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PRINCIPAIS EMBOCADURAS UTILIZADAS NA EQUITAÇÃO E BITLESS 
BRIDLE: AÇÃO, EFEITO, VANTAGENS E DESVANTAGENS DE CADA MÉTODO 

 
José Luiz Lima Colares 

 
RESUMO 

 
Este trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica que tem por objetivo principal 
a descrição do método Bitless Bridle, termo em inglês que significa cavalgar sem 
embocadura, e de seus acessórios, bem como a apresentação das principais 
embocaduras utilizadas na equitação, e seus respectivos modos de ação e efeitos 
produzidos. O cavalo é empregado pelo homem desde os primórdios, seja como 
meio de transporte, máquina de guerra, prática de esportes ou lazer, é um animal   
que sempre encantou o ser humano, tanto pela sua imponência, como pela 
capacidade de oferecer desafios e, junto com o seu cavaleiro, superá-los. É 
importante destacar que a equitação é uma “ciência em movimento”, ou seja, está 
sendo renovada diariamente pela prática incansável e prazerosa de seus adeptos, 
que percebem e registram as novas dúvidas que surgem, bem como as possíveis 
soluções, por isso este trabalho não tem por finalidade trazer verdades absolutas e 
inquestionáveis, e nem muito menos esgotar os assuntos na área, mas sim 
esclarecer algumas dúvidas sobre o método Bitless, assunto ainda pouco explorado, 
principalmente no Brasil, e sobre as principais embocaduras usadas nos esportes 
equestres. O cerne do trabalho consiste em identificar as vantagens e desvantagens 
da utilização do método Bitless Bridle no trabalho diário com sua montada, como 
também as vantagens e desvantagens de cavalgar com a utilização de 
embocaduras.  
 
Palavras Chaves: Método Bitless Bridle. Embocaduras. Vantagens e desvantagens.  
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MAIN BITS USED IN EQUITATION AND BITLESS BRIDLE: ACTION, EFFECT, 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF EACH METHOD 
 

José Luiz Lima Colares 
 

ABSTRACT 
 
This work consists of a bibliographic research whose main objective is the 
description of the Bitless Bridle method, an English term that means to ride without a 
bit, and its accessories. It also presents the main bits used in equitation, and their 
respective modes of action and effects. Horses have been used by man since 
antiquity, either as a means of transport, war machine, sports or leisure. It is an 
animal that has always enchanted the human being, both for its stature, as their 
ability to deal with challenges and, with its knight, overcome them. It is important to 
highlight that horse riding is a “science in motion”, that is, it is being renewed daily by 
the robust and pleasurable practice of its supporters, who perceive and register the 
new doubts that arise, as well as the possible solutions, that is why that this work is 
not intended to bring absolute and unquestionable truths, neither to explore deeply 
the subject. However, it intends to clarify some doubts about the Bitless method, a 
subject still little explored, especially in Brazil, and about the main bits used in 
equestrian sports. The work consists in identifying the advantages and 
disadvantages of using the Bitless Bridle method in the daily work with its riding set, 
as well as the advantages and disadvantages of riding with the use bits.  
 
Keywords: Bitless Bridle Method. Bits. Advantages and disadvantages. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Utilizado pelo homem desde os primórdios, seja como meio de transporte, 

máquina de guerra, prática de esportes ou lazer, o cavalo sempre encantou o ser 

humano, tanto pela sua imponência, como pela capacidade de oferecer desafios e, 

junto com o seu cavaleiro, superá-los. Processo complexo para se conseguir chegar 

ao ato de montar, a doma sempre está em constante evolução, passando da 

utilização de métodos mais bruscos, como na origem da equitação clássica, onde o 

mestre Federico Grisone (escola de Nápoles) empregava embocaduras bastante 

severas e abusava do uso do chicote, para os dias atuais, onde chegamos no 

método Bitless Bride, que consiste na equitação sem embocaduras.   

Partindo do princípio que na equitação busca-se devolver ao cavalo, mesmo 

com um cavaleiro sobre o seu dorso, a graça das atitudes/movimentos que ele tinha 

naturalmente em liberdade, questões que ainda geram muitas discussões são a 

escolha da embocadura correta para o animal e, qual o tamanho e material 

adequados, qual o efeito que ela causa, que vício ela pode corrigir, ou, se o meu 

cavalo precisa ou não de embocadura já que ele reage muito bem ao hackamore e 

não há a necessidade de interferir junto a boca do animal. 

Tendo como norte tais questões, e com o propósito de tentar esclarecê-las, 

este trabalho consiste na identificação das principais embocaduras utilizadas na 

equitação, na descrição de seus respectivos efeitos e ações, como também na 

detecção do modo de ação do hackamore (Bitless Bridle) e na comparação entre 

tais métodos.    

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 
 

O presente trabalho tem por objetivo geral identificar o modo de ação e os 

efeitos dos acessórios do método Bitless Bridle (equitação sem embocaduras), bem 

como das principais embocaduras utilizadas na equitação, evidenciando vantagens 

e desvantagens de cada uma, e traçando um paralelo entre os métodos. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar tal objetivo geral, elaborou-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Descrever o método Bitless Bridle e seus acessórios, como agem e seus 

efeitos no animal;  

b) Apresentar as principais embocaduras utilizadas na equitação, como 

também suas ações e efeitos na boca do cavalo; 

c) Relatar as vantagens e desvantagens da equitação com e sem 

embocaduras. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA: 

 

Esta pesquisa se justifica na afirmação de Gouveia (2012), segundo o qual 

existe de um modo geral um grande desconhecimento acerca das embocaduras, 

suas funções e seu uso mais correto dentre as pessoas que trabalham com cavalo, 

bem como existe grande expectativa de que estes acessórios possam resolver 

problemas como corrigir vícios e reações provenientes de um adestramento 

incorreto. Aliado a esse entendimento, soma-se a possibilidade da mudança de 

método no trabalho com o cavalo, passando para o Bitless Bridle, que assim como o 

método anterior, também requer esclarecimentos. 

Por isso, admite-se que o presente trabalho poderá ajudar a solucionar 

possíveis dúvidas sobre o assunto, de forma a esclarecer como e em que situação 

utilizar/optar por cada método ou acessório especificamente.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 NOÇÕES DA ANATOMIA DA CABEÇA E DA BOCA DO CAVALO 

 

Apesar de grandes e fortes, os cavalos são animais sensíveis e delicados, e 

que necessitam de um manejo adequado para um saudável desenvolvimento físico 

e mental. Antes de detalharmos o método Bitless Bridle e seus acessórios e as 

principais embocaduras e respectivos efeitos e ações, faz-se necessário conhecer 

um pouco da anatomia da cabeça e da boca do cavalo, percebendo os pontos mais 

sensíveis do animal, pois será exatamente nesses pontos onde as embocaduras e 

os acessórios do Bitless Bridle irão atuar. 

