-se sobre os estribos. O cavaleiro deve olhar para
frente e estar ligado ao movimento do cavalo. Desta maneira, qualquer que seja a
distância da batida em relação ao obstáculo, saltará com o cavalo. Isto porque os
movimentos dos reflexos são mais justos e mais prontos do que os voluntários.
b) 2° Tempo – BATIDA
Durante a batida, o cavaleiro não deve resistir aos efeitos da inércia, que, na ocasião
do engajamento acentuado do cavalo, tende a deslocá-lo para frente. Os joelhos e a
bacia devem, neste momento, deslizar para frente.

Fig 8-19 Batida.

Para poder acompanhar o cavalo durante o salto, deve o cavaleiro estar “adiante de
seu cavalo” durante a batida. A aderência dos calcanhares e o ponto de apoio que a
parte inferior da panturrilha encontra no ventre do cavalo permite ao cavaleiro
conservar-se na sela no caso de refugo.
c) 3° Tempo – ELEVAÇÃO E PASSAGEM DO ANTEMÃO
Durante a elevação, deve o cavaleiro colocar o alto do corpo na trajetória do salto,
de modo que o cavalo possa projetá-lo, elevando-se por cima do obstáculo. Sem essa
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preocupação, dar-se-á, fatalmente, a separação dos dois corpos no momento da
projeção.

Fig 8-20 Elevação e Passagem do Antemão.

d) 4° Tempo – PLANAR
Durante o planar, o cavaleiro permanece inclinado e em equilíbrio na região do
cepilho, devendo acompanhar com as mãos o movimento de pescoço do cavalo.

Fig 8-21 Planar.

e) 5° Tempo – DESCIDA
Durante o movimento de báscula, o cavalo desce mais rapidamente que o cavaleiro.
Este, ligado pelos calcanhares, atraído para baixo, deixa-se desdobrar. Bacia e joelhos
devem ser implantados para frente e para baixo, a fim de acelerar sua descida e
acompanhar o cavalo, de modo a poder estar com ele no momento da recepção. O
movimento que o cavaleiro deve executar nesta fase do salto corresponde ao que faz
uma pessoa sentada para levantar-se.
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Fig 8-22 Descida.

f) 6° Tempo – RETORNO AO SOLO (RECEPÇÃO)
O cavaleiro que executou durante o salto os movimentos convenientes termina o salto
com o cavalo em suspensão flexível e equilibrado sobre o cepilho, como estava antes
do salto. O funcionamento dos seus ângulos articulares subtrai o peso de sua massa
aos esforços de recepção do cavalo. A suspensão dos choques, que resulta dessa
recepção, em suspensão flexível, torna a partida do novo galope fácil e alivia,
consideravelmente, o cavalo durante a fase crítica e incômoda do salto. Para conservar
seu equilíbrio, o cavaleiro deve continuar a olhar para frente.

Fig 8-23 Recepção.
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Fig 8-24 Análise do Salto.

