
 

  

ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

 

 

EDER LUCAS COLPO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO PESO DO CAVALEIRO NAS TRÊS MODALIDADES DO 

CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO  

 

2020 

  



 

  

ESCOLA DE EQUITAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

 

 

 

EDER LUCAS COLPO DOS SANTOS 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO PESO DO CAVALEIRO NAS TRÊS MODALIDADES DO 

CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

 

2020

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Escola de Equitação do 

Exército como parte dos requisitos 

para a Conclusão do Curso de Instrutor 

de Equitação. 

 

Orientador: Cap PMESP Rafael Silva 

Gouveia. 



 

  

EDER LUCAS COLPO DOS SANTOS 

 

 

A INFLUÊNCIA DO PESO DO CAVALEIRO NAS TRÊS MODALIDADES DO 

CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Data de Aprovação: 

 

Banca Examinadora: 

 

 

_____________________________ 

Rafael Silva Gouveia – Cap PMESP 

Orientador 

 

 

____________________________ 

Avaliador 

 

 

____________________________ 

Avaliador  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Escola de Equitação do 

Exército como parte dos requisitos 

para a Conclusão do Curso de Instrutor 

de Equitação. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha família, em especial ao meu pai, Edmar, por ter me incentivado ao contato 

com o cavalo e à montar; e à minha mãe, Mara, por todo o apoio dado em minhas escolhas, 

sem medir esforços para me ajudar a chegar onde eu estou.  

Ao Cap PMESP Silva Gouveia por ter me auxiliado como orientador deste trabalho, 

por toda paciência e auxílio prestados. 

À Ananda Buzzetti, por nunca medir esforços para me auxiliar nessa pesquisa, por 

toda sua dedicação, paciência, e incentivo, sem os quais não seria possível a realização deste 

trabalho. 

 À Isabella Nothaft, e Juliana Gonçalves, por todo o apoio prestado neste projeto, 

principalmente nos experimentos. 

Aos meus amigos que ombrearam comigo neste ano de curso, em especial Eduardo 

Dalla Nora, Paulo Ferraz, Marcos Magalhães e Pedro Bombardelli, que sem os quais seria 

muito mais difícil a realização das partes práticas. 

Ao nobre amigo, o cavalo, que me acompanha desde as mais remotas memórias que 

tenho, em especial aos cavalos Temper, Teatro, Nam, Bailarino e Legenda, que estarão para 

sempre em minhas memórias, me incentivando a seguir em frente e atingir meus objetivos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde senão no cavalo encontramos nobreza 

sem arrogância, amizade sem inveja e beleza 

sem vaidade. 

(RONALD DUNCAN) 

  



 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo procura verificar a influência do peso do cavaleiro na cinemática do cavalo, 

nas três modalidades do Concurso Completo de Equitação (Salto, Adestramento e Cross-

Country). O sobrepeso é uma condição que vem aumentando na população brasileira, tendo 

reflexos no Hipismo e no Exército Brasileiro como um todo, sendo necessário uma série de 

estudos para verificar a real interferência desse aumento de peso. A forma como foi analisada 

a influência do peso no cavaleiro no cavalo foi por meio da análise da cinemática, através da 

filmagem de quatro conjuntos (cavalo e cavaleiro) com pontos reflexivos em seus corpos, nas 

três modalidades do Concurso completo, primeiramente sem peso, depois adicionando dez 

quilos a mais e, na sequência, com vinte quilos extra. Os fatores analisados no Adestramento 

foram o ângulo da articulação fêmoro-tibial e o quanto o pé do cavalo ultrapassa a marca do 

antemão do mesmo lado. No Salto e na parte de Cross os fatores analisados foram a distância 

da batida, a distância da recepção e a altura máxima da cernelha do cavalo durante o salto do 

obstáculo. Pôde-se concluir, no estudo, que o aumento do peso do cavaleiro pode influenciar 

negativamente na qualidade dos movimentos do cavalo, principalmente na questão do 

engajamento dos posteriores, e na altura máxima que ele atinge, medido por sua cernelha. 

 

 

Palavras-chave: Hipismo. Concurso Completo de Equitação. Salto. Adestramento. Cross-

Country. Peso. Sobrepeso. Cinemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

ASTRACT 

 

The present study aims to verify the influence of the rider's weight on the horse's kinematics, 

in all Eventing modalities (Show Jumping, Dressage and Cross-Country). Being overweight is 

a condition that has increased in the Brazilian population, being reflected on the equestrian 

comunity and the Brazilian Army, requiring a series of studies to verify the real interference 

of this weight gain. The way in which the weight of the rider influences the horse was 

evaluated through the analysis of kinematics, through the filming of four pairs (horse and 

rider) with reflective points on their bodies, in the three modalities of eventing, first without 

weight, then adding ten extra kilograms and after this, adding twenty extra kilograms. The 

factors analyzed in Dressage were the angle of the femorotibial joint and how far the horse's 

foot exceeds the mark of the forehand on the same side. In Show Jumping and Cross-Country, 

the factors analyzed were the distance of the take-off, the distance of the landing and the 

maximum height of the horse's withers during the jump of the obstacle. It was possible to 

conclude that the increase in the rider's weight can negatively influence the quality of the 

horse's movements, mainly in the question of the engagement of his hind legs, and in the 

maximum height that the pair reaches during the jump. 

 

 

Keywords: Equestrian. Eventing. Jumping. Dressage. Cross country. Weight. Overweight. 

