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RESUMO 

 

 

 

REIS, João Pedro Hassen Fougo. Atualização do material didático da esequex:cce. Rio de 

Janeiro: EsEqEx, 2020. Monografia 

 

A pesquisa sobre a atualização do material didático da EsEqEx de Concurso Completo de 

Equitação é necessária, pois sua última atualização ocorreu antes do ano de 2003. Passados 17 

anos, diversos estudos foram feitos sobre o assunto e nada se tem documentado em um material 

didático pela instituição. A metodologia do trabalho é baseada no estudo da equitação 

acadêmica, focado para o CCE. Após realizar a análise da importância do CCE para os alunos 

da Escola de Equitação do Exército, um histórico do esporte, como realizar a escolha do cavalo 

para a atividade, técnicas de salto para o cross-country, como realizar a metodologia do 

treinamento desportivo e físico, sobre o trabalho intervalado e a alimentação do cavalo atleta, 

chegou-se a conclusão que atualizar o material didático é de sumo importância para o a 

instituição e para o esporte. 

 

 

Palavras-chave: Material didático. Concurso Completo de Equitação. Metodologia. Escola de 

Equitação do Exército. 
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ABSTRACT 

 

 

 

REIS, João Pedro Hassen Fougo. Update of esequex teaching material:cce. Rio de Janeiro: 

EsEqEx, 2020. Monography. 

 

Research on the updating of EsEqEx didactic material for the Complete Riding Competition is 

necessary, since its last update occurred before the year 2003. After 17 years, several studies 

have been done on the subject and nothing has been documented in didactic material by 

institution. The work methodology is based on the study of academic riding, focused on the 

CCE. After carrying out the analysis of the importance of the CCE for the students of the Army 

Riding School, a history of the sport, how to choose the horse for the activity, jumping 

techniques for cross-country, how to carry out the sports training methodology and physical, 

on the interval work and the feeding of the athlete horse, it was concluded that updating the 

didactic material is of utmost importance for the institution and for the sport.  

 

Keywords: Courseware. Eventing Test. Methodology. Army Rinding School. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Com o passar dos anos, o material de Concurso Completo de Equitação (CCE) produzido 

pela Escola de Equitação do Exército Brasileiro necessitou de uma análise, perante a evolução 

da arte equestre. Com isso, muitos dos conceitos foram alterados, e aumentou-se a necessidade 

de aprimorar as diretrizes e procedimentos referente ao cavaleiro e cavalo de CCE.  

O esporte que trata este trabalho teve origem na idade medieval, quando os cavaleiros 

testavam o condicionamento de seus cavalos em provas de resistência. Posteriormente, o cavalo 

d’armas foi uma base muito forte para o CCE, pois necessitava treinar muito bem seu cavalo, 

para que enfrentasse as batalhas que eram submetidos. 

No século XIX, a Fox Hunting, conhecida como caça raposa, também fortaleceu muito 

a base do esporte, pois o cavaleiro necessitava acompanhar o cão de caça que estava buscando 

o seu prêmio, a raposa. O cavaleiro precisava passar por diversos obstáculos no terreno para 

acompanhar a caçada, entre eles: árvores caídas, rios, buracos, entre outras dificuldades. 

Como se pode observar, a base do esporte em discussão, vem mudando muito ao longo 

dos tempos, e com isso, sempre ocorre atualização no CCE, tanto para segurança do cavalo e 

do cavaleiro, quanto para ficar mais disputadas as provas.  

No início do século XXI, uma das mudanças mais importantes no cross country ocorreu, 

que ficará para sempre marcado na história, quando no segundo dia de competição, que era 

chamada de prova de fundo, era dividida em 4 etapas, passou a ser disputada em apenas 1 etapa, 

a então chamada de cross-country. 

Tal necessidade ocorreu com a grande evolução de treinamentos e o avanço da 

tecnologia, medicina e medicina veterinária que puderam acompanhar de perto a performance 

dos dois atletas envolvidos no esporte.  

A análise do manual de CCE da Escola de Equitação do Exército apresentou-se como 

uma necessidade, para que os novos instruendos e instrutores da matéria tenham o material mais 

moderno, para estabelecer uma diretriz quanto a execução do treinamento e competição do 

concurso.  

Assim, vem sendo observada a evolução da matéria CCE nos bancos escolares, tornando 

necessária a análise do manual que este projeto traz com as atualizações pertinentes para 

melhorar cada vez mais a prática do esporte e a segurança do cavalo e cavaleiro. 

          Será abordado no primeiro capítulo deste trabalho, a importância e objetivo da disciplina 
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do CCE, onde será apresentada a necessidade de se ter algo escrito para orientar a iniciação de 

cavalos novos ( 4, 5 e 6 anos), para que dentro do Exército, principalmente, tenha-se uma 

direção para desenvolver a equitação de cavalos novos de CCE, com algo embasado e não 

apenas no empirismo. 

Apresentará, no segundo capítulo, as generalidades do cavalo de CCE, suas principais 

características e como realizar uma boa escolha de um cavalo para a atividade, além da 

importância do exame veterinário para a escolha do melhor cavalo para o esporte. 

Será apresentado as técnicas a ser realizada para saltar no cross-country, tendo uma 

divisão em três grupos: Obstáculos de equilíbrio horizontais, obstáculos de equilíbrio verticais 

e obstáculos de equilíbrio intermediários. 

O material a ser utilizado para realizar uma prova de CCE deve ser de bom material, e 

seguir as peculiaridades do esporte, como a utilização de rampão para ter maior segurança na 

prova de cross-country. 

Seguir uma metodologia para o treinamento do cavalo, desde o recebimento do seu 

potro, até mesmo, se receber um cavalo com mais experiência. Cada etapa deve ser seguida 

para se tenha um resultado satisfatório durante a trajetória do treino do cavalo. 

O treinamento intervalado é um dos mais importantes para se treinar um cavalo de CCE, 

devido treinar a resistência do mesmo. Para chegar a esse nível, é preciso entender como 

funciona o trabalho e para que serve. 

E como último capítulo, será trazido a importância da alimentação do cavalo que realiza 

esporte, e quais são os estudos mais modernos sobre esse tópico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

O tema de pesquisa se insere na área de estudo da Equitação Acadêmica e na linha de 

pesquisa bibliográfica. 

 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

A nota de aula vigente no Concurso Completo de Equitação do Curso de Instrutor e 

Monitor de Equitação está direcionada para a iniciação do cavalo no esporte e o 

desenvolvimento do trabalho durante a formação do equino, encontrando em sua divisão, todas 

as fases que devem ser desenvolvidas pelo cavalo atleta. 

A análise do material didático de CCE é essencial, pois não se sabe ao certo quando foi 

desenvolvida tal nota de aula, mas sabe-se que não é recente, devido algumas características 

serem muito antigas. 

Para desenvolver a proposta de modelo para uma apostila, a pesquisa foi baseada nas 

atividades que são desenvolvidas nas três fases do ano letivo do curso de Instrutor de Equitação 

do ano de 2020. Tais atividades estão embasadas no Plano de Disciplinas, que foi 

disponibilizado pela EsEqEx em 2020. 

Algumas mudanças entre o plano de disciplinas e a nota de aula foram encontradas, 

podendo ser destacadas:  

a) características do cavalo de CCE que já não são mais vistas como ideais; 

b) a nota de aula apresenta o segundo dia do CCE dividido em 4 fases, o que era 

feito antes dos anos 2005; 

c) pouca ênfase da nota de aula na alimentação do cavalo atleta; 

d) tempo exagerado de treinamento, com trabalhos com mais de duas horas diárias. 

 

Trazer uma apostila com o material atualizado, linguagem acessível, com ilustrações e 

alinhada com o plano de disciplinas da EsEqEx é de suma importância para que ocorra uma 

compreensão dos alunos e praticantes do esporte. 

Para elaborar a presente pesquisa foi executado um estudo minucioso acerca da nota de 

aula da EsEqEx, as literaturas sobre o assunto, principalmente do Cel Péricles de Cavalcante, e 
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os artigos científicos que servirão de estrutura para o desenvolvimento correto do assunto. 

  

2.2 Referencial metodológico e procedimentos 

 

A pesquisa teve como objetivo geral o desenvolvimento de um material didático com 

atualizações para nortear as instruções práticas e teóricas da matéria de Concurso Completo de 

Equitação. Neste trabalho a metodologia foi de caráter bibliográfico, sendo exploratória, e 

seguiu os seguintes procedimentos. 

Inicialmente, foi analisado o Plano de Disciplinas de CCE do ano de 2020 fornecido 

pela EsEqEx. Utilizando esta análise, foi revisado a nota de aula que está sendo utilizada no 

ano de instrução, destacando assuntos que já estão ultrapassados e que devem ser atualizados. 

E, também, alguns assuntos que necessitam de um aprofundamento maior. 

Após feita a primeira fase de análise, uma pesquisa bibliográfica foi elaborada, 

buscando diversos materiais nacionais e alguns internacionais para auxiliar a pesquisa. Foram 

feitas diversas buscas em livros de nomes renomados, tais como o do Coronel Pérclies 

Cavalcanti, e a entrevista com alguns cavaleiros militares que são reconhecidos pelo seu 

elevado grau no esporte, como o Tenente-Coronel Fabrício, Tenente-coronel Da Rosa, Major 

Albano e Capitão Silva Gouveia. Também foram objeto de investigação: monografias, notas de 

aulas e artigos científicos. 

Ao decorrer do ano, as instruções teóricas e práticas serviram como suporte para o 

desenvolvimento da apostila. As experiências das fases do curso de Instrutor de Equitação 

fizeram com que a preparação da apostila se tornasse viável, de acordo com a necessidade do 

curso e do esporte. 
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3 IMPORTÂNCIA E OBJETIVO DA DISCIPLINA DO CCE 

 

 

A finalidade da matéria de CCE no curso de instrutor e monitor de equitação, que ocorre 

na Escola de Equitação do Exército Brasileiro, é capacitar os instruendos quanto o ensino do 

esporte em si, e também a formação do cavalo. 

A matéria de Concurso Completo de Equitação vem evoluindo ao longo dos anos, 

sempre trazendo estudos novos para que o esporte se torne cada vez mais técnico e competitivo 

para os cavaleiros. No entanto, no âmbito militar, é muito mais do que um esporte. Ela forma o 

cavalo em condições de suportar os esforços que lhe forem exigidos, em quaisquer 

circunstâncias, e não só isso, forma o cavaleiro, desenvolvendo diversos conteúdos atitudinais 

do praticante do esporte, como: Coragem, Iniciativa, dedicação, zelo, persistência, entre outras 

características. 

Dentro do exposto acima, preparar um cavalo de CCE, requer uma preparação 

meticulosa, se dedicando ao máximo às necessidades musculares, de fôlego, e psicológicas que 

o cavalo irá enfrentar em suas provas. Tendo assim, um cavalo submisso e respeitoso as 

indicações que o cavaleiro exija ao decorrer de uma prova. 

Entretanto, receber um cavalo com mais idade, as vezes pode não ser o ideal para o 

esporte. Então, vê-se a necessidade de dar ênfase nas fases de preparação dos cavalos novos, 

principalmente os que tem 4, 5 e 6 anos, pois nessas idades, é quando o animal aprende muita 

coisa e está apto para suportar os treinamentos necessários para o esporte. 