8.3.9 PONTOS ESSENCIAIS DO SALTO
a) A CONSERVAÇÃO DO EQUÍLIBRIO acima do cepilho, permanecendo o cavaleiro
em suspensão flexível durante o salto.
b) ADERÊNCIA CONSTANTE DOS CALCANHARES à saliência do ventre do cavalo.
c) FIXIÇÃO DA PARTE INFERIOR DAS PERNAS e não dos joelhos.
d) FLEXIBILIDADE de todas as articulações.
e) MOVIMENTO DA BACIA em concordância com o movimento de báscula do cavalo.
8.3.10 ADESTRAMENTO DO CAVALO
a) O adestramento do cavalo de salto não é, exclusivamente, o exercitamento que se
submete um cavalo no picadeiro, mas sua preparação física e de condicionamento
para seu mister de cavalo de salto.
b) Assim sendo, abordam-se dois objetivos distintos, que se entrosarão intimamente
durante o trabalho: o adestramento, propriamente dito, e o exercitamento no obstáculo.
c) O primeiro, compreenderá o domínio da massa do cavalo, a procura de seu
equilíbrio, de seu governo em todas as andaduras, velocidades e direções. O segundo,
compreenderá a ginástica e o domínio do cavalo à frente da barreira e após o salto, o
cálculo e a execução do gesto do salto, a par do desenvolvimento de seus músculos e
de seus pulmões.
d) Muito ter-se ia a escrever sobre o adestramento propriamente dito. Entretanto, seus
princípios e métodos já foram analisados anteriormente neste capítulo. Desta maneira,
marcar-se-ão objetivos, libertando de certas exigências do adestramento de um cavalo
de picadeiro, preparado para abordar as dificuldades da Equitação Acadêmica.
e) Os objetivos a serem atingidos no adestramento do cavalo de salto são: confirmação
do apoio, descontração do maxilar, confirmação do “ramener” (conduzir), obediência
acentuada às rédeas de oposição, trabalho em duas pistas e confirmação de equilíbrio.
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8.3.11 ADESTRAMENTO NO OBSTÁCULO
a) Tem a finalidade de ensinar o cavalo a se equilibrar na frente da barreira, calcular
sua batida para o salto, elevar-se, planar sobre a barreira, passar seus posteriores,
receber-se e retomar seu movimento para frente no mesmo equilíbrio anterior ao salto.
b) Pelo que foi citado, vê-se dois pontos importantes a abordar: o movimento
antes/depois do salto e sua execução. Tratar de movimento subentende de equilíbrio e
execução do salto, que é a ginástica necessária para sua perfeita realização.
c) Ao tratar-se de ginástica, deve-se relacioná-la à trajetória do cavalo durante o salto.
É imprescindível ao bom cavalo de salto uma trajetória correta e ajustada, que pode ser
comparada à trajetória de um dardo lançado pela mão de um homem. O animal ao
saltar lançará seu pescoço como fosse a ponta do dardo e fará seu corpo funcionar
como seu prolongamento, descrevendo uma parábola na qual ficará contido o
obstáculo. Caso isso não ocorra, o cavalo deverá fazer mais força, terá seus
movimentos prejudicados e, muitas vezes, irá derrubar os obstáculos.
d) São os seguintes os exercícios para a correção da trajetória de salto e que podem
ser considerados como o adestramento no obstáculo: variação da andadura, variação
das distâncias das batidas para o salto, salto no exterior, salto em liberdade, salto à
guia e ginásticas de salto com e sem cavaletes.
e) A variação das andaduras consiste em realizar saltos ao trote e ao galope. Tem-se
que fazer um perfeito entrosamento do trabalho nestas duas andaduras, para explorar
as vantagens e os inconvenientes do trabalho em cada uma destas, conforme abaixo:
- vantagens do salto ao trote: acalma o cavalo, auxilia na elevação das espáduas,
obriga o cavalo a arredondar o salto, bascular e capacita o animal a sair, com sucesso,
para um salto de muito perto. Inconvenientes: não ensina o cavalo a calcular sua batida
e freia a impulsão; e
- vantagens do salto ao galope: obriga o cavalo a calcular a batida e permite
combater a impulsão deficiente. Inconvenientes: o cavalo utiliza a velocidade para
saltar, permitido-lhe executar uma trajetória mais tensa, levando-o a cuidar-se menos
do obstáculo e não ensina o cavalo a elevar as espáduas.
f) Do estudo destas vantagens e inconvenientes, adota-se o método a seguir: se o
cavalo é normal, faz o animal saltar cada obstáculo, primeiro ao trote, depois ao
galope. É evidente que, quando a altura aumentar, o salto ao trote será abandonado no
limite conveniente para cada cavalo, passando ao galope.
g) Se o cavalo tem tendência a se colocar sobre as espáduas, faz o animal saltar muito
ao trote. Porém, se é de origem motora e desajeitado ao galope, deve saltar,
sobretudo, nesta última andadura.
h) Existem três variações das distâncias para o salto: salto curto, salto justo e salto
longo. Usadas durante o trabalho, vão capacitar o animal a melhor dispor de suas
energias para executar percursos futuros e obrigará, ainda, o cavalo a dispor,
corretamente, de seu pescoço, que será alongado e arqueado, de acordo com as
circunstâncias.
- O salto curto obrigará uma elevação acentuada das espáduas e arqueamento
excessivo do pescoço. Batida muito próxima do obstáculo.
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- O salto justo é o que se deseja. Dá qualidade à trajetória e confiança ao cavalo,
que dispende mínimo esforço para transpor o obstáculo. Batida a uma distância correta
do obstáculo.
- O salto longo requer do animal muito boa impulsão e disposição para executar o
salto, obriga a um alongamento do corpo, com suave arqueamento do pescoço. Batida
muito longe do obstáculo.
i) A ginástica de salto realizada no exterior é altamente proveitosa, pois, além de
favorecer o desenvolvimento muscular, contribui, sobretudo, para aumentar a
franqueza, a coragem, a calma na frente da barreira e a destreza, permitindo, ainda, ao
cavalo procurar seu melhor equilíbrio e desenvolver sua iniciativa para encontrar a
melhor maneira de superar dificuldades que surjam. A ginástica de salto pode ser
realizada conforme segue:
- Amplitude de gestos: saltar fossos e valas de larguras progressivas, obstáculos
baixos e maciços;
- Elevação das espáduas: subida de banquetas, barradas ou não;
- Emprego do pescoço: descida de banquetas, principalmente barradas;
- Flexão do dorso-rim: subida de banquetas barradas e subida de rampas; e
- Extensão do dorso-rim: descida de banquetas barradas.
j) O trabalho em liberdade será útil para a correção e a ajustagem da trajetória, pois
tem-se o cavalo completamente à vontade, equilibrado sem o cavaleiro, livre para
tomar a iniciativa, demonstrar sua franqueza e disposição, podendo, portanto, executar
o salto com a trajetória que lhe for mais favorável. O cavaleiro deverá, através do uso
de cavaletes e marcações, criar as melhores condições para obter o arredondamento
da trajetória.
A colocação dos obstáculos em diversos locais proporcionará uma ginástica variada.
Inicialmente, será armado no meio da maior extensão do picadeiro, aproximando
gradativamente do canto até ser armado na curva. Na sequência, serão realizados
saltos duplos e até, se possível, triplos, em distâncias variadas, de um lado e de outro
do picadeiro e com os obstáculos variados. O cavaleiro terá o cuidado de deixar toda a
iniciativa para o cavalo, mantendo-o, no entanto, na andadura desejada e
impulsionado.
k) O salto à guia permite ao condutor aumentar e diminuir os raios dos círculos
executados antes do obstáculo, obrigando o cavalo a abordar e saltar nas mais
variadas distâncias, proporcionando-lhe uma ginástica completa, o que terá influência
direta na trajetória do salto.
O salto à guia deverá ser executado, inicialmente, ao trote curto, cadenciado e