Kinematics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Hipismo é uma modalidade presente nos Jogos Olímpicos desde 1900, em Paris, 

mesmo já se tendo relatos de cavalos sendo empregados em Olimpíadas na Grécia Antiga. 

(VIANNA, 2019). Atualmente, as modalidades Olímpicas são: o Adestramento, o Salto e o 

Concurso Completo de Equitação (CCE) e exige dos cavalos e cavaleiros possuírem uma 

conexão entre si, chamado de conjunto e, também, estarem em uma boa forma física. 

Todavia, nos deparamos, por vezes, com cavaleiros que, mesmo não estando em uma 

forma física ideal (sobrepeso), ainda conseguem atingir resultados expressivos no esporte, 

como é o caso do cavaleiro olímpico, na modalidade Salto, José Roberto Reynoso Fernandes 

Filho, com seus 1,86 m de altura e pesando 96 kg e do atleta de CCE André Parro, com 1,80 

m e 90 kg, atleta de CCE. (ESTADÃO CONTEÚDO, 2018) 

O Hipismo é praticado em diversas Forças Armadas pelo mundo, tais como o Exército 

Brasileiro (EB), o Exército Francês, o Exército Uruguaio, e muitos outros, evidenciando sua 

importância. Atualmente, o Exército Brasileiro é uma instituição que emprega cavalos em 

diversas áreas, tais como: a área Operacional, cumprindo missões de Garantia da Lei e da 

Ordem, com seus Pelotões de Cavalaria Hipomóvel; utilizando o animal para o 

desenvolvimento de Conteúdos Atitudinais, principalmente nas Escolas de Formação 

(Academia Militar das Agulhas Negras e Escola de Sargentos das Armas), onde seus cadetes e 

alunos praticam a Arte Equestre com o objetivo de desenvolver uma série de atributos, dos 

quais se destacam: a coragem, a autoconfiança, a disciplina, a decisão e a liderança; e 

utilizando o cavalo nos esportes equestres, onde se destacam as modalidades do Hipismo 

Clássico, servindo, também, para a manutenção da higidez física e mental e o 

desenvolvimento de Conteúdos Atitudinais nos Corpos de Tropa. No Exército, assim como 

em toda a população civil, o sobrepeso está presente em maior número, sendo um reflexo, 

também, no esporte dentro de suas fileiras. 

A pesquisa a ser realizada trará o assunto da influência do peso do cavaleiro com 

relação à cinemática do cavalo, estando inserido nas ciências Militares, segundo a Portaria nº 

734, de 19 de agosto de 2010, do Comandante do Exército. 

Essa pesquisa pode contribuir de forma a ajudar os cavaleiros do Exército a 

verificarem a importância de sua manutenção física e da correta aplicação de seu peso para a 

prática da equitação clássica e no emprego militar de equídeos, atividade principalmente 

desenvolvida no âmbito Exército Brasileiro pelos Regimentos de Cavalaria de Guarda. Com 
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diversos cavaleiros e cavalos, de diferentes pesos e alturas, há uma possibilidade de o peso do 

cavaleiro influenciar no desempenho do cavalo? 

O objetivo deste trabalho é verificar se o peso do cavaleiro influencia na cinemática do 

cavalo nas três modalidades do CCE, uma vez que, teoricamente, o cavalo faz mais força para 

realizar um salto com um cavaleiro mais pesado. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1  Histórico do CCE 

 

O Concurso Completo de Equitação é um esporte equestre, que tem suas origens nas 

caças à raposa, no final do século XVIII começo do século XIX, predominantemente na 

região da Grã-Bretanha, onde donos de terra e fazendeiros caçavam esses canídeos montados 

em seus cavalos e utilizavam, principalmente, seus cães de caça para perseguir a caça, com a 

finalidade de controlar a população de raposas, que cada vez mais fazia ataques aos animais 

das fazendas e aos moradores da região. (FEI, 2018; JOHNSON, [2015]) 

Com a revolução industrial, a população rural passou a migrar para grandes centros 

urbanos, limitando as áreas onde se praticavam as caças a raposas à medida em que as cidades 

iam crescendo. Com isso, essa atividade foi se desenvolvendo mais como um esporte do que 

controle de praga propriamente dito, com uma haja vista a limitação de terreno para continuar 

com a prática dessa caça e a população que estava cada vez mais nas cidades. (JOHNSON, 

[2015]) 

O esporte de tanto sucesso entre os donos de terras até o século XIX tornou-se um 

esporte militar já no começo do século XX, e já em 1912 entrou para as Olimpíadas, em 

Estocolmo, aberto apenas para a prática de militares, com a finalidade de testar a aptidão 

física dos cavalos e sua adequação às exigências tanto do esporte como da guerra. O 

adestramento demonstrava as habilidades das montadas para os desfiles militares e as fases de 

salto evidenciavam velocidade e estamina. (FEI, 2018) 

No Brasil, o esporte foi introduzido em 1922, no Exército Brasileiro, com a mesma 

finalidade que os países que já praticavam o esporte tinham, a guerra. A primeira participação 

brasileira em uma Olimpíada, no CCE, foi em 1948, em Londres. Com o passar dos anos, o 

esporte passou a ser praticado também por civis, com cavaleiros oriundos predominantemente 

do Hipismo Rural. (CBH, 2012) 