E para alcançar esse objetivo citado, é necessária muita dedicação do cavaleiro, do 

tratador e do próprio cavalo para chegar no estado da arte do CCE. Para tanto, conforme a 

nota de aula de CCE da EsEqEx, as instruções de CCE tem um objetivos bem definidos, que 

são: 

 
Criar nos futuros instrutores o senso exato do emprego judicioso das forças físicas 
e morais do cavalo; 
Ministrar-lhes os conhecimentos necessários para que conduzam a bom termo o 
adestramento do cavalo de CCE, organizem provas de Concurso Completo de 
Equitação (CCE) e participem de júris de campo; 
Proporcionar-lhes a experiência necessária para que possam apreciar e julgar as 
qualidades do cavalo de CC. (ESEQEX, 2002, p.2) 

 

E para complementar mais ainda os objetivos, com o PLADIS do Curso de Instrutor do 

ano de 2020, tem-se os seguintes objetivos de aprendizagem, que serão exigidos dos alunos que 

realizam o curso no presente ano:  
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OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM: 

a. Explicar os cuidados a serem tomados para a segurança e higidez dos animais de 

CCE durante treinamento, competição e pós-competição(zelo). 

b. Explicar a técnica de salto sobre obstáculos de Cross para cavalos em trabalho 

inicial (objetividade). 

c. Preparar um cavalo para as competições de CCE (dedicação). 

d. Participar de competições de CCE (direção). 

e. Evidenciar a capacidade para agir de forma firme e destemida, diante de situações 

difíceis e perigosas, seguindo as normas de segurança (coragem). 

f. Evidenciar a capacidade de realizar, espontaneamente, atividades com empenho e 

entusiasmo (dedicação). 

g. Evidenciar a capacidade de controlar as próprias reações para continuar a agir, 

apropriadamente, nas diferentes situações (equilíbrio emocional). 

h. Evidenciar a capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas atitudes, nas 

diferentes circunstâncias (autoconfiança). 

i. Evidenciar a capacidade de disputar, simultaneamente, com outrem, visando um 

objetivo (competitividade). 

j. Evidenciar a capacidade de perceber, pronta e integralmente, os detalhes de uma 

situação ou problema, seus significados práticos e implicações (perspicácia). 

k. Evidenciar a capacidade de reformular planejamentos e comportamentos, com 

prontidão, diante de novas exigências (flexibilidade). 

l. Evidenciar a capacidade de ajustar apropriadamente às mudanças de situações 

(adaptabilidade). (ESEQEX, 2002, p.17) 

 

Todos esses objetivos devem ser alcançados pelo aluno que se formará instrutor na 

Escola de Equitação do Exército, evidenciando a importância da matéria para que o futuro 

instrutor leve para sua futura unidade, e aplique todos os conhecimentos e conteúdos atitudinais 

aprendidos ao decorrer do ano letivo. 

Em 12 de maio de 1998, a Portaria n° 012-DEP, definiu os atributos da área afetiva pela 

primeira vez, sendo chamado posteriormente de conteúdos atitudinais. Tais conteúdos norteiam 

a vida militar e devem ser desenvolvidos nos militares do Exército, a fim de prepará-los para 

as diversas dificuldades que serão encontradas no futuro. Já a portaria nº 143-DECEx, de 25 de 

novembro de 2014, destacou de maneira estruturada as estratégias e ferramentas para se 

desenvolver os conteúdos citados. E cada vez mais foi elevando a importância do assunto, 

quando em 8 de janeiro de 2018, foi aprovada a Portaria Nº 001-DECEx, que aborda o tema de 

maneira atualizada. O Concurso Completo de Equitação sendo uma matéria de ensino militar, 

acredita-se que ele contribui para o desenvolvimento de diversos conteúdos atitudinais do 

cavaleiro, como foi estudado em 2019 pelo Al Ten Lara, e obteve como conclusão: 

 
Sendo assim, pode ser verificado através dessa pesquisa que o CCE contribui como 

ferramenta de desenvolvimento de conteúdos atitudinais em seus praticantes, tendo 

como os conteúdos atitudinais mais desenvolvidos: Decisão (presente em 80% das 

respostas), Coragem (presente em 78% das respostas), Autoconfiança (presente em 

44% das respostas), Equilíbrio Emocional (presente em 42% das respostas) e 

Persistência junto com Rusticidade empatados (presentes em 32% das respostas).     

(LARA, 2019, p.30) 

 



 

 

 

18 

É preciso viver as atividades para entender como funcionam e para ter a experiência 

necessária para apreciar e julgar as qualidades do cavalo de CCE. 
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4 HISTÓRIA DO CCE 

 

 

Há muito tempo verificou-se a necessidade de o cavalo possuir grande resistência para 

deslocamentos com objetivos particulares e no caso do exército para a guerra. Desde as invasões 

bárbaras, eram comuns marchas de 80 a 100 Quilômetros por dia, por vários dias seguidos. 

Além das marchas, os cavaleiros combatiam, comiam e até dormiam a cavalo. Em função 

desses fatos, os altos escalões dos exércitos com o objetivo de desenvolver a resistência tanto 

dos cavalos como dos cavaleiros, começaram a realizar provas com este fim. Esta prática se 

tornou bem comum em países da Europa como França, Rússia, Alemanha, Áustria, Itália e na 

Suíça. 

O “cavalo d’armas”, como era originalmente chamado o CCE, surgiu na Europa, na 

Idade Média, e teve como principal intuito colocar em competição os cavalos da época, que 

participavam de frequentes guerras, justamente pela preocupação de se buscar um animal mais 

completo possível, que pudesse ser utilizado nesses confrontos. Esse cavalo deveria ter, entre 

outras qualidades, agilidade, rapidez, obediência, resistência e coragem. 

 

Figura 1- cavalo d'armas 

 
Fonte: wikipedia1 

 

Ao citar Concurso Completo de Equitação, vem em mente o seu histórico, de onde tudo 

começou. Segundo o site Olympic.org, o CCE:, 

 

É a disciplina de competição combinada mais completa e a que mais demanda do 

competidor e proporcionam uma experiência considerável em todos os ramos da 

equitação. Ele cobre todos os aspectos da equitação: a harmonia entre cavalo e 

cavaleiro que caracteriza o Adestramento; o contato com a natureza, resistência e 

 
1 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Justa_(desporto)>. Acesso em: 21 setembro 2020 
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vasta experiência essencial para o Cross Country; a precisão, agilidade e técnica 

envolvidas no salto. (Tradução nossa) (OLYMPIC, 2020) 

 

Segundo o site fei.org, refere-se ao CCE, quanto a sua história: “Desde o seu início a 

caça à raposa no século XIX, a dominação militar no século XX, o esporte mudou imensamente 

no século XXI”. (tradução nossa) (FEI, 2020) 

Retornando ao século XIX, quando a caça à raposa estava em alta na Inglaterra. Para 

realizar a caçada eram necessários um cavalo, um cavaleiro e um cão adestrado. O cavalo era 

necessário para acompanhar o cachorro que se deslocava em alta velocidade, entre as planícies 

de caça. E o cão, realizava a caçada propriamente dita. Todos deveriam formar uma equipe, 

para obter o melhor rendimento possível na atividade. 

 

Figura 2- Caça a raposa 

 
Fonte: frossardgaleria2 

 

Há muitas semelhanças entre a caça raposa e o Concurso Completo de Equitação, pois 

ambos necessitam ultrapassar obstáculos naturais para conseguir chegar ao objetivo final. 

Como se pode ver na entrevista com o cavaleiro olímpico James Wofford, publicado no 

FHLWEEK: 

 
Vamos falar sobre pular obstáculos. Muitos caçadores de raposas relutam em galopar 

para as cercas. Eles voltam a trotar, o que pode ser uma coisa inteligente a se fazer em 

situações de armadilha, mas pode retardar todo o campo em um bom país quando os 

cães estão correndo. Existem exercícios que você pode sugerir para ajudar os 

caçadores de raposas a desenvolver mais confiança em pular a galope? (Tradução 

Nossa) (Fine, 2015) 

 

 
2 Disponível em: < https://www.frossardgaleria.com.br/comprar/caca-a-raposacaes-e-cavalo-pulando-vala-

/100cm-x-82cm/1280)>. Acesso em: 21 setembro 2020 
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A adaptação de um treinamento militar para o CCE foi algo que trouxe um toque 

militarizado para o esporte. Para a federação equestre internacional (2018) observa-se que: “O 

CCE ainda não abalou suas raízes militares, já que muitos competidores em nível de quatro 

estrelas geralmente usam uniforme militar e o CCI na Holanda ainda é conhecido como Military 

Boekelo”. (Tradução nossa). 

O Concurso Completo de Equitação tornou-se um esporte Olímpico em 1912, sendo 

realizado em Estocolmo, Suécia. Segundo Equestian-Scapes(2018),  foi originalmente aberto 

apenas para oficiais militares do sexo masculino em serviço ativo, montado apenas cavalos 

militares(Tradução Nossa). 

Segundo a Confederação Brasileira de Hipismo: 

 

O esporte foi introduzido em 1922 pelo Exército com o objetivo de preparar cavalos 

para a guerra. Por décadas foi praticado apenas por militares, responsáveis por 

representar o Brasil em torneios no Continente Sul-americano e nas Olimpíadas de 

1948, em Londres, Inglaterra. (CBH, 2012) 

 

No Brasil, o CCE chegou através dos militares do Exército Brasileiro, onde pode ser 

visto no trecho do trabalho do TC Fabrício: 

 

A chegada da modalidade do Cavalo d’Armas no Brasil ocorreu por meio dos 

cavaleiros do Exército Brasileiro, principalmente por meio da Missão Militar Francesa 

que ocorreu no início da década de 1920, após o término da Primeira Guerra Mundial. 

Em 20 de abril de 1922, no Rio de Janeiro é criada o Centro de Formação de Oficiais 

Instrutores de Equitação, embrião da Escola de Equitação do Exército, 

estabelecimento responsável por ser um dos difusores da doutrina equestre no País até 

os dias de hoje. (ALBUQUERQUE,2019) 

 

A participação do Brasil na modalidade se deu apenas nas Olimpíadas de 1948, 1992, 

1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Nos jogos Pan-Americanos, o Brasil já conquistou a 

medalha de ouro por equipes, em 1995, na cidade de Mar del Plata, Argentina.  
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            Figura 3- equipe brasileira é prata em lima 2019 

 
Fonte: globoesporte3 

 

As mulheres só foram autorizadas a participar de uma Olimpíada na modalidade em 

1952. Porém, isso só foi efetivado em 1964, quando a americana Helena du Pont foi a primeira 

mulher em uma equipe de CCE. 

Nessa mesma época, o dia de cross-country era disputado em quatro etapas: 

 

  Na etapa A, o cavalo trota de 20 a 30 minutos, para aquecer seu animal. 

 

-    Sem intervalo, inicia-se a etapa B, ou prova de fundo, também denominada 

"steeple-chase", onde o animal salta de 6 a 8 obstáculos em uma velocidade bem 

elevada. 

 

-    Na etapa C, que dura de 40 a 50 minutos, o conjunto percorre um percurso, 

entretanto, o objetivo é de descansar e recuperar o animal. E por esta razão, há equipes 

de apoio veterinário que irão avaliar o estado do animal. O cavalo poderá receber nesta 

fase, água, ducha, massagens, e um característico "check up". 

 

-    Na última etapa, a etapa D (ponto mais alto da competição do segundo dia), há 

cerca de 35 obstáculos rústicos e naturais espalhados em um campo aberto, onde o 

conjunto deverá mostrar toda sua coragem e franqueza saltando-os. 

( EQUINOCULTURA,2014) 

 

Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, houve um marco muito importante para o CCE, o 

cross-country deixou de ser disputado em quatro etapas, e ficou apenas com a fase D, que era a 

parte da competição de campo com obstáculos. Para a Federação Equestre Internacional (2018), 

foi dito: “Isso excluiu tudo, exceto a Fase D, a fase de cross-country. Agora, seja de nível 

superior ou de base, o esporte de Eventing era apenas de Adestramento, Salto e Cross Country”. 

(Tradução Nossa). 

Nos tempos atuais, a modalidade vem sendo praticada por militares e civis, e muitos 

deles são cavaleiros oriundos do Hipismo Rural. A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) 

e entidades militares como a Escola de Equitação do Exército, a Academia Militar das Agulhas 

 
3 Disponível em: < https://globoesporte.globo.com/jogos-pan-americanos/noticia/equipe-brasileira-de-cce-

conquista-a-prata-e-a-vaga-para-os-jogos-olimpicos-toquio-2020.ghtml)>. Acesso em: 21 setembro 2020 
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Negras (AMAN) e Regimentos de Cavalaria de Guarda - passaram a desenvolver competições 

conjuntas, investiram em cursos, clínicas e a vinda de técnicos internacionais, o que resultou na 

formação de uma  geração mais completa de atletas. No século XXI, o intercâmbio internacional 

ganhou fôlego e os resultados dos atletas elevaram o Brasil a uma das maiores potências do 

esporte no mundo. 