impulsionado. Assim conduzido, o animal será obrigado a saltar com impulsão, tenso e
atento ao obstáculo, fazendo a ginástica necessária para vencê-lo. Este trabalho
poderá, posteriormente, ser realizado também ao passo, que exige grande
concentração do cavalo. Todas as sessões deverão terminar com quatro a seis saltos
ao galope, andadura que se utiliza nos percursos e que apresentará dificuldades novas
ao cavalo quanto ao equilíbrio e cálculo da batida.
l) As ginásticas de salto utilizando cavaletes tem a finalidade de desenvolver a prática
do salto, acalmar o animal no obstáculo, cadenciar e regularizar a andadura do animal
frente à barreira e arredondar a trajetória do salto.
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- Constitui um ótimo exercício para os animais que disparam para a barreira,
esmagam as espáduas no salto, saltam com o rim cavado, não empregam o pescoço,
não defendem os posteriores e saltam rasante.
- Os cavaletes deverão ter cerca de quinze a vinte centímetros de altura, por três a
quatro metros de comprimento. Devem ser espessos e bastante firmes, isto é, sem
possibilidades de serem, facilmente, derrubados, devendo, entretanto, ser de fácil
transporte.
- Os cavaletes devem ser colocados a uma distância de 1,30 a 1,50 metros entre si
e a cerca de 4,50 metros do obstáculo a ser saltado. Estas distâncias entre os
cavaletes e entre estes e o primeiro obstáculo variarão com a amplitude da andadura
do cavalo.
- Os cavaletes devem ser passados ao trote, numa andadura lenta e cadenciada. O
animal deve enfrentá-los calmamente, bem apoiado, pescoço estendido, numa
andadura franca e regular. Para facilitar sua passagem nos cavaletes, o animal elevará,
ligeiramente, a andadura, dobrando mais suas articulações. Para tal, terá necessidade
de arredondar o dorso-rim para facilitar o engajamento dos posteriores, o que elevará a
base do pescoço e lhe libertará as espáduas. Estará, assim, em condições favoráveis à
execução do salto.
- Os obstáculos colocados após os cavaletes obedecerão às mais diversas
distâncias, de acordo com a correção da trajetória que se deseja.
m) As ginásticas de salto sem cavaletes são realizadas, preferencialmente, para
cavalos que já possuem andadura cadenciada e equilíbrio à frente da barreira.
- Constitui um ótimo exercício para os animais que esmagam as espáduas no salto,
saltam com o rim cavado, não empregam o pescoço, não defendem os posteriores e
saltam rasante.
- Os obstáculos obedecerão às mais diversas distâncias, de acordo com a correção
da trajetória que se deseja.
n) Também fazem parte do adestramento no obstáculo a abordagem e a recepção
após o salto. Observem-se agora os defeitos mais relevantes e as devidas correções.
- Cavalos precipitados e disparadores - realizar o domínio no obstáculo, progredindo
para o obstáculo ao galope e, a cerca de 15 a 18 m, passar ao trote; entre 8 a 10 m,
retomar ao passo e fazer alto a 1 m do obstáculo. Repetir até o animal aproximar-se
tranquilo à espera da transição. Continuar a progressão até saltar o obstáculo,
cuidando para não alterar o animal na zona do salto. É muito importante o
temperamento calmo do cavaleiro para transmitir tranquilidade e confiança ao cavalo. A
falta de controle por parte do cavaleiro, o medo do cavalo ante o obstáculo e o castigo
ao animal em caso de um salto ruim são as causas mais comuns deste problema.
Depois do salto, retomar o animal, progressivamente, e recompensá-lo, o que permitirá
associar a consequência de um salto bem dado.
- Cavalos lentos e sem disposição - obrigar a progredir para o obstáculo mediante
fortes ajudas, não se esquecendo do uso do chicote, até conseguir uma andadura viva.
- Cavalos que repetem o último lance e se aproximam para o salto - colocar diante
do obstáculo uma vara (referência), cerca de 50 cm da base do obstáculo, e ir
afastando-a até obter a parábola adequada.
- Cavalos com trajetória muito alta - colocar do lado da recepção uma vara que será
afastada até 30 cm antes do local da recepção correta. Pode-se, também, saltar uma
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dupla ou oxer de arrepio, tomando o cuidado que o último elemento caia com facilidade
para evitar lesões. Pode-se, ainda, saltar oxers e paralelas enviesados.
- Cavalos que administram mal seus últimos lances - colocar uma vara a 4 m de um
obstáculo baixo e outro obstáculo mais alto a 7 m do primeiro. Após, acrescentar um
terceiro obstáculo com mais altura a 11 m do segundo. Se persistir o problema,
trabalhar nos cavaletes ao galope com 11 m de intervalo com 0,50 m de altura, dentro
dos quais se efetuarão 2 lances e a 11 m do último cavalete colocar um obstáculo de 1
m de altura ou mais.
8.3.12 ARREAMENTOS
O cavaleiro, em seu trabalho, irá utilizar-se, necessariamente, de um determinado
número de artigos indispensáveis para o trabalho e outros para a proteção do cavalo.
Inicialmente serão abordados os meios de que o cavaleiro dispõe para domínio de sua
montada; depois, os que permitam sua utilização e, em seguida, as selas, todos com
seus respectivos acessórios, encerrando com os meios de proteção.
a) Para o domínio do cavalo, dispõe o cavaleiro de duas especiais embocaduras: os
bridões e os freios.
1) Bridões: constituem a embocadura mais simples. Em essência, constam de uma
peça, que se coloca na boca do cavalo - o bocado, tendo em cada extremidade uma
argola, na qual se prendem as faceiras da cabeçada e as rédeas. Este bocado pode
ser ou não articulado. A ação do bridão é exercida sobre as comissuras dos lábios do
cavalo. Quanto mais fino o bocado do bridão, mais enérgica sua ação. Em
consequência, os bridões demasiado finos não devem ser usados, normalmente, no
trabalho. Podem ser usados, vez por outra, para corrigir certos defeitos, cavalos que
abusam da mão, descansando sobre a mesma, ou seja, não obedecem aos comandos.
Deve ter uma certa parcimônia no seu uso, pois poderia ferir a boca do animal.
- Normalmente, os bridões têm os bocados de metal, da mesma maneira que as
argolas. Existem, entretanto, bridões com bocados de ebonite, borracha e até mesmo
couro. São, geralmente, bridões suaves, pois estes bocados costumam ser bastante
grossos. No bridão comum, as argolas são corrediças, o que pode dar margem a
beliscaduras dolorosas e até mesmo ferimentos nas comissuras dos lábios do cavalo.
Em tal caso, o cavaleiro terá que tomar certas precauções, colocando no bocado, junto
às argolas, discos de couro ou de borracha, que evitam tais ferimentos. Há outros tipos
de bridão, que dispensam essas precauções, tais como o Chantily, o Verdum ou "em
D", o de Hastes e o Agulha.
- O que interessa realmente no bridão é a espessura de seu bocado, pois
apresentará sua maior ou menor intensidade de ação. Interessante ter dois bridões
comuns, um de espessura média e outro grosso. Eles bastarão, geralmente, para
qualquer trabalho que se deseja.
2) Freios: constituem uma embocadura muito mais enérgica que os bridões. Sua
ação exerce-se sobre as barras, espaço livre do maxilar inferior entre os incisivos e os
molares, em vez de sobre as comissuras dos lábios. Esta ação, contrariamente à do
bridão, é abaixadora sobre à frente do cavalo.
- Para que os freios tenham realmente uma ação eficaz, torna-se necessário que
disponham de uma barbela. Esta permite a ação dos braços de alavanca, constituídos
pelas caimbas do freio. Sem a barbela, a ação do freio seria muito semelhante à de um
bridão.
8-31