Houve um grande investimento no esporte, a partir da década de 80, o que resultou em 

uma nova geração de atletas que passaram a representar o país em um âmbito internacional a 

partir dos anos 90, conquistando grandes resultados em Olimpíadas, Jogos Equestres mundiais 

e Jogos Pan-americanos. (CBH, 2012) 

O CCE passou por diversas alterações nas fases de sua competição, com um formato 

mais parecido com o que se tem hoje estabelecido em 1949, dividido em quatro fases. A 
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primeira fase, fase A, se chamava Caminhos e Trilhas, com ênfase no aquecimento dos 

animais; a fase B, Steeplechase, consistia em um percurso de alguns obstáculos com um 

galope em alta velocidade, saltando obstáculos com sebe; a fase C voltava para caminhos e 

trilhas, antes do cavaleiro e seu cavalo passarem por uma análise veterinária em um holding 

box de 10 minutos. Todas essas fases, antes do percurso de cross propriamente dito, tornavam 

a competição um verdadeiro teste de endurece, provando que o cavalo realmente estaria 

pronto para um campo de batalha. A fase D, a única que se mantém até os dias de hoje, era o 

salto de um percurso de Cross-country. (FEI, 2018) 

 

2.2  Modalidades do CCE 

 

Atualmente, o CCE é dividido em três fases, o Adestramento, o Salto e o Cross-

country. As competições podem ser definidas pelo seu formato e nível. No formato longo, a 

competição ocorrerá, segundo o regulamento de CCE da FEI, da seguinte maneira: 

Uma Competição de Formato longo pode ser realizada durante três ou mais dias. O 

Adestramento será realizado em um ou mais dias consecutivos, dependendo do 

número de competidores, no dia seguinte será realizado o Cross Country, e no dia 

seguinte o Salto. Quando várias competições acontecem simultaneamente, um dia de 

folga entre a prova de adestramento e a próxima prova é permitido, com aprovação 

da FEI visando acomodar os horários.  

Nas Competições de Formato longo, o percurso de Cross Country será de tal 

extensão que o cavalo deve ser extremamente preparado e a resistência física será 

necessária para o sucesso.  

O Cross Country sempre será realizado antes do salto. (REGULAMENTO DE CCE 

DA FEI, 2020, p. 13) 

 

Já no formato curto, a competição ocorrerá da seguinte maneira: 

Uma Competição de Formato Curto pode ocorrer em um ou mais dias. O 

Adestramento será sempre realizado primeiro, seguido no mesmo dia ou nos dias 

seguintes pelo Salto e Cross Country. Quando várias competições acontecem 

simultaneamente, um dia de folga entre a prova de adestramento e a próxima prova é 

permitido, com aprovação da FEI visando acomodar os horários. 

Na competição de formato curto, o nível de dificuldade do percurso Cross Country é 

semelhante ao Longo, mas o percurso é mais curto e a intensidade dos esforços será 

maior. 

O Cross Country será realizado preferencialmente após a prova de Salto. 

(REGULAMENTO DE CCE DA FEI, 2020, p.13) 

 

Os níveis de competição, no nível internacional são:  

Os níveis indicam o grau de dificuldade da Competição e são definidos por um 

sistema estelar progressivo, que varia do nível mais baixo de uma estrela até o mais 

alto de 5 estrelas.  

As Competições de Cinco Estrelas requerem o nível máximo de treinamento e 

experiência tanto do Atleta quanto do Cavalo. (REGULAMENTO DE CCE DA 

FEI, 2020, p.14) 
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2.2.1  Adestramento 

 

O Adestramento, segundo a Sociedade Hípica Brasileira, tem por definição: 

[...] é uma modalidade Olímpica do Hipismo e, dentre todas as manifestações 

esportivas da equitação, constitui o segmento mais clássico. 

Os seus princípios básicos são os pilares da Equitação Acadêmica e adotados por 

todas as demais disciplinas. 

Busca o desenvolvimento do cavalo, através de uma educação harmoniosa de modo 

a torná-lo um “atleta feliz”. Portanto, na própria conceituação pode-se depreender 

que a modalidade impõe uma cuidadosa ginástica progressiva e racional, associada a 

uma preparação mental do cavalo, de maneira que nas competições, o animal deve 

mostrar-se calmo, elástico, descontraído e flexível. 

Durante toda a apresentação deve passar ao espectador a imagem de um cavalo 

confiante, atento e impulsionado, demonstrando um perfeito entendimento com o 

seu cavaleiro. 

No Adestramento, o CAVALO não é um instrumento ou objeto e, sim SUJEITO e, 

para ele todas as atenções devem convergir. (SHB, [s.d]) 

 

2.2.2  Salto 

 

Segundo o Regulamento de Salto da CBH, esta prova tem por definição: 

Uma competição de salto é aquela na qual o conjunto de cavalo e concorrente é 

testado sob várias condições, sobre um percurso de obstáculos. É um teste destinado 

a demonstrar a franqueza do cavalo, sua potência, sua habilidade, sua velocidade e 

sua obediência em saltar, bem como a equitação do concorrente. (REGULAMENTO 

DE SALTO DA CBH, 2020, p. 7) 

  

O concorrente deverá saltar uma sequência de obstáculos que variam de 8 a 12, 

podendo ter obstáculos com diversos níveis de exigência, como largura, combinações, frente 

estreita, entre outros. 