O mais importante de todas as mudanças que foram citadas, é que ao longo do tempo, 

elas foram feitas para proporcionar a segurança do cavaleiro e do cavalo, procurando evitar 

acidentes de qualquer natureza que venha prejudicar o conjunto. 
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5 GENERALIDADES SOBRE O CAVALO DE CCE 

 

 

Escolher um cavalo de CCE é uma missão muito árdua, pois o animal deve possuir 

muitas características para que possa desempenhar bem todas as modalidades do esporte. Ele 

precisa ser um cavalo de adestramento, de salto e de cross-country. 

O cavalo de CCE precisa executar em três dias, com no máximo de um dia de descanso 

entre uma das provas, executar reprises de adestramento com exigências bem acentuadas, 

dependendo da idade do animal. Após o adestramento, necessita mostrar seu preparo físico 

correndo um cross-country que exige muito do cavalo e, finalmente, um percurso de salto nos 

obstáculos, que se torna muito difícil, porque nos dois dias anteriores ele precisou dar seu 

melhor nas provas já concluídas, e precisa ainda enfrentar saltos em obstáculos, mostrando sua 

precisão nos exercícios.  

Como considerações iniciais para a escolha do animal, deve-se levar em consideração, 

primeiramente, o local que o animal será escolhido. Se for um cavalo da Coudelaria do Rincão, 

não há muitos problemas para escolha, pois sabe-se como foi feita a doma do mesmo. No 

entanto, se for em um algum particular, é necessário levar em conta se for cavalo de jockey, em 

haras ou em fazendas. Saber como foi feita a sua doma e sua iniciação, para que não tenha 

problemas no futuro relativo a isso. 

E, quanto mais animais estiverem disponíveis para escolha, melhor será a chance para 

encontrar um cavalo que atenda as exigências do CCE. Mas antes de escolher o cavalo, é preciso 

saber muito sobre ele, desde a sua idade, seu nível de trabalho, sua origem, quais dificuldades 

de trabalho, suas qualidades, saúde e trato. 

A história do cavalo Charisma traz a realidade de todo cavalo de CCE. Que foi uma das 

maiores referências de cavalo de Concurso Completo de Equitação do século passado. 

Infelizmente, ele não conseguiu terminar sua carreira bem, pois sofreu uma lesão e teve que se 

aposentar, pode-se ver no trecho do site cavalus.com.br que foi um dos maiores já conhecidos 

no esporte: 

 
Charisma venceu seus dois primeiros eventos sob a condução de Mark Todd. Depois, 

passaram a ganhar competições importantes, liderando sempre desde as primeiras 

fases da prova. Acabaram sendo selecionados para as Olimpíadas de Los Angeles. 

(CAVALUS, 2020) 
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Figura 4 - Charisma e Mark Todd em Seul ( cross) 

 
Fonte: Cavalus4 

 

 
Vale salientar ainda, que o exame veterinário é de extrema importância, como se vê no 

trecho a seguir: 

 

Dessa forma, deixando a emoção um pouquinho de lado o “exame pré-compra e/ou 

avaliação pré-compra” é fundamental para se evitar desalentos futuros e 

principalmente “peleias” que pode levar a inconvenientes para o animal e para seus 

proprietários. Dessa forma, aderindo a um exame de compra realizado por um 

profissional gabaritado (Médico Veterinário) pode se evitar: 
-Evitar que seja adquirido um animal que necessitará de tratamentos veterinários 

inesperados; 
- Pode-se evitar de adquirir um animal que terá menor vida útil esportiva do que era 

pretendido pelo comprador ou mesmo que tenha algum problema que o impossibilite 

de exercer determinada função”; 
- Evitar que valores sejam gastos valores sem que seja garantido o fim que se destina 

a compra; 
- Evitar que o animal adquirido não seja apto para a função e prática desejada; 

(Univitta, 2020) 

 

 Para chegar no cavalo ideal, é necessário verificar diversos aspectos, como: a raça, a 

conformação, suas as qualidades morais, e outras qualidades como será visto neste capítulo. 

 

5.1 Raça 

 

Deve-se dar prioridade para as seguintes raças: Puro-sangue, meio-sangue, anglo-árabe 

e origem desconhecida, que no Exército é chamada de Sem Raça Definida (SRD). A genealogia 

do puro sangue inglês é, atualmente, a que melhor se enquadra na questão do galope no cross, 

quando o cavalo consegue desenvolver o seu galope com maior facilidade. 

 
4 Disponível em: < https://cavalus.com.br/geral/charisma-um-dos-maiores-cavalos-de-cee-do-

mundo/attachment/charisma-e-mark-todd-em-seul>. Acesso em: 21 setembro 2020 
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Como vemos os exemplos das raças na apostila de CCE da Escola de Equitação do 

Exército: 

 

Pouco importa se coincide com o modelo desejado e possui as qualidades exigidas; 

portanto, num lote de cavalos que aparentem ter o mesmo valor, devemos preferir um 

puro-sangue, pois nenhum será tão calmo, enérgico, generoso, destro, flexível como 

ele e nem terá a andadura tão fluente.  

O anglo-árabe, muito apreciado pelos que o sabem aplicar é flexível, destro, atento, 

generoso e fundamentalmente leal, entretanto é demasiado delicado, somente os 

cavaleiros afinados poderão usá-lo com total êxito.  

Entre os mestiços encontram-se bons cavalos de CCE, mas acontece que geralmente 

deixam a desejar quanto ao porte e andaduras. (ESEQEX, 2002, p.7) 

 

5.2 Conformação 

 

É preciso procurar um cavalo que se adeque aos três tipos de prova que são disputadas 

no CCE, então é preciso se aproximar ao máximo dos modelos que a nota de aula apresenta: 

 

a)garrote prolongado e para trás;  

b)esguio e com largo peito;  

c)articulações baixas;  

d)garupa ampla, larga e inclinada;  

e)membros posteriores de preferência corretos;  

f)membros anteriores bem aprumados;  

g)articulações fortes, ossos grossos e pelo fino;  

h)joelhos grossos e canelas largas;  

i)pescoço longo, destacando-se de uma espádua inclinada;  

j)cabeça pequena, testa larga e bem proporcionada;  

k)orelha móvel, olhar altivo e a cola altivamente sustentada.(ESEQUEX, 2002, p.3) 

 

Uma das principais características citadas acima são a altura do cavalo, que 

anteriormente era em torno de 1,62m, e hoje essa medida já se encontra entre 1,64m e 1,68m, 

devido aos avanços genéticos que sofreram os cavalos nacionais e internacionais. Buscar um 

cavalo com um bom dorso é essencial, antes se falava muito em dorso largo, mas ao longo do 

tempo viu que não era tão necessário esse aspecto. 
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Figura 5- avaliação de aprumos 

 
Fonte: revista veterinária5 

 

Às vezes, um cavalo não precisa apresentar todas as características citadas acima, no 

entanto, procurá-las é sempre importante para ter um animal que possa desempenhar em 

melhores condições o esporte que está sendo discutido. 

O cavalo de CCE não deve ser pesado, pois ele precisa percorrer uma distância 

considerável de percursos, como o de cross-country, variando de acordo com a série a ser 

disputada, podendo chegar a mais de quatro quilômetros em um dia. Deve-se buscar um animal 

que tenha um porte médio, pois um porte pequeno, segundo a apostila da Escola de Equitação 

do Exército (2020) que os cavalos de peso leve são muito frágeis em suas estruturas, podendo 

assim sofrer lesões. Já o peso pesado, também não é o ideal, pois em provas baixas ele irá 

desempenhar a sua função, no entanto, quando precisa ser esforçar para subir de nível, lesões 

começam a aparecer devido a sua conformação exagerada. 

 

5.3 Qualidades morais 

 

As principais qualidades morais que se deve buscar em um cavalo de CCE é a 

generosidade, calma e docilidade. Isso se dá, pois um cavalo atleta deve ser um amigo para 

competir uma prova que exige tanto do cavaleiro e do animal, ambos são atletas e devem ser 

encarados como tais. 

Pode-se caracterizar a generosidade como a vontade do cavalo em trabalhar, estar 

sempre disposto e ter disposição para sempre render na atividade. Contudo, não pode-se 

confundir um cavalo generoso com um cavalo árdego, pois o último citado se cansa inutilmente 

e cansa do cavaleiro, sem gerar nenhuma atividade positiva para os dois, na maioria dos casos. 

 
5 Disponível em: < https://www.revistaveterinaria.com.br/o-que-aprumo-dos-equinos/>. Acesso em: 21 setembro 

 2020 
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 A calma faz com que o cavalo de CCE extraia do ensino melhor rendimento, ele deve 

ver, dar e julgar, tomar decisões rápidas e nunca desperdiçá-las. Tudo isso é possível com calma. 

A próxima qualidade a ser discutida é a calma do cavalo de CCE, pois com ela o animal 

deve extrair do trabalho o ensino com melhor rendimento possível. Tal atitude deve ser capaz 

de tomar decisões rápidas e sempre dentro da atividade, mesmo abaixo de mal tempo. Em contra 

partida, o cavalo nervoso não se enquadra na atividade, pois nunca estará concentrado no 

trabalho, trazendo ao cavaleiro uma sensação de que não está com o comando do equino. 

Sempre se atentará a qualquer coisa que aconteça durante o trabalho, e isso não ajuda em 

nenhuma das três provas que são disputadas. 

E por fim, a docilidade que se refere ao trato e a atividade de montar o cavalo. Tudo está 

ligado ao cuidado que este cavalo receberá de seu tratador, pois poderá estar sempre limpo e 

bem cuidado, isso já é boa parte a higidez física de um cavalo atleta. 

 

5. 4 Outras qualidades 

 

Algumas qualidades, não podem ser enquadradas em físicas ou morais, pois apresentam 

características de ambas. Enquadradas nesta situação podemos citar: Saúde, Rusticidade, 

Resistência, Direito e Bem equilibrado. 

A saúde, como já foi dito anteriormente, deve ser sempre levado a sério para escolha de 

um cavalo, pois se negligenciá-la poderá ter diversos problemas veterinários no futuro. 

A rusticidade está diretamente ligada com a parte física e mental do animal, pois com 

tal característica é possível desempenhar funções que outro cavalo que são mais letárgicos não 

conseguem desenvolver. 

A resistência está diretamente ligada com rusticidade, conforme o treino vão ocorrendo 

o cavalo deve sempre estar ganhando preparo físico para chegar bem preparado em uma 

competição. 

Ter um cavalo direito diz respeito a estar com sua moldura reto na reta e curvo na curva. 

Parece uma coisa simples, mas diversos cavalos não conseguem realizar isto, por falha em sua 

iniciação ou até mesmo por problemas ósseos ou musculares. 

Buscar um cavalo bem equilibrado, que se refere também a base da iniciação, pois 

quando um cavalo é montando por um cavaleiro, ele possui outro equilíbrio, e se esse equilíbrio 

não for bem trabalhado pelo cavaleiro, atenta até na segurança das provas, pois para acontecer 

um acidente numa prova de cross-coutry com um cavalo mal equilibrado não é difícil. 
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Por fim, deve-se entender que buscar um cavalo com todas as caraterísticas acima é 

muito importante, mas nem sempre será o cavalo ideal. É preciso avaliar o cavalo como um 

indivíduo, pois nem sempre a conformação perfeita trará o melhor cavalo, ou o melhor 

temperamento e sim o conjunto do cavalo como um todo será essencial para seu desempenho. 
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6 TÉCNICA DE SALTO PARA CROSS COUNTRY 

 

 

É importante ressaltar que o Concurso Completo de Equitação, principalmente, a fase 

do cross-country é um esporte de risco, onde se faz necessário prezar pela segurança do 

cavaleiro e do cavalo que estão praticando. Para realizar a fase citada, é preciso que o cavaleiro 

esteja dominando o básico da equitação e já tenha passado por alguns percursos de salto, pois 

a atividade em questão, exige do concorrente uma boa posição, que irá afetar na segurança do 

conjunto. Além de o cavalo, também dever estar apto e preparado para a atividade. 