EB60-MT-26.401

3) Cabeçadas: destinam-se a assegurar a colocação da embocadura no cavalo.
Podem destinar-se ao uso do bridão, do freio, ou do freio e bridão.
- Constam de uma cachaceira, que se prolonga dos dois lados pelas faceiras, onde
se prendem o bridão ou o freio. São completadas por uma testeira ou uma cisgola.
Para o uso do freio ou de bridão isolados, usa-se a cabeçada como foi descrita. Porém,
quando se quer utilizar o freio e bridão, torna-se necessário acrescentar outra faceira.
Neste caso, prende-se o bridão na faceira interna e o freio na externa. Para aumentar
ou diminuir o comprimento das cabeçadas, é feito de uma só vez, por meio de uma
fivela colocada no meio da cachaceira. Na outra, obtém-se o mesmo objetivo
encurtando as faceiras, uma de cada vez.
4) Focinheiras: são um complemento das cabeçadas, destinadas a evitar a abertura
excessiva da boca do cavalo, facilitando, assim, o seu domínio. Constam, de maneira
geral, de uma cachaceira e faceiras, às quais se prendem uma peça de couro, que
circunda o focinho do cavalo e pode ser ajustada em sua parte inferior. A diferença
entre os tipos de focinheiras existentes resume-se, justamente, na forma e colocação
desta última peça.
5) Rédeas: destinam-se a permitir a ligação entre as mãos do cavaleiro e a boca do
cavalo, possibilitando, assim, seu governo. Constam de uma peça de couro com fivelas
nas extremidades para fixação às argolas do freio ou do bridão. Podem sofrer várias
modificações, com a finalidade de oferecer maior segurança, como, por exemplo,
serem travadas a pequenas peças de couro ou ainda recobertas de uma película de
borracha áspera. Este último tipo é o ideal para as competições, pois evita que as
rédeas escorreguem nas mãos do cavaleiro, por efeito do suor ou da chuva.
6) Martingal: é um acessório do arreamento destinado a impedir a elevação
excessiva da cabeça do cavalo ou os movimentos desta em todas as direções,
peculiares a determinados cavalos. Existem dois tipos de martingal: fixo e de anéis.
- Martingal Fixo: uso quase obrigatório no polo, é um meio de impedir que o cavalo
eleve demasiadamente a cabeça, com perigo para seu cavaleiro. Não tem o menor
efeito para abaixar a cabeça do cavalo. Pelo contrário, dando-lhe um ponto de apoio
para cima, convida-o a elevá-la. Sua única vantagem é limitar a elevação da cabeça do
cavalo, pois não impede que o cavalo estenda o pescoço, não sendo adequado para o
adestramento de animal novo.
- Martingal de Anéis (gamarra): tem uma finalidade distinta da fixa. Destina-se a
impedir que o cavalo bata ou jogue a cabeça em todos os sentidos, não havendo efeito
abaixador sobre o pescoço e cabeça do cavalo. Deve ser ajustado de maneira que no
momento em que o cavaleiro estique suas rédeas, em sua posição normal, estas não
formem uma linha quebrada.
b) Selas
Não se pretende aqui pretender descrever este ou aquele tipo de sela. Somente
orientar o cavaleiro na escolha para a sela de salto.
- Aconselha-se a sela de modelo italiano, a sela chilena, ou qualquer outra que
permita e facilite ao cavaleiro tomar a posição avançada.
- Mantas: devem ser de feltro prensado ou outro tecido que permita uma boa
adaptação da sela ao dorso do cavalo. O emprego de mantas de tecido demasiado
espesso pode provocar a deformação da armação da sela, com abertura excessiva da
mesma no cepilho e a compressão do garrote, gerando, após algum tempo, a formação
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de edemas ou de ferimentos nesta região, o que se deve evitar a todo custo. De cada
lado da manta, na região que corresponde às abas da sela, ela deve dispor de
pequenas correias que permitam sua fixação.
- Cilhas ou barrigueiras: destinam-se a fixar as selas sobre o cavalo. Recomenda-se
que sejam sempre mantidas em perfeito estado de limpeza e bem lubrificadas, a fim de
evitar que possam vir a ferir o cavalo na região dos codilhos, onde a pele é muito fina.
- Sobrecilhas: são reforços das cilhas, evitando o rompimento do látego, e permitem
a segurança durante o percurso.
- Loros: devem ser objeto de cuidados constantes do cavaleiro, a fim de evitar
possíveis acidentes, como a ruptura dos mesmos durante um percurso. De couro
preparado ou couro cru, como muitos preferem, devido à sua grande resistência, não
se pode permitir que um cavaleiro, que se preze, tenha um loro partido durante o
percurso. O cavaleiro deve ter loros regulados para cada cavalo que monta.
- Estribos: de formato normal, redondos ou ortopédicos, de preferência de ação e de
formato tal que não prendam o pé do cavaleiro, que for lançado fora da sela ou cujo
cavalo caia.
- Peitorais: têm por finalidade impedir que a sela escorregue para trás.
c) Protetores
- Caneleiras: formadas por uma folha de feltro, com uma tira elástica que a envolve e
na qual são fixadas fivelas e correias. A tira elástica é mantida presa ao feltro por uma
dupla costura.
- Boleteiras: são protetores para os boletos, muito usados para os animais que se
tocam quando em marcha. Pode ser de couro ou de um pedaço de feltro fino ou
mesmo flanela, em cujo meio se prende um simples cadarço. Para colocá-las, basta
que ajuste-se este cadarço e, em seguida, rebata-se a parte superior sobre a inferior.
- Ligas: destinam-se à proteção dos membros do cavalo. Existem dois tipos de ligas,
de trabalho e de repouso.
1) As ligas de trabalho, como as caneleiras, protegem os membros do animal.
Devem ser colocadas com muita atenção para evitar que se soltem durante o trabalho
ou possam vir a comprimir os membros. Devem ser flexíveis e elásticas para assegurar
maior estabilidade. Devem ser enroladas por sobre uma camada de algodão em rama,
uma flanela, feltro ou uma tira de borracha esponjosa. Neste último caso, para evitar a
tendência que a borracha tem para deslizar, é bom dar algumas voltas com as ligas
antes de enrolá-la sobre a borracha.
2) As ligas de repouso destinam-se ao conforto para os membros do animal quando
na cocheira. São de tecido um pouco quente e, sempre que possível, devem ser
colocadas por cima de uma camada de algodão. Evitam a formação de ovas, derrames,
etc.
- Cloches: de couro ou de borracha, servem para proteger os pés do cavalo, na
coroa ou nos talões, contra os ferimentos que possam surgir quando forem atingidos
pelos posteriores durante o salto.
- Capas: servem para proteger o cavalo do frio no inverno, da poeira no verão ou de
moscas. Devem ser ajustadas por uma sobrecilha para evitar que se desloquem de sua
posição normal.
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8.3.13 Os aspectos técnicos da modalidade Salto são regidos pela Federação Equestre
Internacional e Confederação Brasileira de Hipismo, que possuem sítios eletrônicos,
onde poderão ser realizadas consultas dos regulamentos vigentes.

8.4 POLO

Fig 8-25 Polo.

8.4.1 HISTÓRIA DO POLO
a) Não se pode precisar em que momento nasceu o Polo, mas se tem conhecimento,
em um poema persa, escrito no ano de 700 AC, no qual o poeta cita uma partida
disputada por um príncipe persa chamado Siawusch contra o rei Afrasyab.
b) Da Pérsia, o Polo se desenvolveu em todo o oriente: Mongólia, Paquistão, Tibet,
Índia, China e Japão. Os cavaleiros jogavam batendo em uma bola feita com a pele de
um animal. A este jogo se chamava “pulu”.
c) A história conta que em 1854 os ingleses tinham iniciado plantações de chá no vale
Cachar e um tenente do exército inglês em Bengali, juntamente com o capitão,
superintendente do distrito, empolgados pelo Pulu ao jogarem com os manipuris,
uniram-se a mais sete dos plantadores de chá e fundaram, em 1859, o primeiro clube
de Polo, o Silchar.
d) Mais tarde, através de uma notícia publicada no “The Field” da Inglaterra, um oficial
britânico tomou conhecimento daquele jogo na Índia e com alguns companheiros
improvisou um time. Apelidaram o jogo de hóquei a cavalo e começaram a aperfeiçoálo. Não demorou a se tornar o predileto da cavalaria.
e) O polo, como se conhece hoje com suas regras, deve-se aos ingleses, que à época
da colonização da Índia esboçaram as primeiras regulamentações do jogo.
f) Depois disso, o polo se desenvolveu rapidamente por todo o mundo, chegando a
fazer parte dos Jogos Olímpicos de Londres, em 1908, Anversa, em 1920, Paris, em
1924, e Berlim, em 1936. Em 1975, já existiam 583 clubes de Polo em 39 países.
g) Atualmente, a Argentina é o país onde mais se joga polo, seja pela quantidade de
jogadores, seja pela qualidade e quantidade de cavalos.
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h) Os argentinos têm exportado cavalos e técnicas de jogo para os Estados Unidos e a
Europa.