  

2.2.3  Cross-country 

 

Segundo o Regulamento de CCE da FEI (2020), a prova de cross-country é definida 

por um percurso de obstáculos inspirados no campo, onde o cavaleiro deve saltá-los dentro 

das regras estabelecidas por este regulamento e dentro do tempo ideal. É a prova mais 

desgastante do CCE, podendo acarretar lesões tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo e, 

por isso, o atleta e o animal devem possuir uma série de equipamentos de proteção e respeitar 

um protocolo de verificação principalmente do equino, pela característica da prova. 
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2.3  Peso do cavaleiro 

 

O peso do cavaleiro é, sem dúvidas, uma das ajudas mais importantes utilizadas na 

arte da equitação. Segundo Decarpentry (1949, p. 31) “As modificações, que o cavaleiro pode 

introduzir em sua posição, deslocam o ponto de aplicação de seu peso sobre o cavalo e 

influem em conseqüência, sobre o equilíbrio da massa cavaleiro-cavalo.”. 

Segundo um estudo da British Equestrian Federation, o excesso de peso suportado 

pelo cavalo pode acarretar uma série de problemas articulares, lombares, dorsais e, em casos 

extremos, até a morte do animal. Este estudo, ainda, aponta que o ideal é que o cavaleiro 

possua um peso de no máximo 20% do peso do animal, para não acarretar danos ao animal. 

(MOREIRA, apud BRITISH EQUESTRIAN FEDERATION, 2018) 

As mudanças do peso do cavaleiro, quando deslocado caudal e cranialmente podem 

causar alguns efeitos no animal e se, o cavaleiro os está fazendo inconscientemente, pode 

atrapalhar o desempenho do animal, conforme fala Decarpentry: 

Pode ver-se, conforme estas considerações, como é difícil ao cavaleiro utilizar 

judiciosamente as mudanças de sua posição para modificar o equilíbrio do cavalo. 

Cada uma destas mudanças produz dois efeitos em sentido oposto, de intensidade 

geralmente desigual, um súbito e fugidio, outro de duração variável com a da 

conservação da nova posição. É, pois, muitas vezes, bem difícil ao cavaleiro a 

obtenção segura e precisa de um resultado absolutamente conforme ao que ele 

deseja. Na realidade, os que ele acredita provocar graças aos deslocamentos de seu 

corpo são obtidos, na maior parte das vezes, apesar destes. Longe de auxiliar seu 

cavalo, estes deslocamentos só se constituem em obstáculos para ele, os quais 

procura bravamente transpor para conseguir sossego. 

É, pois, prudente, em Equitação Acadêmica, reduzir os deslocamentos do busto ao 

estritamente 

indispensável para corrigir os efeitos da inércia e manter o centro de gravidade do 

cavaleiro afastado da vertical do cavalo no sentido da marcha, somente na medida 

imposta pela rapidez do movimento. É, ainda, preciso que este deslocamento 

acompanhe o do cavalo, sem procedê-lo e sem se lhe seguir. (DECARPENTRY, 

1949, p. 40). 

 

Decarpentry também cita a questão do deslocamento do peso para frente, para auxiliar 

um cavalo fadigado ou preguiçoso, conforme a citação abaixo: 

Quando, por fadiga ou preguiça, a impulsão vem a fraquejar, o cavalo pode 

conservar durante algum tempo a mesma velocidade, dispondo sua massa de 

maneira a tirar de seu gasto de energia um rendimento ligeiramente superior ao que 

corresponde a sua atitude normal: desloca o peso para sua frente, alongando e 

abaixando seu pescoço. Seu equilíbrio está, então, comprometido pela sobrecarga 

das espáduas, que pode provocar uma queda à menor falta dos anteriores. É um 

risco, que pode ser necessário correr, em equitação esportiva, quando o efeito 

impulsivo das ajudas está esgotado, porém está radicalmente excluído da Equitação 

Acadêmica, que não pode permitir a preguiça e nunca deve ser praticada até a 

fadiga. (DECARPENTRY, 1949, p.35) 
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Decarpentry fala, ainda, que o deslocamento do peso do cavaleiro pode auxiliar em 

casos em que o cavalo for muito árduo, conforme escreve em seu livro: 

Acontece, ao contrário, freqüentemente, que o cavalo, por excesso de ardor, gasta 

mais energia do que a velocidade desejada pelo cavaleiro comporta. O regime 

alimentar, a regulação do trabalho e o adestramento propriamente dito devem 

concorrer bastante para reduzir este ardor excessivo à sua justa medida. Muitas 

vezes, porém, é quase impossível conseguí-lo completamente com determinados 

cavalos, e o cavaleiro não tem, então, outro recurso para remediá-lo senão modificar 

a atitude do cavalo, de maneira a diminuir o rendimento deste gasto de energia 

excessivo, pelo deslocamento para a retaguarda de uma parte do peso da massa. 