 

6.1 Técnicas de salto de obstáculos de Cross-country 

 

Antes de abordar conceitos técnicos do cross, é preciso orientar o cavaleiro novo, que 

sempre busque a orientação de alguém que já tenha praticado o esporte, e preferencialmente, 

que tenha boa experiência. Pois, qualquer erro que ocorra, pode causar um acidente muito sério. 

Dois conceitos devem ser trazidos em discussão, que são impulsão e velocidade. Para 

saltar qualquer obstáculo do cross-country, o cavalo necessita estar impulsionado para que 

consiga vencer a barreira, caso contrário, pode bater em um obstáculo fixo e sofrer algum 

acidente. E para chegar nessa impulsão, precisa utilizar da ajuda natural de sua perna, para gerar 

essa energia, se precisar de outras ajudas, pode recorrer ao uso de chicotes e esporas. O caso da 

velocidade, deve ser sempre bem comedido, pois estar em alta velocidade e sem impulsão, pode 

gerar acidentes graves, devido aos obstáculos serem fixos, na sua maioria. 

Para conseguir transpor um obstáculo, é preciso querer realizar a ação, caso contrário, o 

cavalo não entenderá o que deve ser feito. Estar determinado é a chave da questão, pois passa 

confiança para a montada e faz com que ela chegue ao outro lado da barreira sem hesitar. 

 

6.2 Acessórios e equipamentos 

 

Saltar obstáculos que precisa de velocidade e impulsão, faz com que o material para essa 

atividade seja mais reforçado e de boa qualidade. Tantos nos treinamentos, quanto nas 

competições é preciso sempre conferir antes de montar seu cavalo, para que evite um acidente 

por negligencia do cavaleiro. Portanto, o ato de conferir o seu material antes de montar deve 

virar uma rotina, que lhe trará mais segurança e confiança na atividade. 
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Para chegar a um material adequado para o esporte, será trato um por um, para que 

busque sempre estar com o melhor possível. 

Para iniciar, será apresentado a sela. Ela precisa estar bem ajustada ao cavalo, pois se 

estiver muito grande, pode machucar o garrote do animal, e para que isso não aconteça, a manta 

deve ser boa, e estar em bom estado. Sempre conferir os tirantes que prendem a barrigueira na 

sela, é uma atividade crucial. E para melhorar mais ainda a segurança, deve ser utilizada uma 

sobrecilha sobre a sela, afim de prevenir que qualquer barrigueira arrebente ou  que o tirante 

estoure durante uma prova. 

A utilização do peitoral deve ser a mais regulada possível. O mais aconselhável é o de 

cinco pontas, pois caso uma delas arrebente, terá mais quatro apoios para segurar. A parte do 

peitoral que prende a barrigueira deve estar muito bem regulada, para que quando o cavalo 

salte, não passe as patas anteriores por dentro desse espaço e cause algum acidente. 

As rédeas que prendem a cabeçada precisam estar em bom estado, para que não 

arrebente durante o percurso. Utilizar duas rédeas pode ser uma opção mais segura para quem 

está competindo em um nível mais forte, pois caso arrebente uma rédea, terá outra para 

continuar no percurso. As rédeas de borracha trazem mais segurança no cross, pois quando 

estão molhadas ou suadas mostram mais aderência a mão do cavaleiro. 

Para ter maior segurança, os estribos devem ser aço, pois os de material de plásticos 

arrebentam com maior facilidade na atividade tratada, fazendo com que o cavaleiro tenha maior 

dificuldades em continuar seu percurso. Além de necessitar de loros que apresentem boa 

condição, uma proposta boa é o de coro cru, por ser mais maleável, não arrebentam com muita 

facilidade e nem quebram. E importante, também, é o material de couro que possui o nylon 

como revestimento, dando maior segurança ao loro. 

Descendo para a proteção das patas do cavalo, é importante que todas estejam protegidas 

para correr um cross-country, para evitar lesões e machucados. As patas dianteiras são mais 

vulneráveis, porque são as primeiras a encostar no obstáculo, por isso o uso de cloche é 

aconselhável nessas patas, e não podem ser muito largos, pois os cavalos podem pisar neles e 

cair. E utilizar caneleiras e boleteiras afim de proteger os boletos e tendões dos cavalos, 

lembrando que existem protetores específicos para se utilizar no cross.  

Na parte de ferradura, é preciso sempre conferir os furos de rampões antes da prova, 

pois são eles que irão garantir a segurança das curvas e batida e recepção do cavalo ao saltar. 

Existem vários tipos de rampões, mas o mais comum a se utilizar são os rampões grandes nas 

patas posteriores e os rampões pequenos nas patas anteriores. A necessidade vem de acordo 
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com o nível do solo e com a condição climática. Caso queira usar eventing grase, que é uma 

pasta própria para passar nas patas dianteiras do cavalo, lembre-se que não pode ter contato 

com nenhum outro tipo de material, porque pode perder totalmente a condução do material. Ela 

é feita apenas para escorregar no obstáculo caso ocorra de o cavalo bater seus membros 

anteriores em um obstáculo ao saltar. 

 

6.3 Proteção e segurança para o cavaleiro 

 

A proteção do cavaleiro é tão importante quanto a do cavalo, pois ambos são 

competidores e devem estar o mais seguro possível para competir e treinar. 

Deve-se sempre buscar a segurança e o conforto no material de segurança individual.  

Para tanto, materiais bem ajustados devem ser sempre a prioridade. Começando por ser 

obrigatório o uso do capacete, é preciso que ele seja de boa qualidade, e esteja dentro do prazo 

de validade do produto, para prevenir lesões caso ocorra uma queda indesejada. 

Utilizar colete é de suma importância, pois protege a coluna cervical do cavaleiro, 

portanto precisa ser do tamanho ideal do cavaleiro, nem muito largo, nem muito apertado. 

Luvas irão garantir uma empunhadura melhor das rédeas, e evitar lesões entre os dedos 

caso tenha um cavalo árdego. 

O relógio é de suma importância para cavaleiros mais experientes, pois ele irá fornecer 

o tempo da prova. Controlar o tempo traz muitas vantagens, como, por exemplo, poupar seu 

cavalo caso esteja com uma folga no percurso. 

Outros materiais são opcionais, como óculos escuros, de preferências de plásticos, que 

devem ser específicos para atividades físicas. Protetores de cotovelo e joelho também podem 

prevenir acidentes mais graves. E lembre-se que é importante tirar todo tipo de joia que esteja 

usando, para sua maior segurança.  

 

6.4 Reconhecendo o percurso 

 

Geralmente, o cross-country é o segundo dia de prova, e é possível fazer o 

reconhecimento do percurso previamente, com pelo menos algumas horas da competição 

ocorrer. Para isso, é importante que o cavaleiro saiba o que examinar no reconhecimento, e 

saber estudar a abordagem de cada tipo de obstáculo. Todo o estudo deve ser feito antes da 

prova, qual o melhor trajeto deve seguir e delimitar locais para marcação do tempo. 



 

 

 

33 

Todos obstáculos combinados deve ser criteriosamente avaliados, com suas distância 

aferidas e o plano de percurso decidido.  

A primeira impressão que o cavaleiro tenha do obstáculo é essencial, pois é assim que 

o cavalo irá enfrentar o obstáculo, sendo sempre novidade para ele. Para tanto, o cavaleiro 

precisa decidir previamente como abordar o elemento e deixar o mais claro possível para a sua 

montada.  

É importante sempre saber que a bandeirola vermelha deve estar no lado direito do 

obstáculo, para que não ocorra dúvidas caso se perca no percurso. E deve estar sempre atento 

caso ocorra mudanças antes da prova, para que procure a melhor forma para contingenciar o 

ocorrido. 

Em provas com obstáculos opcionais, deve reconhecer todos, pois nunca se sabe se terá 

um problema na barreira que você se propôs a saltar inicialmente, e como contingência, poderá 

abordar o opcional, caso seja de sua vontade.  

 

6.5 Partida e o primeiro obstáculo 

 

Para entrar no ritmo da prova, o cavalo deve ser estar bem aquecido. É importante 

manter o cavalo sempre alerta, afim de se sair bem no percurso como um todo. Antes de chegar 

no partidor é preciso realizar galopes rápidos em curtas distância para estar procurando que o 

cavalo entre no ritmo da prova antes da largada. 

Para realizar com bom aquecimento, deve ter sempre o seu cavalo entre a sua mão e a 

sua perna, utilizando de alonga e encurta para buscar que isso ocorra. E nunca se deve estressar 

o animal antes de entrar na prova, ali não é momento para buscar briga e sim para preparar ele 

para a prova.  

Ao chegar no partidor, o comissário irá realizar a contagem regressiva e fazer a largada. 

É importante que a partida seja para frente, não deixando o cavalo se reter e nem fazer com que 

galope para os lados. O primeiro obstáculo irá medir o nível de aquecimento do cavalo. Caso o 

cavalo esteja com pouca impulsão, é preciso usar de ajudas para que coloque ele para frente.  

Realizar um bom salto no primeiro obstáculo dá confiança para o cavalo, tanto quanto 

para o cavaleiro. Caso o cavalo não realize um bom salto, é preciso fazer com que ele tenha a 

vontade de saltar os próximos e sempre estar atento para que isso não ocorra novamente. 

Conhecer o temperamento do cavalo é muito importante, pois saberá quando precisa melhorar 

o salto ou não. 
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O primeiro obstáculo geralmente é um obstáculo mais convidativo, portanto, é ali que 

deve mostrar ao cavalo que ele está iniciando a prova e passar total confiança para que ele 

chegue até o final com a mesma vontade que saltou o primeiro. 

 

6.6 Grupo de obstáculos 

 

Pode-se dividir em 3 grupos os obstáculos, como forma de estudo, que são encontrados 

no cross-country, são eles: obstáculos de equilíbrio horizontal, obstáculos de equilíbrio vertical 

e obstáculos intermediários. 

Cada grupo possui uma peculiaridade diferente, por esse motivo, será abordado 

separadamente cada conjunto, para que não aja dúvidas sobre sua abordagem. 

Mas antes de entrar nessa divisão, é importante saber que para um obstáculo estar 

completo, ele precisa de estar bandeirado (com a cor vermelha no lado direito do obstáculo e 

branca no lado esquerdo) e estar com numeração. 

 

6.6.1 Grupo de Obstáculos de equilíbrio Horizontal 

 

Também conhecidos como obstáculos de voleio. Para ocorrer a abordagem correta, não 

se deve mexer na impulsão do cavalo, pois é um salto mais raso, e que necessita de impulsão e 

velocidade para ultrapassá-lo. Nunca se deve abandonar a frente do animal na batida do salto, 

pois assim, estará mudando o equilíbrio dele e por estar em velocidade, pode ocasionar um 

acidente. São exemplos: buracos, steeplechase fence, tríplice, trackhner, bullfinch. Será 

abordado a peculiaridade de cada um posteriormente. 

 

6.6.1.1 Steeplechase fence 

 

O steeplechase fence é um obstáculo que possui sebe na conformação dele. É fácil de 

ser transposto, no entanto, deve-se tomar cuidado com a aproximação deste, não há necessidade 

de diminuir a velocidade e nem sentar muito na sela. Apenas mantenha o equilíbrio do animal 

e sua impulsão. Após realizar o salto, verifique qual é o próximo desafio, pois necessitará que 

volte sua montada, para que vença a próxima dificuldade. 
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Figura 6 - Steeplechase fence 

 
Fonte: willisjumps6 

 

 

6.6.1.2 Buraco ou fosso 

 

O buraco ou fosso representa um perigo escondido para o cavalo. Ao reconhecer o 

percurso, o cavaleiro está ciente do obstáculo, porém o cavalo não. Para que não ocorra 

problemas, o cavalo deve estar acostumado a saltar esse tipo de dificuldade. Para sua 

abordagem, o cavaleiro deve manter a energia do cavalo, e equilibrá-lo. Deve-se atentar 

principalmente para a andadura do cavalo, pois precisa ser o suficiente para vencer o obstáculo. 