Fig 8-26 Campeonato Brasileiro de Polo - 1970 Equipe do Exército.

8.4.2 O JOGO
a) É disputado por duas equipes, cada uma com quatro jogadores. Todos eles devem
estar montados. O objetivo desse jogo consiste na marcação de pontos, que é feita ao
golpear a bola, fazendo com que ela atravesse a trave. Marca-se um gol quando a bola
transpuser, completamente, a linha de gol, por entre as balizas ou seus
prolongamentos, sendo que depois de cada gol as equipes trocam de lado.
b) É dividido em tempos de sete minutos, com intervalos de três ou cinco minutos,
sendo que nenhum jogador poderá utilizar o taco com a mão esquerda. O jogo pode
ser disputado em duas modalidades: Aberto e Handicap.
- Aberto: semelhante a uma partida de futebol, o jogo inicia 0 a 0 e vence a equipe
que ao final de todos os tempos tiver o maior número de gols.
- Handicap: os jogadores recebem classificações, que são feitas de acordo com seu
desempenho ao longo de uma temporada de jogos. Essas classificações são
denominadas handicaps e podem variar de menos dois a dez. Um jogador de handicap
menos dois é considerado iniciante, enquanto um jogador de handicap dez é
considerado um profissional perfeito. Ao somar-se os handicaps dos quatro jogadores
de uma equipe, tem-se o handicap da equipe. A equipe com maior handicap concederá
à equipe com menor handicap o número de gols que resulte da diferença entre os
totais de handicap. Portanto, nos jogos na modalidade handicap, a equipe de menor
habilidade inicia o jogo com uma vantagem em gols, igual à diferença dos handicaps
das equipes.
c) No Exército Brasileiro, os handicaps dos militares são votados em reunião anual,
realizada, geralmente, no Campeonato de Polo do Exército.
8.4.3 O CAMPO
a) Características e dimensões:
- comprimento: Max – 275 m, Mini – 230 m;
- largura: (aberto) Max – 180 m, Mini – 160 m;
- largura (fechado) Max – 146 m, Mini – 130 m;
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- zona de segurança: 30 m atrás do gol e 10 m nas laterais;
- gol: 7,30 m;
- balizas: 3 m de altura; e
- tábuas laterais: 0,27 m de altura.
8.4.4 OS MATERIAIS DO POLO
a) Cabeçada de polo - rústica e resistente.
b) Peitoral – para não deixar a sela correr.
c) Sela - deve adaptar-se perfeitamente ao corpo do cavalo. Sua colocação correta
facilita as ajudas. Tem a sua estrutura diferenciada. Seu ponto de gravidade é voltado
um pouco para trás.
d) Loro - este deverá ser reforçado (com nylon ou lona), pois o jogador passa a maioria
do tempo suspenso sobre os estribos.
e) Estribo de polo - com bordas arredondadas para não machucar o cavalo adversário.
Mais abertos e pesados para aumentar a segurança.
f) Sobrecilha - evita que a sela vire, caso a barrigueira venha a soltar. É uma precaução,
não é indispensável.
g) Ligas ou Protetores - protegem os membros dos cavalos.
h) Capacete de polo - pode ter uma grade para proteção do rosto.
i) Camisa do time - com a numeração de cada jogador.
j) Culote ou Calça - devem ser na cor branca.
k) Joelheiras - podem ser de couro ou de neopreme e servem para proteger o joelho de
uma pechada ou bolada.
l) Bota de polo - resistente e bem maleável, normalmente na cor marrom.
m) Fustas - utilizadas para impulsionar e corrigir o cavalo.
n) Bolas - podem ser de madeira ou fibra, peso entre 120 a 135 gramas, diâmetro de
78 a 80 milímetros.
8.4.5 TACOS DE POLO
a) Usado para movimentar a bola, feito de cana da Índia ou de fibra e é divido em
punho, cana e charuto.

Fig 8-27 Taco.

b) Características e dimensões:
- tamanho apropriado entre 49 a 53 cm;
- punho, utilizar aquele que dá maior conforto e segurança;
- charuto, cilíndrico ou cigarro; e
- cana.
8.4.6 FORMA DE SEGURAR O TACO
a) Segurá-lo com a palma da mão.
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b) Segurá-lo como se fosse uma raquete de tênis.
c) Segurá-lo com o extremo do punho (ressalto) sobressaindo da mão.

Fig 8-28 Forma de segurar o Taco.

Fig 8-29 Forma de empunhar e segurar o Taco.

8.4.7 O ESTUDO DO SWING
a) Swing é o giro completo do taco para executar uma tacada na bola. O êxito de uma
tacada depende, exclusivamente, da perfeição de como se executa o swing. Utilizar da
força é um erro muito grande, pois o resultado será inútil se não for bem distribuída. O
fator preponderante na obtenção de uma tacada longa é a velocidade imprimida ao
charuto. O punho deve funcionar como uma “dobradiça” para garantir a suavidade
necessária. Age compassadamente, tendo mais efeito pouco antes da posição de
contato.
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Fig 8-30 Swing.

b) Divide-se em quatro tempos:
- 1º tempo: preparatório ou repouso;
- 2º tempo: alto do swing;
- 3º tempo: swing propriamente dito; e
- 4º tempo: acompanhamento.

8.4.8 TACADAS FUNDAMENTAIS
a) Tacada para frente pelo lado direito:
- preparatório ou repouso: empunhar o taco com justeza;
- alto do swing: o jogador suspende-se nos estribos para obter liberdade do
movimento de tronco e deslocamento da mão direita para trás e para cima da cabeça
do jogador, devendo o braço ficar esticado e os ombros direito e esquerdo paralelos à
direção em que se quer taquear a bola; e
- swing propriamente dito: o jogador gira os ombros em torno da cabeça, que deve
permanecer parada. Na posição de contato, ombro, braço e taco devem formar uma
linha reta no movimento de acompanhamento final.

Preparatório

Alto do Swing

Swing

Posição das pernas

Fig 8-31 – Tacada para frente pelo lado direito.

b) Tacada para trás pelo lado direito:
- preparatório ou repouso: empunhar o taco com justeza e torcer levemente o
punho;
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- alto do swing: o jogador dobrará seu corpo ligeiramente para a esquerda,
ficando sentado sobre a coxa direita. O ombro direito apontará na direção da bola
enquanto a mão direita é elevada até a altura da cabeça. O taco é deixado cair sobre o
ombro esquerdo e o jogador olha a bola sobre o ombro direito;
- swing propriamente dito: giro dos ombros na altura da cabeça, que deverá atuar
como um ponto fixo. O corpo do jogador continua girando de modo que o braço direito
e o ombro terminem apontados para a anca do lado direito do cavalo; e
- acompanhamento: acompanhará o final do taqueio com o olhar e giro dos
ombros.