(DECARPENTRY, 1949, p. 35) 

 

2.4  Cinemática 

 

Cinemática, segundo o dicionário Aurélio, é o “ramo da mecânica que estuda o 

movimento de corpos ou partículas, sem referência a massas ou a forças;” 

Mais especificamente, cinemática é o estudo do movimento. Descreve a geometria da 

locomoção em termos lineares e angulares, velocidades e acelerações. Descreve, também, os 

efeitos de forças produzindo ou alterando o movimento de um corpo. (CLAYTON, 2016) 

A cinemática é medida com mais frequência utilizando sistemas de captura de 

movimentos, nos quais uma série de câmeras rastreia marcadores fixados na pele e na parede 

do casco do cavalo, por exemplo. As coordenadas do marcador são usadas para calcular 

tempo e variáveis angulares e lineares que descrevem os movimentos dos membros e do 

corpo. Os dados podem ser aplicados, por exemplo, em diferentes andaduras, transições de 

andaduras e nos efeitos de patologias nos membros do equino. (CLAYTON, 2016) 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado na Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), Rio de Janeiro-

RJ. Foram utilizados quatro equinos, três da raça Brasileiro de Hipismo e um, sem raça 

definida (SRD), sendo dois machos castrados e duas fêmeas de peso entre 450 e 490 kg, com 

idade média de 9 ± 2 anos e na segunda fase do curso de instrutores de equitação, mantidos 

em baias com água fresca ad libitum, sal mineral, concentrado (ração Procavalo) e volumoso, 

2,0% peso vivo diariamente. Os animais serão avaliados quanto à higidez clínica. A pesagem 

do conjunto e equipamentos foi realizada na balança COIMMA® devidamente calibrada. 

Foram utilizados 8 marcadores esféricos reflexivos fixados nos membros do equino em 

posições previamente determinadas. As imagens foram capturadas utilizando câmera com 

frequência de aquisição de 120fps e analisadas no software Kinovea – 0.8.15 (KINOVEA, 

2011). A variável cinemática estudada foi o comprimento e distância da passada, de acordo 

com a modalidade. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 3, 

sendo que o primeiro fator é representado pelo peso do cavaleiro (P1), o segundo pelo peso do 

cavaleiro acrescido em 10 Kg (P2) e peso do cavaleiro acrescido em 20 Kg (P3) e, o segundo 

fator representado pelas três modalidades do CCE, adestramento (A), salto (B) e Cross-

country (C), com duas repetições por conjunto em cada peso de cada modalidade. Foram 

realizados os mesmos movimentos de filmagem, nas três modalidades, com os pesos 

diferentes. Os diferentes pesos serão distribuídos cranial e caudalmente a posição da sela 

específica de cada modalidade.  

Na modalidade adestramento, o conjunto foi posicionado entre duas letras do picadeiro 

de adestramento e o movimento analisado foi uma transição de passo para galope; as variáveis 

analisadas foram o ângulo da articulação fêmoro-tibial e o quanto o pé do cavalo ultrapassa a 

marca do antemão do mesmo lado, ou seja, o quanto transpista, sobrepista ou antepista.  

Para a modalidade salto, foi filmado um salto de um obstáculo Oxer de 1 metro de 

altura; as variáveis analisadas do salto foram a distância da batida para o obstáculo, a 

distância de recepção do salto e a altura máxima da cernelha.  

Na modalidade Cross-country, foi utilizado um obstáculo rústico de 0,85 m de altura 

por 0,80 m de largura; as variáveis analisadas foram as mesmas do salto. Em todas as 

modalidades, o ambiente de filmagem foi composto de um fundo preto, com iluminação 

artificial e natural. 
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4  RESULTADOS  

 

 

Os cavalos e cavaleiros foram pesados e medidos para o experimento e foram obtidos 

os seguintes resultados: 

 

TABELA 1- Pesos e alturas dos cavalos, cavaleiros e material utilizado 

Fonte: O autor 

 

De acordo com a média do material, este não influenciará na hipótese referente ao 

peso do cavaleiro, não representando diferença estatística. 

No Adestramento, obtivemos os seguintes resultados: 

 

TABELA 2- Resultados do Adestramento 

Adestramento  0 kg 10 kg 20 kg 

Cavaleiro 1  Ângulo  

Transpiste 

90º 

10 cm antepiste 

89º 

35 cm antepiste 

95º 

21 cm 

transpiste 

Cavaleiro 2  Ângulo  

Transpiste 

92º 

14 cm 

transpiste 

92º 

9 cm transpiste 

93º 

16 cm 

transpiste 

Cavaleiro 3  

 

Ângulo  

Transpiste 

97º 

7 cm transpiste 

93º 

0 cm sobrepiste 

96º 

22 cm 

transpiste 

Cavaleiro 4  Ângulo  

Transpiste 

94º 

30 cm 

transpiste 

99º 

26 cm transpiste 

94º 

26 cm 

transpiste 
Fonte: O autor 

 

No salto obtivemos os seguintes resultados: 

 

 

Cavaleiros Altura do 

cavaleiro 

(m) 

Peso do 

cavaleiro 

(kg) 

Peso do 

material (kg) 

Altura do 

cavalo (m) 

Peso do 

cavalo (kg) 

Cavaleiro 1  1,76 73,4 11,2 1,65 456,0 

Cavaleiro 2  1,80 74,6 11,8 1,67 470,0 

Cavaleiro 3  1,84  83,8 14,2 1,66 457,0 

Cavaleiro 4  1,64 64,4 12,2 1,72 488,0 

Médias 1,76 74,05 12,35 1,675 467,5 
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TABELA 3- Resultados Salto 

 Salto Distância da 

batida (m) 

Distância da 

recepção (m) 

Altura máxima 

da cernelha (m) 

     

 0 kg 1,62 1,33 2,01 

Cavaleiro 1 10 kg 1,52 1,21 2,00 

 20 kg 1,71 1,31 1,92 

     

 0 kg 1,72 1,61 2,21 

Cavaleiro 2 10 kg 1,50 1,90 2,18 

 20 kg  1,73 2,10 2,17 

     

 0 kg 1,46 2,40 2,29 

Cavaleiro 3 10 kg 1,39 2,39 2,26 

 20 kg 1,40 2,25 2,22 

     

 0 kg 1,31 1,64 2,12 

Cavaleiro 4 10 kg 1,21 1,71 2,04 

 20 kg 1,45 1,39 2,00 
Fonte: O autor 

 

No salto do Cavaleiro 2 com 10 kg de peso extra e no Cavaleiro 3 com 20 kg de peso 

extra obtivemos uma falta durante o salto, ocasionada pelo derrube de uma das barreiras 

superiores do obstáculo em questão. 