Oliveira (2015, p. 01), afirma que:  

 
“O cavalo é um animal onde se conjugam a estrutura e a função. O seu 
corpo é adaptado para a velocidade e para a grande dimensão e é esta 
combinação que nos ajuda a compreender a sua estrutura. Os seus 
membros são especializados, têm um número de dedos muito reduzido e 
são acompanhados pela perda dos músculos – os que permitem a outros 
animais agarrar objetos”. 

 

Ainda, de acordo o autor, 
 

“O cavalo apenas move os membros para a frente e para trás, o que lhe dá 
excelentes meios de propulsão. A força de que necessita é dada por 
músculos muito desenvolvidos que estão ligados aos ossos das coxas, 
tronco e antebraços. As regiões do corpo do cavalo, em Exterior, são 
divididas em quatro partes: cabeça, pescoço, tronco e membros”. 

 

Diante da necessidade de identificação das partes da cabeça do cavalo, 

seguem algumas Figuras ilustrativas 1, 2 e 3. 

 

Figura 1: Cabeça do cavalo visão lateral 

 
Fonte: Site saudeanimal.com.br  

1-Fronte e topete; 2-Fonte; 3-Olhal; 4-Olho; 5-Chanfro; 6-Narina; 7-Lábios; 
8-Orelha; 9-Nuca; 10-Parótida; 11-Chato da bochecha; 12-Ganacha; 13-
Bolsa da bochecha; 14-Barba. 
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Figura 2: Cabeça do cavalo vista frontal 

 
Fonte: Site saudeanimal.com.br 

1-Orelha; 2-Olhal; 3-Olho; 4-Chanfro; 5-Narina; 6-Boca; 7-
Nuca; 8-Topete; 9-Fonte; 10-Fronte; 11-Palpebra; 12-
Bochecha; 13-Ponta do focinho.  

 

Das partes descritas na Figura 2, chama atenção para o chanfro, a boca e a 

ganacha, pontos extremamente sensíveis que serão alvo de pressão por parte de 

alguns acessórios que serão descritos mais à frente. 

O chanfro é uma parte situada na face anterior da cabeça do cavalo e que se 

estende desde a fronte até as ventas. De acordo com Plínio Pinto; Silva e Chieffi 

(1930, p. 81): 

 
“Três porções podem ser consideradas nesta região: uma mediana e duas 
laterais. A primeira tem como base óssea principal, os ossos nasais, é bem 
mais saliente do que as porções laterais e, de conformidade com sua 
orientação, determinam os diversos perfis do animal”. 

 
A ganacha é uma região situada de cada lado da face, estendendo-se pelo 

ramo horizontal, angulo e ramo ascendente da mandíbula (Figura 3). 
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Figura 3: Partes da boca do cavalo 

 

Fonte: Site saudeanimal.com.br 

 

Importante destacar que a Barra é uma região desprovida de dentes, situada 

entre os dentes caninos e pré-molares. Não mostrado na Figura 3, o palato, 

chamado também de céu da boca, é outro local sensível da boca do cavalo e ponto 

de atuação de algumas embocaduras. 

 

2.2 HISTÓRICO DAS EMBOCADURAS E DO BITLESS BRIDLE 

 

O uso de embocaduras sempre foi um assunto muito controverso no mundo 

da equitação, segundo estudiosos o freio foi inventado pelo Celtas há mais ou 

menos 2.400 anos e, há registros sobre a utilização do bridão na Mesopotâmia e no 

Oriente Médio há mais de 3.200 anos. Matrizes das economias antigas, 

considerados máquinas nas guerras de conquistas, força de tração, meio de 

transporte, instrumento de lazer e esporte, os cavalos fazem parte de todos os feitos 

marcantes na evolução do homem para chegar onde chegamos.  

Na Antiguidade, os primeiros cavalos utilizados para o transporte de pessoas 

utilizavam uma argola no nariz, como os bois de carga. As primeiras gerações de 

nômades da Ásia Central provavelmente usaram barbicachos, que eram tiras de 

couro ou cordas amarradas em torno da mandíbula do cavalo de onde partiam as 

rédeas para o comando do cavaleiro, como o meio de conduzirem e pararem os 

seus cavalos. (GOUVEIA, 2012).  
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Já na Grécia, no século V a.C., os cavaleiros utilizavam uma espécie de freio-

bridão, acionados por uma rédea só, e que de maneira muito severa, agiam sobre a 

língua e o céu da boca do animal. 

Na Idade Média, os violentos freios com barbela eram utilizados para darem 

aos cavaleiros maior domínio sobre o cavalo, já que as suas mãos estavam 

ocupadas para manejar o escudo, a espada ou a lança, durante as cargas de 

cavalaria. (GOUVEIA, 2012). Nessa época, as câimbras dos freios eram bem 

longas, o que proporcionava uma maior alavanca e uma ação mais dominante sobre 

o animal. Até antes do século XX, na Europa, tinha-se na embocadura uma peça 

chave para uma boa equitação e para subjugação do cavalo, fazendo-se valer a 

máxima da lei: contra o mais forte, utiliza-se o meio mais cruel. 

Um renomado diretor da Escola da Cavalaria de Saumur, L. Picard, chegou a 

direcionar mais de cento e cinquenta tipos diversos de embocadura para éguas 

prenhes, para cavalos turcos, para cavalos que disparam, para cavalos com 

dificuldade de virar para a direita, porém, somente após a demonstração do General 

L’Hotte, no final do século XIX, onde o mesmo realizou uma reprise de adestramento 

com barbantes em substituição as rédeas, a tese de que equitação não se faz com 

uso de força bruta tornou-se mais palpável. De maneira óbvia, nota-se que nenhuma 

embocadura resolveu o problema que seu criador objetivou, e que a sua verdadeira 

função só pôde ser avaliada depois das descobertas realizadas na neurociência na 

segunda metade do século 20.  

Em um trabalho de doma (iniciação), a embocadura assume uma função mais 

mecânica, devendo ser a princípio, a mais leve possível e feita com um material 

mais maleável (se possível). No Adestramento básico, tem papel de reforço das 

ajudas naturais, e no Adestramento mais avançado, surge com ferramenta de 

indicação da posição da cabeça do animal.  