Alto do Swing

Swing

Acompanhamento

Fig 8-32 – Tacada para trás pelo lado direito.

c) Tacada para frente pelo lado esquerdo:
- preparatório ou repouso: empunhar o taco com justeza e torcer levemente o
punho;
- alto do swing: girar o tronco em torno da cintura, ficando deste modo a linha dos
ombros paralela à direção que se quer impulsionar a bola. O jogador senta sobre a
coxa esquerda e eleva a mão direita até a altura da face esquerda; e
- swing propriamente dito: elevação da mão, ainda, mais para cima e para trás,
rotação do braço e emprego da articulação do punho são os únicos movimentos que se
produzem nesta tacada.

Alto do Swing

Swing

Swing

Fig 8-33 – Tacada para frente pelo lado esquerdo.
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d) Tacada para trás pelo lado esquerdo:
- preparatório ou repouso: o jogador empunha o taco com justeza;
- alto do swing: o jogador, estendendo-se nos estribos, girará o ombro esquerdo
para frente na direção da bola e o direito para trás. Simultaneamente, elevará seu
braço direito quase que verticalmente, permitindo ao taco inclinar-se para trás do braço;
e
- swing propriamente dito: ao baixar o taco, é importante que a linha dos ombros
fique paralela à direção que se quer impulsionar a bola. O jogador deverá ficar sentado
sobre a coxa esquerda, o cotovelo deverá manter-se esticado durante todo o tempo
para que o charuto percorra um longo círculo e, na posição de contato, ombro, braço e
taco devem formar uma linha reta.
- acompanhamento: acompanhará o final do taqueio com o olhar e giro dos
ombros.

Alto do Swing

Swing

Acompanhamento

Fig 8-34 – Tacada para trás pelo lado esquerdo.

8.4.9 FUNÇÃO DOS JOGADORES
a) Os quatro jogadores de cada uma das equipes são numerados de acordo com a
posição que cada um deles ocupa no campo. As posições de campo no polo podem
ser:
- Nr 1 Atacante;
- Nr 2 Atacante;
- Nr 3 Meio de campo; e
- Nr 4 Defesa.
b) Para falar-se das funções de cada jogador, é necessário saber um conceito bastante
importante no polo, o conceito de adversário correspondente. O adversário
correspondente nada mais é do que o jogador da equipe oposta, para o qual se deve
estar sempre perto, fazendo a marcação ou impedindo que este crie jogadas. O
adversário correspondente é aquele cuja soma tenha como resultado o valor 5, por
exemplo:
- Nr 1 vermelho – Nr 4 branco;
- Nr 2 vermelho – Nr 3 branco;
- Nr 3 vermelho – Nr 2 branco; e
- Nr 4 vermelho – Nr 1 branco.
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c) O jogador Nr 1
- Função de atacante.
- Principal característica: o mais rápido.
- Outras características: oportunista, agressivo e seguro, para atirar a gol em
qualquer velocidade e em qualquer ângulo.
- É a posição mais difícil a ser preenchida, porém, por paradoxal que seja, é a
posição que convém destinar aos principiantes, pois:
- é onde menos prejuízo causa à equipe; e
- mesmo sendo fraco nas tacadas, se souber marcar, já está ajudando a equipe
ao atrapalhar o Nr 4 da equipe adversária.
d) O jogador Nr 2
- Função de atacante.
- Principal característica: o mais ativo.
- Outras características:
- oportunista e seguro para atirar a gol em qualquer velocidade e em qualquer
ângulo; e
- quando comparado ao Nr 1, pode ser menos agressivo, porém de maior controle
sobre a bola e sobre o jogo.
- Se o Nr 1 é mais lento que o Nr 2, este deverá ser, constantemente, “comprimido”
entre o Nr 1 e o Nr 3, o que só poderá ser evitado mandando bolas que obriguem
ao Nr 1 correr para sua posição.
- Deve fazer todo o possível para dar jogo ao Nr 1, posto que, do contrário, estará
convertendo a equipe a 3 jogadores.
e) O jogador Nr 3
- Função de meio campo.
- Principal característica: o mais destro.
- É o posto “chave” da equipe. Por isso, o Nr 3 deve possuir principalmente:
- domínio absoluto de todas as tacadas, visto que, além de participar
grandemente na defesa, deve ser o inspirador de todos os ataques; e
- experiência, grandes conhecimentos táticos e pleno domínio de si mesmo,
porque a posição intermediária do Nr 3 implica a responsabilidade de “armar” a equipe
distribuindo o jogo adequadamente.
- Nunca deve esquecer que a melhor defesa é o ataque.
f) O jogador Nr 4
- Função de defesa.
- Principal característica:- o mais experiente.
- Outras características:
- tacada longa e segura, especialmente nos backs. Tacada longa para fazer a
bola sair do campo de defesa e chegar, convenientemente, nos atacantes. Tacada
segura, pois é a última linha de defesa. Errar uma tacada neste local crítico significa
dar grandes chances para equipe adversária converter um gol;
- a falta de confiança dos demais companheiros nos “backs” do Nr 4 ocasiona um
retardo em tomar posição favorável para receber o passe; e
- rapidez para taquear a bola de maneira a não permitir que os adversários se
posicionem de modo a interferir na jogada, interceptando a bola ou marcando o jogador
a quem foi dirigido o passe.
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8.4.10 SAÍDA DO MEIO DE CAMPO

Fig 8-35 Saída do meio de campo.

8.4.11 SAÍDA DE FUNDO

Fig 8-36 Saída de fundo.

8.4.12 REGRAS DE CAMPO
a) Linha da bola
Entende-se como linha da bola a trajetória percorrida e o prolongamento desta, mesmo
fora dos limites do campo.

Fig 8-37 Linha da bola.

b) Cruzas
Nenhum jogador poderá cruzar o outro que esteja na LINHA DA BOLA, mesmo fora
dos limites do campo, entendendo-se por esta a trajetória percorrida pela bola e o seu
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prolongamento, salvo se estiver a uma distância tal que não haja a possibilidade de um
choque ou perigo para os jogadores.

Fig 8-38 Cruzas.