O atleta precisa estar com seu busto na posição correta, para que não desequilibre o cavalo, e 

este não tropece na frente do obstáculo. 

 

Figura 7 - Buraco ou fosso 

 
Fonte: wikiwand 7 

 
6 Disponível em: < https://willisjumps.com/steeplechase-hurdle-fences//>. Acesso em: 21 setembro 2020 

 
7 Disponível em: < https://www.wikiwand.com/en/Eventing//>. Acesso em: 22 setembro 2020 
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6.6.1.3 Tríplice 

 

A tríplice é um salto convidativo. Não há necessidade de alterar o ritmo do cavalo, no 

entanto o equilíbrio e impulsão devem estar corretos. Não saltar do longo é aconselhável, por 

ser um obstáculo com largura, existe o risco do cavalo bater na vara de saída. Sempre procurar 

estar com o cavalo engajado para que realize um salto amplo, e vença sem dificuldades a 

barreira.  

 

Figura 8 - Tríplice 

 
Fonte: Harwood Eventing8 

 

6.6.1.4 Trackehner 

 

O trakehner é uma combinação de um buraco mais um tronco, podendo ser na frente, 

atrás, no centro ou na diagonal. Cada posição do tronco irá mudar a forma do cavalo enfrentar 

o obstáculo. Lembrando que nunca se deve olhar para dentro do buraco, pois assim, irá tirar o 

equilíbrio do cavalo. Saltar bem esse tipo de obstáculo tem muito a ver com a confiança entre 

cavalo e cavaleiro. Quando o tronco é central, o buraco a frente proporcional uma boa referência 

para o salto, desde que o cavalo não tenha medo de fosso, esta conformação irá proporcionar 

um salto convidativo ao animal.  

Já o tronco na diagonal, é aconselhável que se aborde onde o buraco proporciona uma 

referência, e não tenha muito fosso no outro lado da recepção. Saltar na posição correta dessa 

formação de obstáculo irá facilitar para o cavalo a sua batida. 

 
8 Disponível em: < https://www.facebook.com/HarwoodEventing/posts/jumping-the-big-triple-bar-out-of-the-

lake/2320741348184905//>. Acesso em: 18 outubro 2020 

 

https://www.facebook.com/HarwoodEventing/?__cft__%5b0%5d=AZU3a-cn5exnZMmOa9lUc9vzw14vGeNoZEWglhOvB_gSRyeUT_Y-CMhvbrG6NDVhOa8NrGByS76rpwcqeoBqZBCL8Wpkd542zGlYTi1mD5mMf9KkuyMen2WfYTMayG9uzOkcKjN5SWUmYDR46HEvM1_L4JkEqSf2jv36aeBUdUBp8H6AvJ_peZYiyqlID1tv-AghWz31iFVpBNMVlZOQPcVs9OXqGXqomtQCwXDqxHr3l439q0mz-S4qotOOsghJkVuLd8iee8xYGciGIEuDEW68JnsTTe0HU-p5a3KNycMMaA&__tn__=-UC%2CP-R
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Se o tronco está na frente do buraco, deve-se tratar o obstáculo como uma vertical e o 

cavalo precisa estar preparado para isso.  

E por último, quando o tronco se encontra atrás do buraco, será exigido mais confiança 

do cavalo, necessitado que o cavaleiro prepare bem o salto, engajando o posterior de sua 

montando e mantendo o equilíbrio do mesmo. Sem nunca olhar para o buraco, para que o peso 

venha decair nas espáduas do solípede. 

 

Figura 9 - Trackehner 

 
Fonte: ccebrasil.blogspot9 

 

6.6.1.5 Bullfinch 

 

O bullfinch é um obstáculo composto por sebes altas com compridos feixes de folhagem, 

onde o cavalo deve transpor. Parece que a barreira é impenetrável. O cavalo precisa entender a 

vontade do cavaleiro e abrir uma passagem no meio da barreira. Caso o cavaleiro venha na 

dúvida, o cavalo não acreditará na montada e poderá questionar-se se é para saltar ou não. O 

cavalo precisar obedecer e acreditar no cavaleiro. Sua abordagem deve ser exatamente em linha 

reta e estar bem impulsionada, para transpor o obstáculo. O cavaleiro precisa estar atento até o 

final, com o equilíbrio correto para não deixar o cavalo hesitar. 

 
9 Disponível em: < http://ccebrasil.blogspot.com/2011/07/confira-os-obstaculos-do-cross.html//>. Acesso em: 22 

setembro 2020 
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Figura 10 - bullfinch 

 
Fonte: poplarplacefarm10 

 

6.6.2 Grupo de Obstáculos de equilíbrio vertical 

 

Também conhecido por obstáculos de precisão. Para realizar um bom salto nessa etapa, 

é preciso entender que para transpor a barreira, é necessário que o cavalo esteja muito 

equilibrado, com baixa velocidade na abordagem, saber o local exato para saltar e evitar o salto 

do longo. Geralmente, no final da prova esse tipo de obstáculo se torna mais difícil. São 

exemplos: verticais, dentes de tubarão, combinações, frente estreitas, banquetas, pianos, 

quiques, bicos. 

 

6.6.2.1 Dente de tubarão 

 

Para abordar o dente de tubarão, a aproximação é o mais importante. O cavalo precisa 

entender a vontade do cavaleiro e saber onde deve dar a batida, para não correr o risco de suas 

patas se enroscarem com o obstáculo. Lembre-se de abordar sempre em linha reta. O cavalo 

não possui dificuldade para saltar essa barreira, no entanto precisa que o cavaleiro indique o 

lugar certo para pular. Os “V” dos dentes agem como para-flancos para canalizar o salto do 

cavalo. 

 
10 Disponível em: 

<https://www.poplarplacefarm.com/Intermediate0311/bullwinklecrossingbullfinchjump2.html//>. Acesso em: 22 

setembro 2020 
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Figura 11 – Dente de Tubarão 

 
Fonte: horseshoecraftandflea11 

 

6.6.2.2 Degraus e banquetas 

 

Os degraus e banquetas são um teste de agilidade e força para o cavalo, pois necessitam 

de impulsão para saltar e não bater seus anteriores na elevação. Para abordar, sempre buscar a 

linha reta e estar com o cavalo muito bem impulsionado com um galope controlado. Quando se 

vai saltar degraus, precisa ficar atento para que o animal não perca a impulsão ao transcorrer da 

subida, e não deixar que ele acelere, pois com velocidade o cavalo pode tropeçar. Manter o 

equilíbrio para trás é muito importante, para descer das banquetas, para que não ocorra acidente 

na recepção. 

Figura 12 - Banqueta 

 
Fonte: horseandhound12 

 

 

 
11 Disponível em: < https://horseshoecraftandflea.com/conheca-seus-obstaculos-de-cross-country-parte-2-nacao-

de-eventos///>. Acesso em: 22 setembro 2020 
12 Disponível em: < https://www.horseandhound.co.uk/features/3-tips-successfully-negotiate-steps-cross-

country-course-543285///>. Acesso em: 22 setembro 2020 
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6.6.2.3 Negativas 

 

No reconhecimento é de suma importância que o cavaleiro veja o melhor lugar para se 

abordar uma negativa, tanto na sua batida, quanto na recepção. Ver o terreno na recepção é 

muito importante, para que não ocorra nenhum tipo de avaria. Para o cavalo, será uma novidade 

o que tem abaixo do salto, mas o cavaleiro deve passar total confiança e equilíbrio para isso, 

mantendo seu busto ligeiramente para trás, estando bem sentado na sela, e sempre manter seu 

olhar altivo.  

 

Figura 13 -Negativa 

 
Fonte: equestrianlife13 

 

6.6.2.4 Quique 

 

Como o próprio nome já diz, irá realizar um quique entre dois obstáculos de precisão. 

Para que realize um bom salto, estar bem equilibrado e impulsionado é muito importante. As 

distâncias podem variar entre 3,5m a 5,5m,  assim a agilidade é um fator fundamental para 

transpor o obstáculo sem problemas. Manter o contato constate é interessante, para que não 

ocorra nenhum desequilíbrio durante a transposição. 

 
13 Disponível em: < http://www.equestrianlife.com.au/articles/Eventing-know-your-Cs///>. Acesso em: 22 

setembro 2020 
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Figura 14 - Quique 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

6.6.2.5 Bico 

 

Para saltar um bico, a precisão do salto é essencial, precisando de que o cavalo esteja 

sob seu comando, pois é um salto que necessita de muita experiencia de ambos. Qualquer 

julgamento errado resultará em um desvio. Para realizar a aproximação e traçar a linha do 

obstáculo é preciso, antes de mais nada, manter a impulsão, o ritmo e o equilibro. Sempre se 

deve saltar no lado com o ângulo mais fechado do bico, mas sempre tomando cuidado para o 

cavalo não desviar. Ao decidir a linha de abordagem do obstáculo, deve-se saltar a bissetriz do 

ângulo, e saltar na perpendicular dessa linha imaginária. 

 

Figura 15 - Bico 

 
Fonte: ccebrasil.blogspot14 

 

 

 
14 Disponível em: < http://ccebrasil.blogspot.com/2011/07/confira-os-obstaculos-do-cross.html///>. Acesso em: 

22 setembro 2020 
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6.6.3 Grupo de Obstáculos de equilíbrio intermediário 

 

Por fim, o terceiro e último grupo da divisão dos obstáculos são os de equilíbrio 

intermediário. São aqueles que não precisam interferir na velocidade da prova para abordar, no 

entanto, precisa seguir as recomendações a seguir: Não interferir na boca do cavalo para saltar; 

nunca cortar a impulsão do cavalo; e sempre manter a frente alta do animal. 

Como exemplos, tem-se os seguintes obstáculos: paralelas, quebra peitos, coffins, 

mesas, entradas de água.  

 

6.6.3.1 Open Ditch 

 

Normalmente é conhecido como quebra- peito, o open ditch é composto de um buraco, 

seguido de um obstáculo sólido logo atrás do fosso. É do tipo que intimidam o cavaleiro, pois 

se não tiver experiencia, irá julgar erroneamente o obstáculo. O buraco age como uma referência 

para o salto, fazendo com que o cavalo consiga marcar sua batida com facilidade. Para abordar 

é preciso manter a impulsão e equilibrar o solípede até o final, afim de buscar um salto normal, 

que não chegue tão próximo da barreira. 

 

Figura 16 – Open ditch 

 
Fonte: pt.qwe.wiki15 

 

 

 

 

 
15 Disponível em: < https://pt.qwe.wiki/wiki/Horse_jumping_obstacles//>. Acesso em: 22 setembro 2020 
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6.6.3.2 Coffin 

 

É composto por 3 esforços, sendo que o esforço do meio deverá ser um buraco, e os das 

extremidades são obstáculos rústicos. A abordagem do mesmo é muito importante, para que se 

tenha sucesso na transposição da combinação. O cavalo precisa chegar com seus posteriores 

engajados, com equilíbrio e ritmo. Evite ao máximo chegar com muito galope, pois pode perder 

as distâncias dentro da combinação e acabar cometendo um acidente. O cavaleiro precisa 

manter suas ajudar fortes e determinadas, para que o cavalo tenha energia para transpor todos 

os desafios, e durante a transposição é importante manter a vontade do cavalo, a fim de que ele 

não se repita. 

 

Figura 17- Coffin 

 
Fonte: stephensbradley16 

 

 

6.7 Características importantes a serem observadas 

 

Algumas características são muito importantes para que ocorra um salto bom no cross, 

elas devem ser observadas e sempre colocadas em questão junto com o obstáculo que vai saltar. 

 

6.7.1 Obstáculo em sombra 

 

Deve chamar a atenção do seu animal para que ele esteja atento à dificuldade que vem 

a frente. Permanecer pronto para que, possivelmente, ocorra alguma possível reação do cavalo. 

E, evitar saltar do longo, pois é capaz de que ocorra um desvio. 