A partir da conexão embocadura-mãos, o ginete consegue transmitir a 

progressão necessária para a aproximação de um obstáculo, como também o 

avanço preciso de um movimento de passagem, portanto, segundo Gouveia (2012), 

pode-se dizer que uma importante função da embocadura é também controlar o 

elemento ‘timing’ dos esportes equestres. 

Na atualidade, com uma compreensão mais adequada da ligação 

neurofisiológica que as embocaduras formam entre a boca do animal e as mãos do 

cavaleiro, podemos entender melhor a ação da embocadura e a sua real 
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necessidade de utilização. O uso correto da embocadura deve transigir ao cavaleiro, 

a possibilidade de interação com o seu cavalo com o mínimo de força necessária, 

tornando os movimentos imperceptíveis em algumas situações. 

Em algumas situações, a depender do nível de treinamento do animal, já não 

se faz necessário o uso da embocadura na equitação, é o que se chama de “Bitless 

Bridle” ou equitação sem embocaduras, que deve ser compreendido não como 

modismo ou como uma solução revolucionária para todos os problemas, mas sim 

como um mecanismo para auxiliar na arte equestre, proporcionando um maior 

conforto físico e mental para o animal. 

 

2.3 BITLESS BRIDLE 

 

Bitless Bridle é um termo utilizado para se referir a prática da equitação sem 

embocaduras. Nesse método, as cabeçadas não possuem suporte para 

embocadura, e sim mecanismos de pressão nasal (Hackamore) ou pressão em 

outra parte da cabeça (ganachas, mandíbula, etc.). 

É bem provável que os primeiros cavalos domesticados tenham sido 

domados com cabeçadas que possuíam algum tipo de mecanismo de pressão 

nasal, confeccionados em material de tendões, cordas ou couro, ou até mesmo 

argolas pressas ao focinho do animal. As formas mais antigas de cabeçadas sem 

embocaduras registradas são da Mesopotâmia, com datas de 500 a.C., trata-se de 

um desenho onde o mecanismo de pressão nasal do acessório era bem severo, feito 

em um material de couro trançado.  

A indicação para o uso do Bitless é bem ampla, podendo ser indicado para 

cavalos em início de processo de doma, cavalos com algum tipo de trauma ou 

ferimento na boca que impeçam o uso de embocadura, ou por iniciativa do próprio 

cavaleiro, pensando em primeiro lugar no bem-estar e no conforto do animal, e 

também quem sabe, no melhor rendimento para o esporte. Pesquisas anteriores 

buscando ajuizar comportamento dos cavalos para diferentes tipos de freios, 

concluíram que cavalos realizam, pelo menos, tão bem quanto, se não melhor, as 

tarefas solicitadas com uma com uma cabeçada sem embocaduras (método Bitless 

Bridle) do que com um bridão articulado. 

Continuando nesse prisma, e seguindo a máxima de que o cavalo aprende no 

alívio e na pressão, surge o questionamento de quando e porque utilizar o método 
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sem embocaduras? Antes dessa resposta é indispensável que a decisão de se 

passar do uso de uma embocadura para o método Bitless Bridle venha de um 

equitador muito experiente, que já consiga identificar a forma de comunicação e de 

conexão com o animal, e que com a correta utilização das ajudas e bem equilibrado, 

tenha condições de abrir mão da pressão na boca do cavalo, e que posteriormente a 

isso, tenha diagnosticado alguma deficiência no cavalo e que veja no Bitless a 

possibilidade de correção.  

A escolha para a utilização do método pode partir de diferentes situações, 

como por exemplo um potro, em processo de iniciação, que não aceita embocadura 

por trauma ou algum ferimento na boca, ou em cavalos já mais experientes para a 

correção de algum problema, pois segundo José Luiz Jorge, em seu texto sem 

embocaduras – cavalgar com bem estar, são várias as vantagens do método Bitless, 

dentre as quais: há cavalos que se comportam melhor sem o incômodo de uma 

embocadura, pois se sentem mais livres e descontraídos, melhora da comunicação 

entre cavaleiro e cavalo, permite uma melhor respiração e liberdade de movimentos. 

Cabe salientar que, em algumas situações, pode ocorrer desvantagens por 

conta da opção pelo novo método, como há possibilidade de menor controle do 

cavalo em momentos específicos, falta de compreensão por parte do cavalo em 

decorrência do novo mecanismo ou a proibição da cabeçada em provas específicas 

e de acordo com o regulamento. 

Muitos traumas comportamentais dos cavalos são consequências do uso 

concomitante de mãos pesadas associadas a embocaduras severas, causando 

calos ou feridas na boca do animal ou dor na mandíbula e nos nervos da face, 

fazendo com que o animal crie uma defesa contra a ação do cavaleiro. O Bitless 

Bridle não pode ser encarado como uma simples “moda” ou uma solução mágica 

para os problemas do conjunto (homem-cavalo), mas sim como mais uma 

ferramenta à disposição do ginete com objetivo e ação bem definidos.  

Existem diversos acessórios para se cavalgar sem embocaduras, tendo cada 

uma especificidade e um ou mais pontos de atuação, como por exemplo na cabeça, 

no chanfro, no queixo ou nas ganachas, devendo partir do cavaleiro a identificação 

daquele que mais se adequa à sua montada para alcance do objetivo. 
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2.3.1 Hackamore 

 

O hackamore consiste em um acessório que possui um eixo central com 

pequenas argolas, na parte superior, frontal e posterior, para conexão das rédeas, 

focinheira e barbela respectivamente. Na parte inferior, estão as hastes, onde serão 

encaixadas as rédeas. A existência de hastes prolongadas na parte inferior, permite 

que quando o cavaleiro atue tensionando a rédea, provoque o efeito alavanca, e 

através da conexão pelo eixo central, da focinheira e da barbela, pressione chanfro e 

queixo do animal (Figuras 4 e 5). 

Devido à grande sensibilidade das áreas de atuação desse acessório, ele é 

considerado severo por parte dos especialistas, e requer uma grande percepção e 

leveza nas mãos por parte do cavaleiro. Por conta do sistema de alavanca, possui 

um efeito abaixador, semelhante ao do freio, porém sem nenhum tipo de bocado na 

boca do animal. 

 

Figura 4: Hackamore com barbela 
de couro e corrente 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Existem algumas variações do Hackamore, como o hackamore bosal 

(espanhol) e o side pull (Figuras 6 e 7). 