8.4.13 PRINCIPAIS PENAIS
Qualquer infração às regras ou qualquer atitude que coloque em risco a integridade
física de cavaleiros ou cavalos, o juiz poderá interromper o jogo, marcar uma falta e
aplicar um dos penais.
a) Gol penal (Penal 1)
Se na opinião do Juiz, um jogador cometer uma infração PERIGOSA ou DELIBERADA
para salvar um gol nas proximidades do mesmo, conceder-se-á um gol à equipe
prejudicada.
b) Penal de trinta jardas (Penal 2)
- Um golpe livre na bola, situada num ponto a 27,45 metros (trinta jardas) da linha de
fundo da equipe infratora frente ao meio do gol ou, se o capitão da equipe prejudicada
preferir, do ponto onde se cometeu a falta.
- Toda a equipe infratora deverá permanecer atrás da linha de fundo, porém fora do
gol e nenhum de seus jogadores poderá tentar defender a cobrança do penal. Os
jogadores da equipe prejudicada só poderão ficar antes da linha das trinta jardas.
c) Penal de quarenta jardas (Penal 3)
Um golpe livre na bola a partir de um ponto situado a 36,60 metros (quarenta jardas) da
linha de fundo da equipe infratora em frente ao meio do gol. Todo o time infrator deverá
permanecer atrás da sua linha de fundo, porém fora do gol, até que se taqueie a bola
ou se tente taqueá-la. Depois de colocada a bola em jogo, nenhum jogador da equipe
infratora poderá sair por entre as balizas do gol. Os jogadores da equipe que executará
a penalidade deverão estar antes da linha das quarenta jardas.
d) Penal de sessenta jardas (Penal 4)
- Um golpe livre na bola de um ponto situado a 54,90 metros (sessenta jardas) da
linha de fundo da equipe infratora em frente ao meio do gol.
- Os jogadores da equipe infratora só poderão se posicionar atrás da linha das trinta
jardas, podendo a equipe prejudicada colocar-se onde desejar.
e) Penal do lugar (Penal 5)
- Um golpe livre na bola do local onde foi cometida a infração, porém nunca a menos
de cinco metros das tábuas ou das linhas laterais.
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- Nenhum jogador da equipe infratora poderá estar a menos de 27,45 metros (trinta
jardas) da bola, podendo a equipe prejudicada colocar-se onde desejar.
f) Penal do meio de campo (Penal 5B)
Um tiro livre na bola do centro do campo, não podendo nenhum jogador da equipe
infratora estar a menos de 27,45 metros (trinta jardas) da bola, podendo o time
prejudicado colocar-se onde desejar.
g) Penal de sessenta jardas em frente ao local onde a bola saiu (Penal 6 - Corner)
Um golpe livre na bola de um ponto situado a 54,90 metros (sessenta jardas) da linha
de fundo, em frente ao local de onde saiu a bola, porém nunca a menos de cinco
metros das tábuas ou das linhas laterais. Nenhum jogador da equipe infratora poderá
estar a menos de 27,45 metros (trinta jardas) da bola, podendo a equipe prejudicada
colocar-se onde desejar.
8.4.14 Os aspectos técnicos da modalidade são regidos pela Federação Internacional
de Polo e pela Confederação Brasileira de Polo, que possuem sítios eletrônicos, onde
poderão ser realizadas consultas dos regulamentos vigentes.

8.5 VOLTEIO

Fig 8-39 Equipe de Volteio da AMAN 2001.

8.5.1 Volteio é uma das mais antigas modalidades equestres, que se baseia em um
misto de técnica e equilíbrio. O esporte consiste no volteador executar figuras
acrobáticas sobre o dorso do cavalo, enquanto ele é mantido em movimento, seja ao
passo, trote ou galope, de acordo com o nível da competição.
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Fig 8-40 Treinamento de Volteio militar.

8.5.2 Durante a Idade Média, o volteio já era utilizado como parte do treinamento de
soldados para as batalhas, que proporcionava grande equilíbrio, agilidade e mobilidade
com o cavalo, fatores extremamente necessários, uma vez que os soldados
carregavam seus escudos e espadas nas mãos.

Fig 8-41 Treinamento de Volteio militar.

8.5.3 O volteio é realizado pelos militares em demonstrações de desenvoltura montado,
conseguindo aliar os princípios básicos da equitação, como equilíbrio, força, reflexos do
atleta e a leveza ao desenvolver habilidades inerentes aos cavaleiros, com flexibilidade
e independência das ajudas, permitindo que o cavaleiro esteja pronto às adversidades
de qualquer alteração de seu animal.
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Fig 8-42 Demonstração de volteio na Festa Nacional da Cavalaria – Parque Osório.