 
16 Disponível em: < http://stephensbradley.com/7-16-team-ssb-student-results/>. Acesso em: 22 setembro 2020 



 

 

 

44 

 

6.7.2 Obstáculo em subida 

 

Nunca se deve cortar a impulsão do cavalo e jamais interferir na boca, ambas as atitudes 

são para que não ocorra um bufo, pois a subida torna um obstáculo que necessita de força do 

animal. 

 

6.7.3 Obstáculo em descida 

 

Não deixar o cavalo disparar, para que não perca seu equilíbrio. Evitar saltar do longo. 

Procurar encurtar o galope, mantendo a impulsão. E, jamais abandonar as rédeas, para que não 

mude completamente o equilíbrio do animal. 

 

6.7.4 Obstáculo isolado 

 

Na aproximação, verificar se o cavalo ainda está na mão. Se não estiver, tem que corrigir 

o cavalo. Estar sempre atento ao tipo de obstáculo que irá saltar, buscando realizar as técnicas 

ensinas acima. 

 

6.7.5 Obstáculo com sebe 

 

As vezes se torna difícil para o cavalo novo ou que é muito limpo, pois faz uma falsa 

referência na altura. Precisa ser treinado bastante antes das competições. 

 

6.7.6 Obstáculo na água 

 

Sempre procurar manter a impulsão do cavalo, por ser mais pesada para galopar é 

normal que perca a velocidade. Mas, nunca deixe que a impulsão seja afetada. 

 

6.7.7 Obstáculo em negativa 

 

Deve-se sempre manter a posição do cavaleiro levemente para trás, e manter o olhar 

altivo, para não pesar as espáduas do animal. Evitar o salto grande, buscando apenas descer o 

obstáculo. E voltar rapidamente para sela, para que não desequilibre o animal na recepção. 
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6.7.8 Obstáculo com referência 

 

A referência auxilia a batida do cavalo, buscando sempre essa ajuda para que realize um 

bom salto. E entender a ideia do desenhador de percurso, que as vezes, coloca um obstáculo 

referenciado para que seja uma preparação para o principal da prova. 

 

6.8 Observações sobre o percurso 

 

O cavalo precisa estar acostumado e treinado a receber e avançar o galope, para que 

realize as abordagens da forma que o cavaleiro solicitar. 

Buscar sempre treinar em obstáculos de ensino, inicialmente. E após ter apresentado o 

obstáculo de ensino, partir para o que irá encontrar em provas. Lembrando que cada obstáculo 

possui uma maneira diferente para apresentar ao cavalo. 

Sempre ter o controle de seu cavalo na prova, caso não o tenha, fazer com que ele 

mantenha a atenção a você, e retorne ao seu comando. 

Evitar sentar na sela durante os intervalos de galope, buscando sempre um galope 

elevado, trabalhando o equilíbrio no busto, quadril, joelhos e mão. E jamais ir contra o 

movimento do cavalo, buscando que ele vá para frente. 

Nunca  buscar uma briga desnecessária durante o percurso, pois pode tirar a atenção de 

ambos e incorrer de acidentes e eliminações desnecessárias. Para isso, evitar muitos saltos do 

longo e variar o trem de percurso sem necessidade. 

Independente do obstáculo, manter o cavalo sempre equilibrado e impulsionado, tendo 

em vista que a abordagem no cross-country é fundamental para uma boa transposição de 

obstáculos. E sempre transmitir ao animal sua confiança para transpor a barreira. 

Buscar encurtar caminhos, sem comprometer a segurança do conjunto, isso visa 

preservar o físico do conjunto para ser gasto em outros momentos. Ter referências ao longo do 

percurso para saber se precisa aumentar ou diminuir seu ritmo. 

O cavaleiro deve ir para o cross decidido (a preparação física e técnica do conjunto é 

condição básica e imprescindível), não pode haver dúvida, hesitação. O cross muitas vezes é 

ingrato, o cavaleiro pode executar 30 bons saltos e quando ele fica desatento em 1, pode tomar 

um refugo e ser penalizado em 20 pontos. A concentração tem que ser total. Manter sempre a 

atenção, se antecipar aos problemas, se adaptar as situações e decidir, tem que ter vontade de 
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saltar. Saber quais são as opções, estratégia da prova, mudanças na estratégia, influência do 

clima, da viagem, estado do cavalo na prova. 

 

6.9 Modo de ensino de obstáculos 

 

Antes de mais nada, é importante salientar que o passo é a andadura de ensino, então, 

para realizar a apresentação de qualquer obstáculo novo ao cavalo é recomendado que faça isso 

ao passo.  

Para cavalos que nunca viram o obstáculo que irá ultrapassar, é orientado que venha ao 

trote, realize um alto com certa distância da barreira. Após isso, alivie as rédeas e deixe o cavalo 

chegar naturalmente ao passo até o obstáculo, assim que ele cheirar ou se sentir confortável, 

está no momento de fazer meia volta e preparar-se para a abordagem. Ao realizar a meia volta 

após a apresentação, não estará ensinando seu cavalo a sair para os lados ou desviar do 

obstáculo, e sim mostrando que ele deve ultrapassar a barreira sem hesitar. 

Alguns obstáculos possuem formas de ensino, que irão ajudar na transposição 

progressiva do obstáculo, a fim de não encontrar problemas ao decorrer da aprendizagem do 

cavalo. 

 

6.9.1 Ensino do Trackehner 

  

 O ensinamento do trackehner consiste em mostrar ao cavalo como passar bem o buraco. 

Após não possuir mais problemas com o fosso, deve-se adicionar dois paraflancos ao lado do 

buraco, com o intuito de ensinar o cavalo a saltar uma vara que estará em cima de outro 

obstáculo.  

 Ensinando o cavalo a transpor o buraco com uma vara de pista em cima, poderá 

prosseguir para a transposição do treckehner propriamente dito. Caso tenha algum problema, 

deverá retornar para esse método de ensino, de forma que massifique tal transposição ao seu 

equino. 
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Figura 18- Ensinamento trackehner fase 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 19 – Ensinamento trackehner fase 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 20 – Ensinamento trackehner fase 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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6.9.2 Ensino do bico 

  

 O ensino do obstáculo bico pode ocorrer na pista de salto ou no cross. Para tal, deverá 

ensinar o cavalo a salto um oxer nos paraflancos. Após esse ensino, irá juntar um ponta dos 

paraflancos e ir abrindo a outra. Será colocado um cone grande, ou material similar no meio do 

obstáculo, com finalidade de balizar o salto do cavalo. 

 Deve-se buscar saltar sempre na região que possui menor ângulo, para que o cavalo 

entenda que esse obstáculo não é difícil de transpor. Após realizar o ensino, poderá saltar um 

bico no cross. Caso possua algum problema, deverá voltar ao aprendizado. 

 

Figura 21 – Ensinamento do bico 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

6.9.3 Ensino do estreito 

 

 No livro “Concurso Completo de Equitação subsídios” do Cel Péricle Cavalcanti traz 

como deve proceder no ensinamento de um cavalo para saltar obstáculos estreitos. 

 Deve-se incialmente saber saltar obstáculos com frentes longas. Após não possuir 

problemas para tal, deverá colocar pelo menos dois obstáculos um no lado do outro sendo 

balizado por para flancos nas laterais. E buscar seguir a seguinte sequência: 1º- ultrapassar os 

dois obstáculos com os paraflancos balizando; 2º- retirar um dos paraflancos e seguir para o 

salto; 3º- retirar os dois para flancos e saltar os 2 obstáculos; 4º- retirar um obstáculo e incluir 

os dois paraflancos na lateral de apenas uma barreira e transpor; 5º- retirar um paraflanco, 

realizando o salto em um obstáculo de frente estreita e um  paraflanco em um dos lados apenas; 

6º- retirar o paraflanco que está sobrando e realizar o salto do obstáculo estreito. 
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 Caso tenha algum problema em uma das seis fases, deverá voltar a fase anterior, e 

continuar na progressividade do ensinamento. 

 

Figura 22- Ensinamento do Estreito 

 

Fonte: Cel Péricles Cavalcanti17 

 

6.9.4 Ensino da água 

 

 Para ensinar o cavalo a transpor a água, deverá sempre que possível realizar entrada na 

mesma. Procurar ensinar na progressividade da andadura: passo, trote e galope.  

 Quando o cavalo estiver entrando na água sem hesitar, poderá incluir saltos no ambiente 

aquático, e ir gradativamente aumentando a dificuldade de acordo com as exigências do 

trabalho. 

 

6.9.5 Ensino da banqueta e negativas 

 

 Para ensinar o cavalo a transpor banquetas e negativas, deverá acontecer com 

progressividade de andaduras e alturas dos obstáculos. Procurar iniciar em alturas baixas e na 

andadura passo para descer ou subir. E conforme o decorrer do trabalho e ensinamento, poderá 

ir progredindo na andadura e na altura do obstáculo a ser transposto.  

 
17 CAVALCANTI, Péricles de. O CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO: subsídios. Rio de Janeiro: 

Poupex, 2005. p.134 
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7 METODOLOGIA DO TREINAMENTO DESPORTIVO E FÍSICO 

 

 

Saber educar um cavalo é extremamente importante para a progressão do trabalho, 

sendo capaz de desenvolvê-lo através de ginástica física e moral adequada, buscando sempre a 

melhor rendimento das atividades. Tal educação, busca três objetivos distintos, mas que juntos 

são importantíssimos para o treinamento do equino: 

a) Formação do caráter; 

b) Treinamento Físico; 

c) Instrução Técnica. 

 

Existe um plano de progressão que deve ser seguido para atingir a educação do animal. 

O cavaleiro é extremamente importante para que essa evolução ocorra, necessitando de um 

acompanhamento diário, desde o início, sem jamais pedir coisas a mais o que dar. 

A educação deverá ser dividida em três períodos, que serão divididos de acordo com a 

evolução do cavalo, com exceção do primeiro: 

a) Período preliminar: Será contado a partir do nascimento do solípede até 

ingressar no regime de estabulação. Deve observar a entrada com saúde e 

formação moral do animal, sendo um fator importante para buscar a calma e 

docilidade, num futuro próximo. 

b) Período de iniciação: É a adaptabilidade do equino a estabulação, buscando 

melhorar sua docilidade e o desenvolvimento muscular sumário, além de 

melhorar seu estado de forma geral. Essa fase é a preparação para o terceiro 

período. Deve avaliar ainda, quais são as facilidades e dificuldades do cavalo, 

para que seja levado em consideração no treinamento, mas principalmente nas 

bases que serão ensinadas, como a cadência e equilíbrio da andadura, além da 

aceitação da condução. 

c) Período de adestramento: É a terceira e última fase da educação do equino, nela 

será confirmado o que foi apresentado na fase anterior, como a cadência e 

equilíbrio, a submissão das ajudas, o desenvolvimento da resistência e fôlego, e 

a desenvoltura para realizar saltos no cross e na pista. Nesse período, o cavalo 

deve demonstrar que satisfaz as três modalidades do esporte, para começar os 

treinamentos subsequentes que serão apresentandos nesse capítulo ainda. Esse 
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período acompanha a vida toda do cavalo, enquanto está sendo montado pelo 

cavaleiro, pois sempre irá aprender algo novo ou desenvolver o que já foi 

aprendido. 

 

 

7.1 Formação do caráter 

 

A formação do caráter começa nos primeiros dias de vida de um potro, passando pelo 

segundo período, onde ele é apresentado na estabulação e será confirmado na fase do 

adestramento. Para tanto, existem três qualidades morais importantíssimas que são verificadas 

na formação do caráter do animal: a calma, a docilidade e a generosidade. 

Segundo a nota de aula da ESEQEX, pode-se definir a calma como: 

 
A calma é gerada pela confiança e inspirada pela doçura. Porém a doçura não deve 

ir à fraqueza, e em caso de necessidade, transforma-se em firmeza, energia e até 

mesmo castigo, o qual deverá ser mudado para recompensa tão logo haja qualquer 

concessão por parte do cavalo, por menor que seja. 