 

Figura 5: Cavalo com um  
Hackamore 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 6: Cavalo com Hackamore    
modelo Bosal 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.3.2 Cross Under 

 

O Cross Under consiste em um acessório para Bitless Bridle, onde a 

cabeçada possui argolas na lateral da focinheira (em ambos os lados), argolas 

essas que guiam a rédea cruzando-a por baixo do queixo, e retornando para as 

mãos do cavaleiro. Seu mecanismo de pressão atua sob as bochechas (ganachas) e 

no queixo do animal. A desvantagem desse mecanismo está no fato do extenso 

caminho que a rédea percorre, tanto para atuar como para ceder. Como a área de 

pressão é bem sensível, o cavalo no início tende a reagir levantando a cabeça. Por 

conta da intensidade da pressão e do local de atuação, não é indicado para 

cavaleiros iniciantes (Figuras 8 e 9). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cavalo com Hackamore  
modelo Side Pull 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 8: Cavalo com uma cabeçada de 
modelo Cross Under (visão frontal) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

2.3.3 Cabeçada LG 

 

A cabeçada LG (Figura 10), também conhecida como acessório híbrido, é um 

mecanismo que utiliza uma argola de metal com seis eixos nas laterais da 

cabeçada, onde fixadas as faceiras, a focinheira e uma espécie de barbela.  

Quando as rédeas são tensionadas as argolas se movimentam (girando), 

criando uma espécie de alavancagem, atuando de maneira semelhante à um 

hackamore, porém de maneira mais branda. Nas argolas existem eixos que regulam 

a intensidade do acessório, e o material de fabricação da parte inferior da focinheira 

interfere na intensidade da pressão no queixo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Cavalo com uma cabeçada de modelo 
Cross Under (visão inferior) 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 10: Cavalo com uma cabeçada de modelo Cross Under (visão frontal) 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
2.4 TIPOS DE EMBOCADURAS, FORMAS E PONTOS DE ATUAÇÃO 

 

A escolha da embocadura tem papel ímpar no quesito desempenho esportivo, 

podendo trazer consequências positivas ou negativas no trabalho do conjunto. O 

tipo, a forma, o material em que é fabricada e atém mesmo o peso da embocadura 

tem relação direta no comportamento do equino. Em período inicial de trabalho, 

recomenda-se embocaduras mais leves, tanto em ação quanto em peso, evitando 

qualquer trauma inicial para o cavalo, e com o desenvolvimento da doma ou a 

depender do desporto selecionado, passamos para embocaduras mais severas. 

Portanto seguem alguns tipos de embocaduras, suas formas e seus pontos 

de atuação.   

 

2.4.1 Bridão 

 

O Bridão (Figura 11) é uma embocadura que age através de pressão nas 

comissuras labiais, fazendo também pressão complementar na barra (áreas 

desprovidas de dentes, revestidas apenas de mucosa, situando-se entre os dentes 

molares e os dentes incisivos e sua rigidez varia entre raças e cada cavalo), na 

língua e no palato (ação quebra nozes). 
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Figura 11: Bridão simples 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

É constituído por um olhal (podendo ser em D, redondo ou em agulha) e por 

um bocado. Sua parte principal é o bocado, peça que tem relação direta com a 

intensidade do bridão, pois quanto mais grosso for o bocado, mais branda será a 

ação do bridão, podendo também o bridão ter ação moderada (espessura média) e 

severa (bocado menos espesso).  

Entende-se por bridão de ação branda um bridão com bocado de espessura 

acima de 2,00cm, por bridão de ação moderada aquele que tem espessura entre 

1,00 e 2,00cm e por bridão de ação severa, aquele com espessura de até 1,00cm. A 

peça pode ser inteira ou articulada, senda que a segunda possibilita o uso 

independente de uma das mãos do cavaleiro, causando menor conforto ao animal e 

favorecendo o processo de descontração do maxilar, pois tem elementos móveis 

dentro da boca do animal, estimulando assim a salivação.  

O bridão pode ser fabricado em diversos materiais, como por exemplo: ferro, 

aço inox, cobre, mistos (aço e cobre) ou em materiais revestidos de borracha, 

silicone ou couro. 

Entendido como a embocadura mais leve, o bridão é ideal para o trabalho 

inicial do cavalo, pois como tem uma maior área de contato com o cavalo, não 

machuca o animal e possibilita uma maior compreensão das indicações do 

cavaleiro. 

De acordo com Roberto Coelho Naves, especialista e membro da Escola 

Nacional de Árbitro da Associação Brasileira de Cavalos Manga Larga Marchador, 

no site canalrural.uol.com.br, o bridão é utilizado na fase inicial, ou doma, por ter a 

embocadura mais leve e gerar uma ação mais suave. A importância na sutileza da 
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embocadura está no fato de proporcionar ao cavalo um maior conforto, fazendo com 

que o animal se concentre apenas nos comandos repassados por seu cavaleiro. 

Segundo Natacha Waddel, ex-amazona e atual juíza internacional nível 4 

estrelas (modalidade CCE), no site adestramentobrasil.com, a escolha da 

embocadura idealmente é pegar a mais comum, a mais grossa e a mais suave para 

iniciar o trabalho. No início, não tem por que o cavalo mostrar resistência. Se estiver 

trabalhando corretamente, um bridão simples está ótimo. Com a leveza de um 

bridão será mais simples para o cavalo entender o deslocamento para frente, o 

comando de parar e as mudanças de direções para direita ou esquerda. 

Por conta da pressão na comissura labial, e principalmente do efeito quebra 

nozes proporcionado pelo fechamento da articulação central do bocado causando 

ação no palato (céu da boca), o bridão tem um efeito levantador na cabeça do 

cavalo, proporcionando assim uma maior liberação da nuca e favorecendo o 

processo de descontração do maxilar. 

Indicada não só para o início do trabalho de doma, esse tipo de embocadura 

também é bastante empregado no hipismo (salto) de alto nível, sendo por vezes a 

embocadura mais usada nas competições. O fato da leveza do bridão, associado ao 

fato de proporcionar uma maior liberdade de movimento de cabeça/pescoço para o 

cavalo durante um percurso e mais especificamente durante uma trajetória de salto, 

isso considerando uma boa técnica do ginete, fazem desse acessório o predileto na 

escolha dos competidores. 