8.5.4 FIGURAS DO VOLTEIO:
- montar por salto;
- apear por salto;
- montar de lado por salto;
- montar com balanço da perna direita;
- apear por cambalhota;
- montar com uma só mão;
- montar frente à retaguarda;
- montar pela garupa;
- abandonar e retomar assento;
- giro de 360º sobre a sela;
- em terra e a cavalo;
- transpor o cavalo;
- tesoura;
- plantar bananeira;
- abdominais;
- flexão de braço (apoio);
- ficar em pé sobre a sela;
- polichinelo; e
- trabalho à guia.
8.5.5 EXERCÍCIOS DE SUBIDA E DESCIDA
a) Montar por Salto: ao comando de “POR SALTO, A CAVALO!”, o cavaleiro, estando
na posição de descansar, toma a posição de sentido, faz direita volver, passa as
rédeas sobre a cabeça do cavalo (posição preparatório), dá dois passos laterais à
direita, para postar-se na altura da sela pelo lado esquerdo do cavalo, toma a posição
de sentido, ajusta as rédeas com a mão esquerda e segura o cepilho. A mão direita
empunha a patilha. Com impulso de flexão das pernas, lança-se, energicamente, para
cima, elevando-se nos pulsos até a altura de sustentação dos braços e, após aí,
permanece um instante nessa posição, cobre a sela com a perna direita e toma
assento, sem choque, e calça os estribos, se for o caso.
b) Apear por Salto: ao comando de “POR SALTO, A PÉ!”, o cavaleiro abandona os
estribos, segura as rédeas com a mão esquerda. Ambas as mãos seguram o cepilho.
Eleva-se nos braços, junta os calcanhares, permanecendo um instante na posição de
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sustentação (horizontal em relação ao solo), para então descer pelo lado esquerdo do
animal e pôr os pés juntos em terra e com flexão dos joelhos. Toma-se a posição de
sentido, dá um passo lateral à esquerda, retira as rédeas do pescoço e cabeça do
cavalo, faz esquerda volver e toma a posição de descansar.
c) Montar de Lado por Salto: proceder da mesma maneira como para montar por salto,
assentando-se, porém, de lado.
d) Montar com Balanço da Perna Direita: ao comando de “POR BALANÇO DA PERNA
DIREITA, A CAVALO!”, o cavaleiro toma a posição preparatória, como descrito na letra
“a)”, dá um passo lateral à direita para postar-se na altura da espádua esquerda do
cavalo. Toma a posição de sentido, ajusta as rédeas com a mão esquerda. Ambas as
mãos seguram no cepilho, faz esquerda volver, afasta a perna direita para a
retaguarda, balançando esta perna e lança-se, energicamente, para cima, elevando-se
nos pulsos e baixando a cabeça junto à espádua esquerda, quando então passa a
perna direita sobre a garupa do cavalo e cobre a sela. Toma assento, sem choque, e
calça os estribos, se for o caso.
e) Apear por Cambalhota: ao comando de “POR CAMBALHOTA, A PÉ!”, o cavaleiro
passa a perna esquerda sobre o cepilho, tomando assento de lado sobre a sela,
abandona as rédeas, segura o cepilho com a mão esquerda e a patilha com a mão
direita. Desce um pouco o assento para o lado direito do cavalo, levanta as pernas,
apoiando as costas sobre o assento da sela e deixando a cabeça baixar-se para o lado
esquerdo do cavalo, apoiando-a na aba. Continua girando as pernas sobre o corpo e, a
uma posição de segurança, já com as pernas sobre o tronco, do lado esquerdo do
cavalo, solta as mãos, caindo de pé sobre o solo.
f) Montar com Uma Só Mão (a Gaúcho): ao comando de “COM UMA SÓ MÃO ou A
GAÚCHO, A CAVALO!”, o cavaleiro toma a posição preparatória, como descrito na
letra “a)”, dá um passo lateral à direita, para postar-se na altura da espádua esquerda
do cavalo. Toma posição de sentido, ajusta as rédeas mantendo a mão esquerda no
cepilho. O militar gira seu tronco 90º para a direita, utilizando o pé esquerdo como
ponto de rotação. O pé direito, afastando-se do pé esquerdo, descreve ¼ de círculo. O
braço direito acompanha o movimento do corpo e, em um próximo movimento, o militar
impulsionará seu corpo com a perna esquerda e lançará sua perna direita sobre o
cavalo, como se executasse um chute no ar, a fim de cair sentado sobre a sela. O
braço esquerdo servirá como meio de tração para auxiliar o movimento de subida do
corpo. O braço direito acompanha o movimento do corpo, sem tocar o cavalo. Por fim,
o militar estará sentado sobre a sela com a mão esquerda segurando o cepilho e o
braço direito distendido ao lado do corpo.
g) Montar Frente à Retaguarda: ao comando de “FRENTE À RETAGUARDA, A
CAVALO!”, o cavaleiro toma a posição preparatória, como descrito na letra “a)”, dá dois
passos laterais à direita para postar-se na altura da sela pelo lado esquerdo do cavalo.
Toma a posição de sentido, ajusta as rédeas com a mão esquerda e segura o cepilho.
A mão direita empunha a patilha. Com impulso de flexão das pernas, lança-se,
energicamente para cima, elevando-se nos pulsos, até a altura de sustentação dos
braços e, após aí, permanece um instante nessa posição, cobre a sela com a perna
esquerda e toma assento, sem choque, com a frente voltada para a garupa do cavalo.
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h) Montar pela Garupa: ao comando de “PELA GARUPA, A CAVALO!”, o cavaleiro
posiciona-se à retaguarda do cavalo, toma uma distância de cerca de um metro,
impulsiona-se, dando uma batida com os pés juntos e colocando as mãos na parte alta
da garupa. Eleva-se para montar, tomando assento.
8.5.6 EXERCÍCIOS MONTADOS
a) Abandonar e Retomar Assento: ao comando de “PELA ESQUERDA, ABANDONAR
E RETOMAR ASSENTO, EXECUTAR!”, o cavaleiro passa a perna direita sobre o
cepilho sentando-se de lado na sela, gira o tronco pela direita e segura a patilha com a
mão direita e o cepilho com a mão esquerda, retira as nádegas da sela, ficando de
frente para o cavalo. Sustenta-se nos braços por um instante e cobre a sela com a
perna direita, retomando o assento sem choque.
b) Giro de 360° Sobre a Sela: ao comando de “PELA ESQUERDA, GIRO DE 360º
SOBRE A SELA, EXECUTAR!”, o cavaleiro passa a perna direita sobre o cepilho,
sentando-se do lado esquerdo. Passa a perna esquerda sobre a patilha, sentando-se
com a frente para a garupa do cavalo. Passa a perna direita sobre a patilha, sentandose do lado direito e, por fim, passa a perna esquerda sobre o cepilho, sentando-se
normalmente e completando um giro de 360º.
c) Em Terra e a Cavalo: ao comando de “PELA ESQUERDA, EM TERRA E A
CAVALO, EXECUTAR!”, o cavaleiro passa a perna direita sobre o cepilho, sentando-se
de lado na sela. Gira o tronco pela direita e segura o cepilho com as duas mãos, pula
no solo junto à espádua esquerda do cavalo, com os calcanhares unidos e pernas
flexionadas. E, girando o corpo para a sela, ao tocar no solo, retorna, imediatamente,
para a sela auxiliada pela impulsão do pulo e pela ação elevadora dos braços. Ao subir,
abre a perna direita para retomar seu assento sobre a sela.
d) Transpor o Cavalo: no comando “PELA ESQUERDA, TRANSPOR O CAVALO,
EXECUTAR!”, o cavaleiro passa a perna direita sobre o cepilho, sentando-se de lado
na sela, gira o tronco pela direita e segura o cepilho com as duas mãos. Pula no solo
junto à espádua esquerda do cavalo, com os calcanhares unidos e pernas flexionadas.
Gira o corpo para a sela ao tocar no solo auxiliado pela impulsão do pulo e pela ação
elevadora dos braços. Inclina o corpo para o pescoço do cavalo e lança as pernas
unidas e distendidas por cima da garupa, com o corpo sustentado pelos braços. Toca
ao solo junto à espádua direita do cavalo, com os calcanhares unidos e as pernas
flexionadas, retornando, imediatamente, para a sela, auxiliado pela impulsão do pulo e
pela ação elevadora dos braços, abrindo a perna esquerda para retomar seu assento
sobre a sela.
e) Tesoura: no comando de “TESOURA, EXECUTAR!”, o cavaleiro segura o cepilho
com ambas as mãos, eleva-se nos braços, balança as pernas e baixa a cabeça,
inclinando a parte superior do corpo para frente e flexionando os braços. Cruza as
pernas ao girá-las sobre a garupa do cavalo, toma assento com a frente para a
retaguarda. Para retornar à posição inicial, desfaz-se o movimento do mesmo modo,
colocando as mãos na patilha ou na garupa do equino.
f) Plantar Bananeira (Vela): no comando de “PLANTAR BANANEIRA, EXECUTAR!”, o
cavaleiro segura o cepilho com ambas as mãos, inclina o corpo para frente, levando as
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duas pernas para a garupa, apoia o ombro direito sobre a cernelha e levanta as pernas
unidas, juntamente com o tronco, ficando na vertical com a cabeça para baixo. Para
retornar à sela procede-se de maneira inversa.
8.5.7 EQUIPAMENTO
O volteio tem um material específico: um “Cilhão” para o dorso do cavalo, uma
cabeçada, sendo permitido o uso de freio-bridão, alguns enrredeamentos e uma guia
para o “Longeur.”

Fig 8-43 Equipamento de volteio.

8.6 Os aspectos técnicos da modalidade volteio são regidos pela Federação Equestre
Internacional e Confederação Brasileira de Hipismo, que possuem sítios eletrônicos,
onde poderão ser realizadas consultas dos regulamentos vigentes.
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