Os erros no cavalo novo são geralmente fruto da ignorância ou da surpresa. Por 

vezes assusta-se com um papel a voar pelo chão, age então sob a influência de um 

assombro súbito, que lança a confusão em seu sistema nervoso. Deve-se evitar, 

como acontece normalmente, nestes casos, infringir-lhe uma correção, cujo efeito 

será aumentar a impressionabilidade, porque, como não raciocina, mas age pela 

associação de fatos, passará a considerar sempre o aparecimento de uma ocasião 

semelhante, como prenúncio de um castigo doloroso.(ESEQEX, 2002, p.9) 

 

Tão pouco, a generosidade também influencia muito no caráter, e é muito bem 

definida no manual supracitado, como: 

 

É o grau de espontaneidade com que o animal responde às solicitações do seu 

cavaleiro. 

Caso não exista podemos imprimi-la e, quando está adormecida, podemos despertá-

la. Ela nunca será demasiada, com a condição de não se transformar em ardor 

irrefletido. 

A generosidade é produto da impulsão, alegria, franqueza, disposição para o 

trabalho, obediência e iniciativa. Temos a impressão de que o animal trabalha de 

boa vontade, e que nos fornecerá tudo o que estiver a seu alcance. 

Pela impulsão ele se manterá sempre dispostos a andar para a frente. Desde o início 

procuramos obtê-la e é pela utilização das pernas que provocamos e, por vezes, 

despertamo-la, quando se encontra adormecida. (ESEQEX, 2002, p.10) 

 

Por fim, a docilidade é algo que pode ser conquistado, e é definido como: 

 
É exprimida pelo grau de sociabilidade apresentada pelo cavalo em todas as 

ocasiões: em liberdade, no trato, etc. 

Geralmente o cavalo é um animal dócil, pois, se não fosse não teria sido possível 

domesticá-lo, e muito menos adestrá-lo. Acontece porém que, devido a tratamentos 
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inadequados recebidos de mãos inexperientes ele se tornou desconfiado e criou uma 

série de defesas contra o homem, as quais se não forem corrigidas a tempo 

transformar-se-ão em hábitos. 

É necessário, portanto, que combatamos as manifestações de rebeldia logo que 

apareçam; não deixamos a correção para a manhã pois o cavalo, baseado naquela 

primeira vitória, forçosamente tornará a repetir a rebeldia. (ESEQEX, 2002, p.11) 

 

Após ver as três principais características que são importantes para a formação do 

caráter do equino, é importante salientar que ambas podem ser alteradas ao decorrer da vida do 

animal, e se o cavaleiro possuir um tato equestre, conseguirá avanços muito melhores ao longo 

do tempo, pois conseguirá entender bem seu cavalo e saberá educá-lo de forma correta. 

 

7.2 Treinamento Físico 

 

A finalidade do treinamento físico é de colocar o animal em condições de suportar a 

exigência das provas que serão submetidos o cavalo. Não é somente o trabalho muscular e 

respiratório que irá desenvolver o equino, mas sim uma série de fatores que serão abordados 

nesse trabalho, como por exemplo: o trato, o manejo e a boa alimentação. Esses fatores 

influenciam muito na boa capacidade de desenvolver o treinamento físico e mantê-lo em 

condições. 

A alimentação é primordial para o bom funcionamento do organismo equino. Deve ser 

sempre orientada por um veterinário e específica para a exigência do trabalho que o cavalo será 

submetido. Terá um capítulo futuro apenas para tratar sobre isso. Mas o importante para 

conhecimento, é que a forragem deve ser paga pelo menos com um período considerado antes 

e após o trabalho, afim de evitar a cólica do animal. 

A saúde, antes de mais nada, é mais fácil de preveni-la do que remediá-la, então é 

importante que o cavaleiro cerque seu cavalo de cuidados preventivos para que o animal não 

venha sofrer de doença ou lesões causadas pela alta exigência do esporte. Caso algum problema 

venha acontecer, busque sempre ajuda veterinária para saná-la o mais rapidamente possível, e 

da melhor forma. 

O manejo é de suma importância, pois é quando o animal terá os seus cuidados e poderá 

descansar na baia ou piquete que lhe for proporcionado. Portanto, buscar o melhor para o seu 

animal é o que irá mantê-lo sempre em condições de trabalhar da melhor forma possível, para 

isso deve observar alguns detalhes, como:  

a) Sempre manter a disposição do animal uma serragem de boa qualidade e em 

boa quantidade; 
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b) Buscar sempre um ferrageamento de boa qualidade; 

c) Inspecionar periodicamente o cavalo, para que não passe despercebido 

alterações no físico do mesmo; 

d) Realizar uma boa encilhagem, com materiais de boa qualidade;; 

e) E ter um material especifico, se possível, para cada modalidade do esporte. 

 

7.3 Instrução técnica 

 

Nessa parte, será abordado a forma que o cavaleiro deverá proceder nas diferentes 

modalidades do trabalho necessárias para o desenvolvimento das qualidades físicas 

indispensáveis ao cavalo de CCE. A instrução técnica é associada também ao caráter moral do 

cavalo, pois cada um se portará de um jeito de acordo com o trabalho que lhe for aplicado. Cabe 

ao atleta saber as necessidades de treinamento de cada uma das modalidades que seu equino 

possui dificuldades. 

Antes de entrar especificamente na parte das instruções, algumas orientações devem ser 

passadas para ser de conhecimento prévio de todo cavaleiro que busca ter resultado no CCE, 

são eles: 

a) Para buscar o treino de musculatura de um animal, deve-se dar enfoque nas 

andaduras passo e trote, buscando sempre terrenos aclives e declives; 

b) visando o treino de fôlego do solípede, é necessário dar ênfase no galope, 

principalmente em trabalhos de galope contínuo e intervalado, que serão 

tratados mais adiante; 

c) ênfase no trabalho no exterior, procurando sempre a regularidade das andaduras, 

a calma, a franqueza, o equilíbrio; 

d) para iniciar um trabalho, ter sempre o ponto de partida e o de chegada, isto é, 

ter traçado um objetivo para a atividade que irá realizar; 

e) buscar dividir o trabalho em 3 partes: aquecimento, trabalho propriamente dito 

e recuperação; 

f) não há necessidade de “comprar briga” com o cavalo sempre. Isto só deve ser 

feito quando necessário, mas quando ocorrer o cavaleiro não pode perder essa 

”briga”; 

g) o cavalo não deve ser mantido muito tempo sob trabalho rigoroso após atingir 

sua plenitude física, pois desta forma estará mais sujeito a lesões e poderá 
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começar a perder o seu condicionamento. Convém deixar de tempos em tempos 

um espaço para que ele se recupere um pouco; 

h) evitar o excesso de Provas, principalmente com o cavalo novo. O ambiente de 

Prova muitas vezes causa uma impressão muito desagradável ao animal e por 

vezes ele pode até mesmo começar a se comportar cada vez pior nas provas, ao 

invés de melhorar seu desempenho; 

i) a utilização do trabalho de velocidade deve ocorrer somente nos últimos 

estágios do trabalho, sempre levando em conta a facilidade ou não do cavalo 

galopar, desta forma evitando lesões desnecessárias no animal; 

 

7.4 Tipos de trabalhos a serem realizados 

 

Diversos tipos de trabalhos podem ser feitos ao longo de um treinamento. Todos 

possuem características diferentes, basta ter os conhecimentos necessários para aproveitar o 

máximo possível do mesmo. A seguir estarão os trabalhos mais populares para treinar um 

cavalo. 

 

7.4.1 Trabalho no exterior 

 

O trabalho no exterior tem por finalidade desenvolver a resistência do animal e sua 

endurance. Pode-se dividir em duas partes: o trabalho sem salto e com salto em obstáculos 

naturais. Geralmente, realiza-se dois dias de trabalho de exterior na semana, dependendo da 

fase de preparação que o cavaleiro se encontra.  

No dia que não possui salto, o cavaleiro deve buscar o trabalho em terrenos ondulados 

a fim de desenvolver o equilíbrio e o preparo físico do animal. Já nos dias que possuírem saltos 

no exterior é importante que o cavaleiro saiba exatamente o que vai saltar, para não ocorrer 

nenhum problema que não esteja planejado. Deve-se atentar para o equilíbrio nas abordagens, 

para desenvolver a coragem do cavalo. Cuidado com sessões muito exigentes. Procurar moderar 

o trabalho sempre com o máximo de segurança possível para se alcançar o objetivo previsto. 

Uma caraterística importante que se deve buscar é realizar pequenos trechos de trote no 

piso firme, a fim de fortalecer os tendões e a estrutura muscular do cavalo. É aconselhável que 

realize a atividade em piso de terra batida, podendo ser realizado em asfalto com aclives e 

declives. 



 

 

 

55 

 

7.4.2 Flexionamento 

 

O flexionamento pode ser feito na pista, no picadeiro e no exterior. Este pode ser 

lateral ou longitudinal, cabendo também a combinação dos dois. É pela prática judiciosa dos 

flexionamentos que colocamos  nosso aluno em condições de bem executar as sessões de 

emprego propriamente dito, isto é, salto, reprises, etc. 

Procurar ensinar todos os exercícios de maneira correta e quando o cavalo estiver em 

condições de executar. Cuidado para que o cavalo não desenvolva defesas ou deixe de 

cumprir objetivos importantes na progressão do trabalho. 

Conforme o aumento do trabalho, evitar principalmente com o cavalo novo, trabalhos 

de média ou grande duração, sem intervalos. Evitar realizar uma sessão rigorosa de 

adestramento no dia seguinte ao trabalho de fundo. E procurar sempre as reprises que irá realizar 

no decorrer do ano, para que tenha uma base de treinamento correta, além de seguir a pirâmide 

de treinamento de adestramento, de acordo com a idade do seu animal. 

 

7.4.3 Trabalho em liberdade 

 

O trabalho em liberdade é realizado principalmente em redondel ou em picadeiro 

fechado. Este tipo de exercício é muito bom para o cavalo, pois ele não tem o peso do cavaleiro 

sobre seu dorso, e consegue realizar os exercícios com maior liberdade. Com isso, o equino 

consegue encontrar a batida de um salto com maior facilidade, é mais fácil de corrigir sua 

trajetória e é possível buscar saltos com o cavalo mais calmo. 

Quando por motivos alheios, não se consegue montar seu cavalo, ele poderá ser 

trabalhado em liberdade. Contudo, é importante salientar, que se deve tomar medidas de 

segurança para que ocorra essa atividade. Sempre utilizar protetores de boletos (caneleiras e 

boleteiras) e orientar a pessoa que irá realizar o trabalho, pois é perigoso deixar alguém 

inexperiente rodar seu cavalo em liberdade. 

 

7.4.4 Trabalho à guia 

 

O trabalho à guia se assemelha muito ao em liberdade, entretanto ele será feito com a 

condução à guia do cavaleiro. Na nota de aula da ESEQEX encontra-se o seguinte sobre este 
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trabalho: 

 

Esta modalidade de trabalho equestre é um prestimoso auxiliar do cavaleiro na 
parte referente à ginástica de salto do cavalo. A sua execução fará com que o 
animal se familiarize com os obstáculos, influindo portanto na franqueza; pelos 
saltos ao trote, ginasticará seus músculos; a trajetória do salto será corrigida pela 
justa combinação da velocidade da andadura com o aspecto e dimensões dos 
obstáculos. (ESEQEX, 2002, p.17) 

 

O cavaleiro terá maior domínio sobre o cavalo, poderá utilizar alguns enreadementos 

especiais, mas deve-se atentar principalmente para a experiencia do cavaleiro para fazer uso 

desse artefato. Em algumas situações pode ser realizado para o aquecimento do cavalo. 

O trabalho a guia é uma ótima opção para os dias em que o cavaleiro não pode montar 

seu cavalo. O trabalho a guia pode ser feito pelo próprio cavaleiro ou pelo seu tratador que 

deve ser orientado quanto ao uso deste material. 

 

7.4.5 Ginástica de salto 

 

É na ginástica de salto que o cavalo irá aprender e aperfeiçoar a sua batida para realizar 

um bom percurso. Deve-se buscar o local correto para a batida do equino, principalmente do 

cavalo novo, onde se vê a importância do uso de referências na ginástica. 