 

2.4.1.1 Bridão agulha ou d´agulha 

 

Bridão com modelo olhal em D Agulha, com ação de apoio direto e composto 

por um bocado articulado e com olhais em D nas laterais, onde se prende a 

cabeçada e as rédeas. Junto aos olhais existem hastes laterais, perpendiculares ao 

bocado, que facilitam a fixação do apoio por parte do cavalo. Sua utilização é 

indicada para potros em início de trabalho, pois suas hastes impedes que os olhais 

deslizem para dentro da boca do animal e dispensam o uso de borrachas laterais. 

Suas hastes servem de apoio nas laterais do chanfro e do mento, facilitando o 

ensino das mudanças de direção e otimizando a pressão sobre os pontos de apoio 

do bridão. Podem ser fabricados em diversos materiais: ferro, aço inox, cobre, 
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revestido de borracha ou silicone, e o tem variação de espessura, o que altera a 

intensidade da embocadura (Figuras 12, 13, 14 e 15). 

 

Figura 12: Bridão modelo d´agulha 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 14: Cavalo com bridão agulha 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.4.1.2 Bridão chantilly 

 

O bridão Chantilly (Figuras 16, 17 e 18), é composto por um bocado com uma 

argola presa em cada lateral, argolas essas onde são presas as rédeas e a 

cabeçada, e com ação de apoio direto. É usado em quase todos os tipos de cavalo e 

geralmente depois que o cavalo é domado porque é bridão geralmente maciço que o 

torna um pouco mais forte que o bridão argola. O seu formato proporciona um 

contato firme e confortável com as mãos do cavaleiro, sendo uma ótima ferramenta 

para animais com dificuldades de apoiar. É interessante utilizá-lo com borrachas nas 

laterais, evitando assim que a junção com as argolas machuque a boca do cavalo e 

Figura 13: Bridão agulha com salivador 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 15: Bridão agulha para pôneis com 
hastes menores 

Fonte: Arquivo pessoal 
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dificultando a entrada das argolas na boca do animal. Podem ser fabricados em 

diversos materiais: ferro, aço inox, cobre, revestido de borracha ou silicone, e o 

bocado tem variação de espessura, o que altera a intensidade da embocadura. 

 
Figura 16: Bridão chantilly 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 18: Cavalo com bridão chantilly 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

2.4.1.3 Bridão argola 

 

O bridão argola é composto por um bocado, com espessura variável (o que 

diferencia a intensidade da embocadura), com uma única argola presa em cada 

lateral, onde são presas as rédeas e a cabeçada e com ação direta sobre a boca do 

animal. Para seu uso, indica-se a utilização de borrachas nas laterais, evitando que 

o espaço entre a argola e o bocado machuquem a boca do cavalo (Figuras 19 e 20). 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 17: Bridão chantilly com 
revestimento de borracha 
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Figura 19: Bridão argola revestido de borracha 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

De acordo com Gouveia (2012) nessa embocadura o bocado se movimenta 

livremente na argola e absorve melhor os impactos provenientes dos movimentos e 

quanto maior o diâmetro das argolas mais livre ficará o bocado para se movimentar. 

Esses movimentos do bocado para cima e para baixo induzem o cavalo a brincar 

com a embocadura, mascando-a suave e continuamente, como se estivesse 

deglutindo-a, favorecendo a descontração do maxilar. A subida e descida do bocado 

também é conhecida como “efeito bomba”. Podem ser fabricados em diversos 

materiais: ferro, aço inox, cobre, revestido de borracha ou silicone. 

 

2.4.1.4 Bridão em D 

 

O bridão em D é composto por um bocado com espessura variável (o que 

diferencia a intensidade da embocadura), e nas laterais é fixo a uma estrutura 

semelhante a letra D e com ação de apoio direto.  

Consiste em um bocado fixo, com limitação do movimento para baixo e para 

cima, e que por conta do formato otimiza o apoio e a resistência das mãos do 

cavaleiro na embocadura, favorecendo na mudança de postura do cavalo na ação 

de engajar os posteriores e elevar a base do pescoço. Pelo seu formato, tem 

projeção de justo assento na boca do cavalo, favorecendo a busca do apoio por 

parte do animal, porém, como afirma Eduardo Borba, especialista em 

Horsemanship, no site educaçãoespecial.blogspot.com, o cavalo não tem como se 

apoiar na embocadura se o cavaleiro não promove uma tensão nas rédeas, 

estabelecendo o contato. Esse bridão tem a vantagem de não necessitar de 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 20: Bridão argola feito de cobre 
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borrachas de proteção nas laterais. O cavaleiro, por sua vez, não tem como entrar 

em contato com a boca do animal, se ele se recusa a apoiar, fugindo da 

embocadura por medo e defesa. Podem ser fabricados em diversos materiais: ferro, 

aço inox, cobre, revestido de borracha ou silicone. 

 
Figura 21: Bridão em D de ferro 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
Figura 23: Bridão em D de aço inox 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

       

2.4.1.5 Bridão neco 

 

Esse modelo de bridão é constituído por um bocado com espessura variável 

(o que diferencia a intensidade da embocadura), preso a uma argola em cada 

lateral. Junto a argola do bocado, existem mais três argolas, uma acima dela, local 

onde se encaixa a cabeçada, e mais duas logo abaixo, que junto com a argola do 

bocado são opções para se prender a rédea. Lembrando que essas argolas abaixo 

do bocado, servem para potencializar o efeito das rédeas, pois simulam o efeito de 

alavanca. O bridão neco tem um efeito elevador na cabeça do animal, e sua 

utilização pode ser atrelada a o uso de uma barbela, passando assim ao efeito 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 22: Cavalo com Bridão em D 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 24: Bridão em D com borrachas de 
proteção 
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semelhante ao de um freio bridão. Por conta da possibilidade de movimentação do 

bocado nas laterais (argolas), é recomendável a colocação de borrachas de 

proteção. Podem ser fabricados em diversos materiais: ferro, aço inox, cobre, 

revestido de borracha ou silicone (Figuras 25, 26 e 27). 

 

Figura 25: Bridão neco em aço inox 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 27: Cavalo com bridão neco 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

2.4.1.6 Bridão baucher 

 

O bridão baucher é constituído por um bocado com espessura variável (o que 

diferencia a intensidade da embocadura), ligado a uma argola em cada lateral, 

nessa argola serão fixadas as rédeas. Tem efeito e ação parecidos com o do bridão 

argola, porém acima da argola na lateral do bocado, existe uma argola superior para 

encaixe da cabeçada, portanto para esse modelo de embocadura, cabeçada e 

rédeas são fixadas em locais diferentes. Não há a necessidade de utilização de 

borrachas de proteção nas laterais. Essa embocadura tem um efeito elevador na 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 26: Bridão neco longo biarticulado 
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cabeça do cavalo. Podem ser fabricados em diversos materiais: ferro, aço inox, 

cobre, revestido de borracha ou silicone (Figuras 28 e 29). 