Na modalidade Cross obtivemos os seguintes resultados: 

 

TABELA 4- Resultados Cross 

 Cross Distância da 

batida (m) 

Distância da 

recepção (m) 

Altura máxima 

da cernelha (m) 

     

 0 kg 1,08 0,90 1,83 

Cavaleiro 1 10 kg 1,27 1,28 1,83 

 20 kg 1,26 1,29 1,82 

     

 0 kg 0,42 1,14 1,83 

Cavaleiro 2 10 kg 0,81 1,42 1,83 

 20 kg  0,39 1,37 1,80 

     

 0 kg 1,06 1,18 1,84 

Cavaleiro 3 10 kg 0,85 1,16 1,83 

 20 kg 0,80 1,14 1,80 

     

 0 kg 0,75 1,02 1,87 

Cavaleiro 4 10 kg 0,77 0,92 1,85 
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 20 kg 0,96 1,34 1,84 
Fonte: O autor 

Os obstáculos de Cross por serem rústicos, não são suscetíveis ao derrube, com 

exceção de obstáculos com um dispositivo frangível, o qual não é o objetivo deste estudo. 

Não obtivemos, portanto, nenhuma falta nesta parte do experimento. 

Referente às velocidades, foram utilizadas as mesmas para os conjuntos em cada uma 

das modalidades em que houve transposição de barreiras, com uma maior velocidade para o 

Cross a fim de que esta variável não influenciasse no estudo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Para formar um conjunto ideal para a equitação, deve-se levar em consideração 

diversos aspectos, incluindo a idade do animal, condicionamento físico, técnica e 

conformação. A aptidão e a coordenação do cavaleiro são fatores importantes, assim como o 

equilíbrio e distribuição do peso referente ao centro de gravidade do animal. Desta forma, esta 

soma de fatores irá influenciar no tipo, velocidade e duração do trabalho sobre o qual o cavalo 

é direcionado. Como o cavalo de equitação tem que suportar o peso do indivíduo que o 

monta, é importante que seja feito um trabalho de ginástica de preparação do cavalo, para 

poder suportar o peso do cavaleiro sem que prejudique fisicamente o animal. 

Um estudo piloto, apresentado no fórum britânico National Equine Forum (NEF), 

concluiu que o peso do cavaleiro pode interferir negativamente no bem-estar dos cavalos: “Os 

testes de equitação para os cavaleiros pesados e muito pesados foram todos abandonados, 

principalmente por causa de claudicação temporária do cavalo. É provável que isso tenha sido 

induzido pelo peso corporal, e não pelo IMC [...]”. 

A ciência da equitação resume-se ao equilíbrio do cavalo com o peso do cavaleiro e 

suas atitudes técnicas alinhadas, que os classificam como conjunto. Oldruitenborgh-

oosterbaan et al. (1995) já haviam concluído que os cavalos, quando transportam o cavaleiro 

ou um peso morto equivalente ao peso do cavaleiro, aumentam o grau de extensão da 

articulação do boleto. Segundo Cerqueira (2009), tem-se que a ação do peso do corpo pode 

facilitar ou não a execução de um movimento, modificando o equilíbrio do conjunto. Pfeifer 

et al. (2012) estudou a influência do peso do cavaleiro referente a frequência de passadas dos 

equinos. Logo, concluiu-se um aumento no número, frequência e amplitude de passos do 

cavalo quando com peso sobre seu dorso. 

Como diretrizes gerais do Reino Unido, um cavaleiro não deve pesar mais que 10% do 

peso corporal do cavalo, quanto nos Estados Unidos, o referencial é de até 20%. Portanto é 

possível estabelecer uma tabela simples de ser seguida, sendo abaixo de 15%, grau ótimo; 

entre 15 e 19%, peso satisfatório; e superior a 20%, risco para a saúde animal. O presente 

estudo apresentou, em sua passada de maior peso, acréscimo de 20 a 25% a mais do peso do 

cavaleiro. Nesta representação notou-se que houve um reflexo de esforço e equilíbrio 

compensatório dos animais. 

Na avaliação do adestramento, o ângulo do engajamento do posterior e distância de 

transpiste entre membros foram as variáveis analisadas. Quando o cavalo gera os movimentos 
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e os transmite ao cavaleiro, desencadeia o seu mecanismo de resposta. A maneira com que 

este cavaleiro conduz e direciona a resposta do cavalo nos dá características relacionadas ao 

passo. Um animal que antepista, tem a pegada do membro posterior demarcada logo atrás do 

anterior, ou seja, comprimento de passo curto. No caso do animal que sobrepista, a pegada do 

membro posterior coincide sobre a pegada do membro anterior. Se um animal transpistar, a 

marca da pegada do posterior estará na frente da marca do anterior, ou seja, ele realiza um 

comprimento de passo longo. Pfeifer (2012) concluiu que todos os cavalos da amostra que 

possuem como andadura fisiológica sobrepistar, (40%), passaram a antepistar quando se 

colocou a partir de 20% de seu peso corporal sobre o próprio dorso, mantendo esta nova 

forma de andadura durante todo o trabalho que realizou. 

Para engajar os posteriores e pedir a saída ao galope, o posterior externo precisa 

progredir entre os dois anteriores, pisando mais perto do outro posterior e, consequentemente, 

apresentar os anteriores mais próximos que os posteriores. Se os posteriores avançam sem o 

engajamento correto, ocorre um abaixamento das ancas, e o centro de gravidade desloca-se 

para trás, fazendo com que os posteriores carreguem mais peso.  

No Adestramento, sem a adição de peso extra (figura 1), três cavalos transpistaram e 

um cavalo antepistou, com uma média do ângulo fêmoro-tibial de 93,25%. 

 

 

FIGURA 1- Cavaleiro 4  no Adestramento sem peso extra. 

Fonte: O autor 

 

Na sequência, foi realizado o teste com 10 kg extra (figura 2), os conjuntos 1 e 3 

diminuíram o ângulo fêmoro-tibial. O conjunto 2 manteve seu ângulo e o conjunto 4 teve um 
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aumento do ângulo. A média de 93,25% do ângulo fêmoro-tibial manteve-se para essa parte 

do experimento. 

 

 

FIGURA 2 – Cavaleiro 03 no adestramento com 10 kg extra 

Fonte: O autor 

 

Posteriormente, foi adicionado o peso de 20 kg (figura 3), obtendo transpiste de todos 

os cavalos na partida ao galope. Os conjuntos 1 e 2 obtiveram um aumento do ângulo fêmoro-

tibial. O cavaleiro 3 obteve um menor ângulo fêmoro-tibial. O cavaleiro 4 manteve o ângulo 

do teste sem peso com um menor transpiste. A média dos ângulos fêmoro- tibial dos 

conjuntos mudou para 94,5º. O transpiste de todos os animais nesta partida ao galope 

demonstra que eles estão “carregando” de forma mais eficiente seu peso com os posteriores.  
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FIGURA 3- Cavaleiro 4 no Adestramento com 20 kg extra 

Fonte: O autor 

 

Pode-se concluir, portanto, que a adição de peso (P2) não gerou variação na angulatura 

fêmoro-tibial, se comparado com o teste anterior (P1) . Pôde-se notar, porém, que, ao 

adicionar mais peso (P3), houve um aumento do ângulo fêmoro-tibial. Esse aumento pode ser 

explicado pela maior dificuldade de flexão do posterior para colocá-lo embaixo da massa. 

No salto, iniciamos com a passagem dos cavaleiros sem a adição de pesos (figura 4), 

passando para a adição de 10 kg de peso extra (figura 5) e, posteriormente, passamos ao salto 

com 20 kg de peso extra (figura 6). 
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FIGURA 4 – Cavaleiro 03 no Salto sem peso extra 

Fonte: O autor 

 

A parábola do salto perfeita ocorre quando a distância da batida (antes do obstáculo) 

se iguala a distância da recepção (após o obstáculo). Durante essa trajetória, o ponto mais alto 

da cernelha é a altura máxima durante a fase de voo ou trajetória do salto até o solo. A 

distância da batida compreende a distância entre o obstáculo e o casco pélvico mais próximo 

ao obstáculo, imediatamente antes da fase de voo. Distância da recepção compreende a 

distância entre o obstáculo e o casco torácico que toca primeiro o solo imediatamente após a 

fase de voo. (GODOI, 2012). 
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FIGURA 5 – Cavaleiro 03 no Salto com 10 kg de peso extra 

Fonte: O autor 

 

Gunnarsson (2017) diz, em seu trabalho, que o aumento do peso do cavaleiro regular 

em 15% e 25% não resultou em alterações significativas de curto prazo nos parâmetros 

medidos, que o instinto natural do cavalo de se movimentar de forma econômica pode, na 

verdade, ser uma das razões para essas mudanças nos parâmetros da passada, juntamente com 

a importância de manter seu equilíbrio, dessa forma calcula-se diferença de distâncias na 

abordagem do obstáculo quando se aumenta o peso e exige mais equilíbrio. Quando a 

decolagem dos membros anteriores ocorre em uma posição mais recuada, obtém-se 

sustentação prolongada do tronco a cada passada. O presente trabalho concluiu que houve 

uma diminuição da distância da batida relacionada ao P1 e P2 de todos os conjuntos, sendo 

que três desses conjuntos apresentaram aumento dessa distância referente a P3; o conjunto o 

qual não houve aumento da distância da batida apresentou uma falta ao realizar o salto com 

P3. Logo, conclui-se que quanto mais peso, maior deve ser a distância da batida, visto que a 

altura máxima da cernelha também diminuiu, ou seja, houve uma compensação pelo cavalo 

para aumentar sua estabilidade e equilíbrio. Neste estudo, a altura máxima da cernelha foi 

diminuída em todos os conjuntos conforme era acrescido pesos ao cavaleiro. 
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Schlup (2014) afirma que, segundo os manuais de equitação, o ponto mais alto da 

trajetória no salto do obstáculo do tipo Oxer deve ser aproximadamente a metade da largura 

do obstáculo. Desta forma, quanto mais peso acréscimo, menor foi essa altura, referente a este 

experimento. Schlup diz que a aterrissagem do cavalo e a passada do galope, após o salto, é 

influenciada quando há redução do ângulo fêmoro-tibial, com a flexão dos membros pélvicos 

ocorrendo em direção ao corpo do equino, e não para trás, como se deseja. O presente 

trabalho concluiu que o ângulo fêmoro-tibial manteve seu grau de flexão quando alterado os 

pesos do cavaleiro referente a dois conjuntos. Um conjunto apresentou aumento da angulação 

alusivo ao maior peso em questão, e o cavaleiro restante, apresentou uma redução do ângulo 

em questão, quanto P1 e P2 comparados a P3. Já Santamaría et al. (2006) verificaram que 

equinos com melhor aptidão para o salto apresentaram menores valores do ângulo fêmoro-

tibial. 