 

Figura 28: Bridão baucher em aço inox 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.4.1.7 Bridão relever 

 

O bridão acima listado é formado por um bocado com espessura variável (o 

que diferencia a intensidade da embocadura), e nas laterais é conectado a uma 

argola onde serão fixadas as rédeas. Nas argolas laterais existem espaçamentos 

onde a cabeçada será passada, e permitirá que o bocado fique em movimento. Esse 

tipo de bridão também é chamado de bridão elevador, e como o próprio nome já 

sugere, tem efeito levantador, alterando a posição da mão em um plano vertical, 

solicitando uma maior ação dos músculos da base do pescoço. Embocadura 

aconselhável para cavalos que necessitam de um apoio mais forte e para cavaleiros 

mais experientes por conta da ação mais severa na boca do animal. Podem ser 

fabricados em diversos materiais: ferro, aço inox, cobre, revestido de borracha ou 

silicone (Figuras 30 e 31). 

 

Figura 30: Bridão relever revestido com borracha 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 29: Bridão baucher biarticulado 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 31: Bridão relever de ferro 
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2.5 FREIO 

 

O freio é uma embocadura bem mais severa quando comparado ao bridão. 

Seu mecanismo de ação é múltiplo e atuando na boca e em outros locais da cabeça 

do cavalo descritos a seguir: o bocal atua por pressão na língua, na comissura labial 

e nas barras, o arco do bocado ou passador de língua atua no céu da boca, já a 

barbela, corrente presas nas hastes (câimbras) superiores, fazem pressão no queixo 

do animal. (GOUVEIA, 2012, p.46).  

Esse complexo mecanismo de ação, com base na pressão sobre múltiplos 

pontos de controle da boca, é acionado por outro efeito, conhecido como efeito 

alavanca, derivado da movimentação das hastes da embocadura pelos efeitos de 

rédeas executados pelos cavaleiros. Essa embocadura tem efeito direto sobre a 

nuca do cavalo fazendo-o abaixar a cabeça e por esse motivo o freio exerce um 

efeito abaixador no cavalo (Figuras 32, 33, 34 e 35). 

 
Figura 32: Freio de aço inox 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Figura 34: Freio com arco no bocado e barbela 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 33: Freio com arco no bocado e 
salivador 

 

               Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 35: Cavalo utilizando freio 
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Figura 36: Freio e suas partes 

                           
                                                       Fonte: Arquivo pessoal 

1 Haste ou câimbra superiores; 
2 Haste ou câimbra inferiores; 
3 Bocado 
4 Arco do bocado ou passador de língua; 
5 Espessura do bocado 

 
Conforme exposto acima, percebemos a complexidade da ação do 

mecanismo do freio e é exatamente nessa complexidade e na variedade de 

componentes da embocadura que a intensidade da ação do freio vai variar. O 

bocado tem espessura e tamanho do arco variados, e acarretam mudança na 

intensidade.  

A relação entre espessura do bocado e intensidade continua a mesma que já 

estudamos, quanto menos espesso o bocado, mais severa é a embocadura. Quanto 

ao arco, a variação do ângulo também influência diretamente a intensidade da 

embocadura, quando o ângulo é mais aberto (em formato de U ou meia lua) a 

intensidade é menor, porém quando o ângulo é mais fechado, em formato de V, a 

atuação é a mais intensa.  

É recomendável uma avaliação do palato do animal previamente a utilização 

do freio, para que seja verificado a altura do palato e s opte por um bocado com 

angulação ideal para o animal, caso contrário a embocadura não terá o efeito 

desejado, bocado muito baixo em relação ao palato, ou machucará o céu da boca do 

cavalo no caso de arco de ângulo muito fechado e um palato de altura baixa.  

Um bocado em desajuste com a boca do animal causa reações indesejadas, 

como prolongamento do focinho a frente, levantamento da cabeça, pendular da 

cabeça, boca hiperativa, falta de retidão do pescoço e encapotamento. Quanto à 

relação da altura do passador de língua e a intensidade da ação da embocadura, 

podemos assim descrever: quando abaixo de 2,0 cm exerce uma ação branda no 
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palato do cavalo, altura variando entre 2,0 cm a 3,5 cm a ação será moderada e 

quando a altura for acima de 3,5cm tende a exercer uma ação severa. 

Por esses detalhes temos o freio como uma embocadura indicada para 

conjuntos (homem-cavalo) mais experientes ou com objetivos mais específicos, 

como alcançar uma série de adestramento mais exigente, não obstante, Lúcio 

Sérgio de Andrade, zootecnista, afirma no site equitaçãoespecial.blogspot.com, que 

o freio é a embocadura profissional, aquela que realmente tem condições de ajudar 

o treinador a explorar o máximo de potencial do cavalo funcional o freio exerce ação 

complexa, de efeitos múltiplos. 

Importante ressaltar a relação do tamanho das hastes inferiores e hastes 

inferiores, pois quando as hastes inferiores possuem o tamanho de até duas vezes o 

das hastes superiores, a embocadura terá ação de branda a moderada, e quando o 

tamanho das hastes inferiores superar duas vezes o tamanho das hastes superiores, 

a ação da embocadura será considerada de moderada a severa. Soma-se a esses 

detalhes o ângulo de inclinação das hastes inferiores, sendo o ângulo de 90º o 

menor ângulo e aquele que torna a embocadura mais branda, já o ângulo mais 

próximo de 180º aquele que torna o mecanismo mais severo, pois aumenta o 

sistema de alavanca. 

Outro componente que esse tipo de embocadura pode ter é a barbela, 

corrente de metal, presa na haste superior, e que envolve a parte do queixo do 

animal fazendo pressão no local quando a alavanca é acionada. A intensidade de 

ação da barbela é medida conforme a sua espessura, sendo que quanto menos 

espessa ela for, mais intensa é sua ação (Figura 37). 

 

Figura 37: Barbela de corrente 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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2.6 FREIO BRIDÃO 

 

O freio bridão consiste em uma embocadura com bocado inteiro ou articulado, 

com olhais nas laterais do bocado, onde pode ser conectada a rédea simulando um 

efeito de bridão, mas também com hastes superiores, onde prende-se a cabeçada e 

hastes inferiores, sendo mais uma opção para conexão das rédeas onde sua ação 

será similar à de uma embocadura freio, pois terá o mecanismo de alavanca. Nessa 

embocadura, assim como no freio, também poderemos ter uma barbela como 

acessório. A principal diferença dessa embocadura para o freio é que o bocado não 

contém o passador de língua, aliviando a atuando sobre o palato (terá apenas o 

efeito quebra nozes do bridão).  

O freio bridão tem como pontos primários de atuação a comissura labial e o 

queixo (através da barbela por conta do efeito alavanca), mas temos que considerar 

que, mesmo de forma mais branda, a embocadura também exerce pressão sobre as 

barras, o palato e a língua do animal (Figura 38). 

 

Figura 38: Freio Bridão com bocado articulado de cobre 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A utilização de francaletes é mais uma opção nessa embocadura, o que 

dividirá a ação entre a alavanca e o bridão, no entanto, devemos ter um cuidado a 

mais nesse contexto, pois segundo Gouveia (2012) sua ação de efeitos duplos tende 

a melhorar a flexão da nuca, mas excesso de pressão da barbela no queixo tanto 

poderá “encapotar” a cabeça do cavalo, como também manter a cabeça em postura 

inadequada de “ponteira”, não corrigindo em nada a ação elevatória do bridão.   

Os francaletes são acessórios normalmente feitos de couro com finalidade de 

diminuir o efeito alavanca de uma determinada embocadura ou regular melhor duas 

argolas da haste de uma embocadura (Figura 39). 
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Figura 39: Pelham com francalete em suas argolas 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.6.1 Freio bridão pelham 

 

O pelham é uma embocadura formada por um bocado inteiro ou articulado, 

com argolas nas laterais, hastes superiores e inferiores, e que pode possuir ou não a 

barbela. A peculiaridade do pelham é que ele possui argolas distintas para a 

colocação das rédeas, portanto para a obtenção da conjugação dos efeitos do 

bridão e da alavanca, se faz necessário a utilização de duas rédeas.  

A possibilidade da confecção em um material emborrachado, deixa a 

embocadura um pouco mais branda, aliando a possibilidade de um contato suave na 

boca do animal e um efeito alavanca (Figuras 40, 41 e 42). 

 

Figura 40: Pelham articulado com barbela 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 41: Pelham de bocado inteiro 
revestido de borracha 
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Figura 42: Cavalo utilizando pelham 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.6.2 Freio bridão espanhol 

 

O freio bridão espanhol é composto por um bocado com espessura variável (o 

que diferencia a intensidade da embocadura), e nas laterais é conectado a uma 

argola que contém alguns divisores de espaço, que servirão como regulagem para a 

atuação da embocadura.  

Esse tipo de acessório é mais um modelo onde se mescla a ação de um 

bridão juntamente com a alavanca de um freio. As faceiras da cabeçada são fixadas 

em pequenas argolas situadas acima da argola da lateral do bocado, já as rédeas 

são conectadas nessa argola com as regulagens, sendo que o espaçamento mais 

próximo ao bocado, dá predominância para a atuação semelhante à de um bridão. O 

espaço central já promove uma certa alavanca na ação da embocadura e o espaço 

inferior otimiza ainda mais o efeito de alavanca. A ação da barbela será mais intensa 

no espaçamento mais inferior da argola, essencialmente por conta da alavanca, 

promovendo uma pressão no queixo do cavalo (Figura 43). 

 

Figura 43: Freio Bridão espanhol com barbela 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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2.6.3 Nepomuck 

 

O freio bridão Nepomuck é constituído por um bridão, com bocado articulado 

e com espessura variável (o que diferencia a intensidade da embocadura), por uma 

focinheira um pouco mais forte (que atuará fazendo pressão no chanfro do animal), 

por hastes inferiores conectadas à lateral do bocado e à focinheira, responsáveis por 

ativação do efeito alavanca e também por uma barbela. Seu mecanismo de ação é 

semelhante ao de um freio (efeito alavanca), porém os dois pontos de pressão direta 

decorrentes de sua ação são o chanfro, pressionado pela focinheira e o queixo, 

pressionado pela barbela (Figura 44). 

 

Figura 44: Nepomuck com bocado revestido de silicone e com salivador 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Como podemos perceber, esse acessório mescla os efeitos de um hackamore 

(efeito abaixador), associados ao efeito de um bridão (efeito elevador), sendo 

considerado por alguns especialistas como a evolução de um hackamore.  

Segundo Gouveia (2012), em uma outra análise que pode se fazer em 

relação ao bocado do bridão nessa embocadura é que o hackamore exerce uma 

pressão muito forte no chanfro e queixo que pode deixar o cavalo desconfortável, 

com a musculatura mais rígida na região da cabeça, nuca e pescoço, fato que o 

bocado do bridão atuando na boca do cavalo viria a auxiliar na descontração do 

maxilar e por consequência desse grupo muscular citado. 
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2.6.4 Cabeçada com dupla embocadura 

 

O tópico desse item se refere a uma cabeçada, porém o que convém 

destacarmos é a possibilidade da utilização de duas embocaduras simultaneamente 

na boca do animal, isso porque em cada lateral dessa cabeçada existem duas 

faceiras para conexão de embocaduras (Figura 45). 

 

Figura 45: Cavalo com uma cabeçada de embocadura dupla 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O freio e o bridão a serem utilizados nessa cabeçada já foram citados no 

corpo desse trabalho, sendo que o bridão é a embocadura mais superior na boca do 

animal e deve fazer contato com a comissura labial, local onde vai atuar.  

Recomenda-se um bridão menos espesso, diminuindo o volume de metal na 

boca do animal. Já o freio ficará numa posição mais inferior em relação ao bridão e 

sua ação será efetiva por conta da pressão da barbela no queixo do animal., 

decorrente do efeito alavanca.  

Em uma correta ajustagem das embocaduras, após contato nas rédeas por 

parte do cavaleiro, as hastes inferiores do freio, em seu prolongamento, devem 

formar um ângulo de 45º com o chanfro do cavalo. A escolha por esse tipo de 

cabeçada é aconselhada para cavaleiros mais experientes, e que querem alcançar 

um objetivo específico no adestramento e na alta escola, pois a conjugação dos dois 

efeitos de embocadura atinge um maior engajamento de posteriores  
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3 METODOLOGIA 

 

Seguir procedimentos e regras é o básico para se elaborar qualquer trabalho 

acadêmico, e nesse prisma, a metodologia científica emerge como elemento guia 

para essa elaboração. Segundo Oliveira e Valença (2015), a metodologia científica 

significa o estudo dos métodos ou da forma, ou dos instrumentos necessários para a 

construção de uma pesquisa científica, ou seja, é a parte onde será indicado o tipo 

de pesquisa que será empregado e as etapas a serem realizadas. 