 

 

FIGURA 6 – Cavaleiro 03 no Salto com 20 kg extra 

Fonte: O autor 

 

As variações encontradas no salto do obstáculo de Cross-country podem ser 

justificadas pelas características dessas barreiras, que podem exigir um equilíbrio mais 

vertical, um equilíbrio intermediário ou um equilíbrio mais horizontal. No experimento em 

questão, utilizamos um obstáculo de equilíbrio mais horizontal, que necessita de uma 
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abordagem em maior velocidade, não exigindo um grande equilíbrio do cavalo no salto. Dessa 

maneira, nas abordagens P1, P2 e P3 houve variações principalmente nas distâncias de 

abordagem e de recepção do salto. Todavia, foi possível encontrar uma variação constante na 

altura máxima da cernelha no salto, a qual foi diminuindo em todos os cavalos, à medida que 

o peso do cavaleiro foi aumentando, uma vez que a parábola do salto se achata à medida em 

que o peso é aumentado. 

 

 

FIGURA 7: Cavaleiro 4 no salto do Cross sem peso 

Fonte: O autor 

 

Os resultados da variável amplitude da distância da batida e a distância da recepção 

apresentaram influência do peso, tal fato pode ser explicado com a inutilização do obstáculo 

de referência antes do salto, que obrigaria os animais a percorrerem uma distância 

padronizada na abordagem do salto, crítica realizada por Schlup (2014). 
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FIGURA 8: Cavaleiro 4 com 10 kg de peso extra  

Fonte: O autor 

 

No quesito distância da batida, dois conjuntos aumentaram sua distância na medida em 

que seus pesos foram aumentados  (cavaleiros 1 e 4); o cavaleiro 3 teve uma diminuição dessa 

distância na mesma progressão; já no cavaleiro 2, houve uma possível influência do cavaleiro 

na abordagem do salto, uma vez que seus resultados sugerem que o mesmo interferiu na 

abordagem dos saltos de maneira acentuada. 
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FIGURA 9: Cavaleiro 04 com 20 kg extra 

Fonte: O autor 

 

Stefánsdóttir (2017) notou que há uma necessidade de mais estudos sobre como o peso 

corporal do cavaleiro afeta o desempenho do exercício, a fadiga e a recuperação após 

diferentes tipos de exercício; e a idade e o histórico de treinamento. Schlup (2014) conclui 

que a dificuldade de realizar um treinamento padronizado, bem como a utilização de equinos 

com características semelhantes, é um entrave nas pesquisas com treinamento de equinos. 

Este estudo ratifica estudos anteriores devido à mesma necessidade de padronização de peso 

corporal de cavaleiros.   
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6  CONCLUSÃO 

 

 

O excesso de peso, nos tempos de hoje, é uma preocupação de toda a população 

mundial. Assim como no Hipismo, nas Forças Armadas, podemos identificar uma grande 

preocupação com o sobrepeso de seus integrantes, sendo que, no EB, o método para avaliar o 

condicionamento físico é através da realização de um Teste de Aptidão Física (TAF), o qual 

avalia uma série de aptidões do militar quanto à realização de exercícios como corrida, flexão 

na barra fixa, flexão de braço e abdominal, com um acompanhamento durante toda a carreira 

do militar, sendo um pré-requisito para a realização de cursos e contando pontuação, 

inclusive, para sua promoção.  

O objetivo desse trabalho foi de verificar a influência do peso na cinemática do cavalo, 

uma vez que o cavalo possui uma capacidade de carregar peso sob seu dorso limitada. 

Notamos que, ao adicionar o peso de 20 kg no Adestramento, houve um aumento do 

ângulo fêmoro-tibial nos cavalos. Verificamos que houve uma diminuição na altura máxima 

do cavalo no salto (altura da cernelha) no experimento realizado, corroborando com a 

hipótese de que o peso do cavaleiro influencia na cinemática do animal no esporte. A parábola 

do salto, como esperado, foi achatada com o aumento de peso. 

Atualmente, temos uma deficiência de estudos científicos sobre o peso relacionado 

com as modalidades clássicas do Hipismo. Alguns estudos foram realizados para ver qual a 

influência do peso no cavalo, porém nenhum deles abordando especificamente a modalidade 

CCE.  

Neste estudo, concluímos que o aumento do peso do cavaleiro no Concurso Completo 

de Equitação influencia  no desempenho do cavalo, podendo modificar a cinemática do 

movimento do o animal nas três modalidades: Adestramento, Salto e Cross-country. Tal 

interferência ocorre, sobretudo, na qualidade das transições e na cinemática do conjunto, 

podendo afetar a trajetória dos saltos. 
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