Esse trabalho consiste em uma pesquisa descritiva qualitativa, em que foram 

utilizados como meios de estudo/pesquisa diversas fontes bibliográficas através de 

sites renomados, artigos científicos, monografias e livros técnicos-científicos.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 MÉTODO BITLESS BRIDLE 

           

Tendo a consciência da pouca utilização do método Bitless Bridle no Brasil, 

da pouca literatura sobre o assunto, principalmente em português, e também 

sabendo que o ser humano em sua maioria tem uma certa aversão à mudança, e 

um receio quanto ao desconhecido, podemos depois de analisarmos bem o que foi 

explanado nessa pesquisa sobre o método Bitless Bridle, perceber algumas 

vantagens e desvantagens para o cavaleiro ou instrutor que optar por esse método. 

Dentre as vantagens, podemos salientar as seguintes: por deixar livre de 

qualquer contato (incômodo) uma das partes mais sensíveis do animal que é a boca, 

o método oferece uma maior liberdade de movimentos ao animal; por incomodar 

menos, favorece um maior relaxamento ao cavalo durante a atividade; é uma opção 

para cavalos que possuem algum trauma com embocaduras ou ferimento na boca; e 

preserva dentes e boca (ponto de captação de alimentos) do equino. 

Como partes a melhorar do método, além do que já foi  supracitado (pouca 

literatura em português e ser pouco usado no Brasil)  cabe citar: possibilita menos 

controle de sua montada por parte do cavaleiro; por atuar em um ponto diferente do 

que normalmente o animal está acostumado (isso para cavalos que já foram 

iniciados com embocadura), pode ter uma certa reação ou até uma não aceitação 

por parte do equino; não é aconselhável para cavaleiros iniciantes ou com pouca 

experiência; requer maiores cuidados ao se trabalhar com cavalos novos, evitando 

traumatizar o animal e como ainda não é muito difundido em nosso país, acaba 

tendo um número pequeno de acessórios ao alcance da modalidade.  

Cabe também ressaltar que, ao optar por trabalhar e desenvolver o conjunto 

através do método Bitless Bridle, o cavaleiro fica impossibilitado de participar de 

algumas competições com o equipamento, isso porque por força de regulamento, a 

maioria dos esportes equestres ainda não permite que tal acessório seja utilizado 

em provas oficiais. 

 

4.2 USO DE EMBOCADURAS EM GERAL 

 

Sendo disparadamente o método mais utilizado quando se fala em equitação, 

o uso de embocaduras encontra na variedade de possibilidades, seja de bridões, de 
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freios ou freio bridões, e nas inúmeras literaturas disponíveis para consultas e 

resoluções de dúvidas, as principais vantagens para o cavaleiro ou instrutor que 

opta por esse método no trabalho com suas montadas. Por permitir um maior 

controle sobre o animal, e consequentemente uma maior segurança, é o método 

mais aconselhável para cavaleiros iniciante e menos experientes. Em suas opções 

menos severas, como por exemplo os bridões articulados mais grossos (com 

espessura acima de 2cm), são ideias para trabalhar cavalos novos, pois diminuem 

consideravelmente a intensidade do acessório e dificilmente, quando empregado 

corretamente, causará algum trauma ao animal. 

Importante destacar, que salvo algumas exceções, sua utilização é aceita nas 

competições equestres em geral. Por óbvio que dependendo da modalidade ou do 

nível do cavalo/cavaleiro e por força de regulamento, algumas embocaduras são 

restritas. 

Como pontos negativos em sua utilização, convém relembrar que atua 

principalmente em um dos pontos mais sensíveis do cavalo, a boca, e por conta 

disso deixa o animal um pouco mais “preso” e mais desconfortável durante a 

atividade. Sua utilização indevida, pode comprometer os dentes ou/e a boca do 

animal, causando um corte e traumatizando o equino, e sabendo que a boca é o 

ponto de captação de alimentos por parte do animal, seu comprometimento pode 

acarretar problemas futuros mais graves. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Cientes da complexidade da equitação, atividade extremamente prazerosa, 

mas com muitas peculiaridades, principalmente quando se tem a consciência de que 

o elemento mais importante do conjunto é o cavalo. Dentre essas peculiaridades, 

destacamos no decorrer deste trabalho, dois métodos atuais para a prática da 

modalidade: O Bitless Bridle, sem embocaduras, e o método com embocaduras.  

Se em um passado não tão distante, a escolha da “embocadura correta” já 

era uma missão bem complicada, essa questão ganhou um expoente na atualidade 

por conta da possibilidade de se optar pelo método Bitless Bridle para a atividade 

equestre. A depender da reação ou da deficiência do animal, posso optar por um 

bridão mais espesso, procurando aliviar o contato na boca do cavalo, ou por um 

bridão mais fino, me possibilitando mais controle sobre a montada, ou até mesmo 

por uma embocadura mais forte, como um freio, tendo como objetivo reeducar o 

animal, passar algum ensinamento novo ou ainda sanar alguma deficiência. Temos 

a opção também de evitar a embocadura, passando para o método Bitless, com 

acessório que exerce pressão no chanfro, na ganacha ou no queixo do cavalo e 

perceber como o animal se adequa à essa escolha, sempre buscando em dois 

pontos principais: o bem-estar do equino e a resolução do problema.  

Com as informações aqui repassadas, e considerando as diversas 

possibilidades de acessórios, ações, efeitos e principalmente resultados diferentes 

em cada método, percebemos a necessidade de uma conjugação ainda mais 

intensa do binômio teoria prática. 

Esclarecendo ainda que a possibilidade de discussão sobre o assunto ainda é 

bem ampla, podemos concluir em um primeiro momento com os argumentos aqui 

expostos, que não existe o método ou o acessório correto e nem o melhor método 

ou acessório, o que devemos placitar é que cada cavalo tem sua particularidade e 

que cada deficiência apresenta uma reação, cabendo ao cavaleiro ou ao instrutor ter 

um feeling nessa identificação, e através do conhecimento teórico e da prática diária 

e intensa da equitação, perceber o que mais se adequa àquele animal ou a 

determinada deficiência. 

Em um segundo momento, por se tratar a equitação de uma “ciência em 

movimento”, a atualização constante do conhecimento se faz extremamente 

necessária, tanto para instrutores, quanto para atletas.    
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