A importância da ginástica, além de buscar a batida correta, é a calma, impulsão, 

equilíbrio e “train” de percurso. Não se deve realizar trabalhos exaustivos com o cavalo, de 

modo que ele não tenha uma má impressão da atividade.  

É necessário procurar desenvolver a boa iniciativa do cavalo o tempo todo. A 

importância do animal e do cavaleiro em se familiarizar com os obstáculos da prova, pois 

muitos deles possuem cor e forma diferentes dos normais. 

 

7.4.6 Salto em percurso 

 

É sempre importante iniciar em percursos reduzidos para ambientar o equino na 

atividade. É um complemento da ginástica de salto, tendo em vista que serão saltados alguns 

obstáculos em sequência, procurando sempre o percurso completo como objetivo. 

Para buscar a melhor eficiência no trabalho, é preciso trabalhar combinações de maneiro 

progressiva e sempre facilitando a entrada e saída. É aconselhável que se faça uma vez por 

semana percursos reduzidos, a fim de manter o cavalo empistado. 
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7.4.7 Considerações finais 

 

Deve sempre ser levado em conta a evolução do conjunto. As fases podem ser 

adiantadas, mas jamais podem ser puladas. O cavalo e o cavaleiro precisam saber da dificuldade 

um do outro para que entrem em harmonia. 

É necessário ser dada grande atenção ao piso onde será realizado o trabalho. Para a 

maioria dos trabalhos deve-se evitar pisos muito duros ou muito macios. Podem ser realizados 

alguns pequenos trechos de passo e/ou trote em piso mais duro, com o objetivo de fortalecer os 

tendões e as articulações, inclusive no asfalto pode-se realizar tal treinamento. 

Em um dia de trabalho é possível montar seu cavalo duas ou três vezes. No entanto, 

devem ser tomadas diversas precauções, atentando sempre para a progressividade, a resposta 

do cavalo e os objetivos do conjunto. 

Sempre que possível, reunir os parâmetros do seu cavalo (temperatura, respiração e 

batimentos cardíacos), a fim de obter um acompanhamento mais detalhado de seu animal. E a 

realização de exames laboratoriais são importantes para controlar as informações sobre os 

índices do trabalho. Lembrando que todas informações acima devem ser anotadas, pois podem 

ser úteis no futuro. 

Para montar um quadro de trabalho semanal, deve ser levado em conta alguns fatores. 

O trabalho de início de semana, trabalho após o fôlego, último trabalho da semana, cuidados no 

dia de descanso, duração, intensidade e exercícios de cada trabalho. 

Por fim, sempre procura-se buscar as necessidades do seu cavalo. Sair com uma boa 

impressão do trabalho é fundamental para o cavalo, para que posteriormente ele venha a 

trabalhar com mais entusiasmo. Alguns dias pode-se realizar trabalhos mais longos, de até uma 

hora e vinte minutos a fim de exigir fisicamente do equino. Mas isso deve ser feito com total 

atenção, principalmente quanto ao calor e umidade. 

Foi realizado no apêndice A e no anexo A deste trabalho, exercícios de salto para que 

sejam estudados e exemplificados, a fim de conhecer alguns tipos de ginástica de controle, de 

cavalete e ao galope. 
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8 TRABALHO INTERVALADO E O CONDICIONAMENTO DO CAVALO ATLETA 

 

 

Antes de competir uma prova de CCE é preciso realizar um planejamento prévio para 

que consiga treinar o seu cavalo de forma adequada para a competição que irá enfrentar. A 

elaboração de um planejamento consiste em executar um trabalho preliminar, o 

desenvolvimento do trabalho e o desenvolvimento do trabalho por períodos. 

Conseguindo alcançar os três períodos citados, o conjunto estará melhor preparado para 

alcançar seu objetivo perante ao desafio da competição que estará por vir. A divisão dos 

períodos será de acordo com a data da primeira prova a competir e o nível que o conjunto irá 

se inscrever. 

 

8.1 Trabalho preliminar 

 

Este tipo de trabalho visa aumentar a forma metódica e progressiva a qualidade e o 

volume de trabalho, principalmente, no início do ano. Ela precisa estabelecer uma base para os 

demais trabalhos que serão executados durante o restante do ano, pois os outros trabalhos 

dependem muito desta base.  

Nesse período, é focado as andaduras passo e trote, buscando sempre uma 

progressividade no trabalho, pois o animal estará retornando de um período de descanso 

prolongado, quando seu preparo físico decaiu perante o ano anterior. E para buscar essa 

retomada, é importante que busque sempre essas duas andaduras para fortalecer a musculatura 

e seus tendões. 

Seu principal objetivo é fortalecer os tendões e os ligamentos que serão cobrados em 

demasia nas próximas fases que serão abordadas nesse capítulo. O trabalho de passo e trote não 

pode ser negligenciado, pois ele é a base da pirâmide que irá sustentar o cavalo no atual ano de 

competição. 

A duração mínima dessa fase será de duas semanas, podendo ser realizado em até oito 

semanas com ênfase no passo e trote. Sempre buscando o objetivo que será a primeira 

competição. Tem que ser levado em conta o nível e a característica do cavalo, e realizar um 

bom planejamento para dar início a próxima fase, o desenvolvimento do trabalho. 

Para planejar um trabalho preliminar, é preciso entender, que na maioria das vezes o cavalo irá 

estar retornando de um período parado, então é necessário começar com uma progressividade 
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baixa para que ocorra a preparação dos ligamentos e tendões. O ideal é ir aumentando no 

máximo 15 minutos de trote por semana de trabalho para alcançar um total de até 60 minutos 

de trote durante o trabalho. 

 

8.2 Desenvolvimento do trabalho 

 

Nesse período ocorre a introdução do galope e dos trabalhos suplementares. Deve-se 

atentar para as modalidades que o animal tem maiores dificuldades para se dar ênfase. Os 

trabalhos podem ser o adestramento, o salto no cross e o salto na pista, podendo ocorrer 

variações dos mesmos. Para cada nível de trabalho é preciso atentar para a duração, a 

intensidade e a característica dos exercícios. E sempre realizar o aumento da atividade 

gradativamente, com o intuito de não exagerar na atividade e o cavalo ter má impressão do 

trabalho exigido. 

Para chegar bem nessa fase de preparação, a anterior deve ter sido feita com total 

aproveitamento. Será exigido muito do cavalo quanto o seu preparo físico, pois irá desempenhar 

todas as atividades que são praticadas em uma prova de CCE. No entanto, uma específica ainda 

não será trabalhada, que é o treino intervalado, sendo abordado no final deste capítulo. 

 

8.3 Trabalho de velocidade 

 

É a última fase do trabalho, o que torna o exercício bem especializado. Necessita de 

maior atenção e cuidado do cavaleiro, pois exige muito fisicamente do equino e apresenta um 

risco maior a integridade do mesmo. Devido ao exposto acima, esse tipo de treino é responsável 

pela maior parte das lesões dos cavalos. 

O objetivo é desenvolver a impulsão, o equilíbrio, a elasticidade, a repetição e a calma. 

Dentro do trabalho de velocidade é possível encontrar o treinamento intervalado, o galope 

contínuo e o fartlek. Buscar a variação e combinação dos exercícios citados anteriormente é de 

suma importância para realizar um trabalho completo de velocidade. 

Este período deve ser focado no condicionamento e resistência do cavalo. A ideia geral 

é dar um trabalho específico ao cavalo, que consiste em galope e na sequência um período de 

repouso, que ocorrerá no passo ou trote. Existindo uma alternância entre o esforço e a 

recuperação.  
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O trabalho visa principalmente incrementar a capacidade do cavalo de utilizar o 

oxigênio, aumentando a capacidade aeróbica, atrasando o início do trabalho anaeróbico e 

também da produção do ácido lático. Aumentando assim a capacidade de suportar o trabalho 

intenso. 

O treino intervalado é aconselhável para cavalos que irão competir 2* ou mais. Para 

cavalos novos o ideal é realizar galope contínuo com pouca duração. 

 

8.3.1 Treinamento intervalado 

 

Este é o principal exercício para a preparação de cavalos na fase do trabalho de 

velocidade. Ele consiste em dar ao cavalo um período de galope seguindo por um intervalo de 

repouso ao passo, e posteriormente é exigido novamente o trabalho de galope, de acordo com 

o planejamento do cavaleiro e do seu técnico. 

O treino intervalado foi originalmente desenvolvido para o ser humano que treinavam 

corridas de médias e longas distâncias, sendo adaptada ao cavalo devido ao seu sucesso. Um 

dos principais fatores que geram resultado nesse trabalho é o atraso da produção de ácido lático 

pelo organismo do cavalo. 

O principal fator que contribui para a fadiga do cavalo é o ácido lático, e quando ocorre 

a alternância do galope para o passo, permite o sangue remover todo o ácido lático formado nos 

músculos. 

Para conseguir medir o nível do trabalho, alguns parâmetros são essências, como o pulso 

do equino, a temperatura e a respiração que mostram o quanto o animal está se adequando ao 

trabalho exigido. 

Antes de começar é necessário observar alguns fatores, principalmente os dois períodos 

anteriores, que devem ter sido feitos de acordo com o planejamento para a competição. Tudo 

deve ter sido anotado, para oportunidades de melhoria e saber o quanto o seu cavalo treinou nos 

outros períodos. 

Monitorar sempre o nível de registro do cavalo perante o treinamento, sendo o pulso o 

mais importante dentro dos parâmetros citados acima. A princípio, considera-se que o cavalo 

deve trabalhar entre 120 e 150 b/min. Abaixo desta faixa o cavalo não foi trabalhado de maneira 

eficiente e acima desta faixa foi sobrecarregado excessivamente. No entanto, vários outros 

fatores irão influenciar nesses parâmetros, como os horários, temperatura, umidade, inclinação 

do terreno e o piso. 
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Outro fator muito importante para ser considerado é a genética do cavalo, procurando 

sempre adequar o trabalho a um cavalo com maior estrutura corporal ou menor, para que não 

ocorra sobrecarga de exercício no equino. Cavalos com excesso de peso, devem ser treinados 

de forma progressiva e com o auxílio de um veterinário. 

A alimentação deve ser devidamente controlada pelo cavaleiro com o auxílio de um 

médico veterinário, pois em todas as fases o animal deverá se alimentar bem para absorver o 

máximo possível do trabalho que lhe foi imposto. Portanto, acompanhar tal necessidade torna-

se de suma importância para o avanço do cavalo nos treinos. 

Para executar o trabalho intervalado é importante entender precisamente como realizá-

lo. Deve-se planejar a velocidade que irá efetuar o exercício e o tempo que será feito o primeiro 

galope. Por exemplo, para o galope será feito 400m/min a um tempo de 4 minutos e o tempo de 

recuperação será de 2 minutos. Basicamente é assim que deve ser feito. Será apresentado 

posteriormente algumas tabelas de planejamento detalhado do trabalho. 

Ter um técnico com experiência é importante para ajudar no planejamento. Deve-se 

procurar realizar este treinamento a cada 4 dias em épocas que estão próximas das provas que 

irão competir, apenas em caso de emergência. E caso queira maior segurança, pode-se realizar 

uma vez por semana. 

Algumas observações são muito importantes para o treinamento, como a sincronização 

da respiração do cavalo com o lance do galope. A recuperação nos intervalos deve ser observada 

pelo cavaleiro. Atentar sempre para a temperatura corporal do cavalo e o nível de sudorese do 

mesmo, caso veja algo desregular, procurar sempre um veterinário. 

O trabalho não é finalizado quando se acaba o último galope, mas sim no pós-treino, 

que é muito importante para evitar lesões. Deve procurar sempre caminhar bastante após o 

exercício, afim de voltar a calma do cavalo. Realizar sempre ducha de baixo para cima, para 

evitar a vasoconstrição. Verificar o apetite do equino durante o dia todo. Ter sempre água fresca 

após o trabalho. Realizar gelo, massagem e liga de descanso para evitar ao máximo as lesões. 

E sempre procurar caminhar com o cavalo no buçal, em um período após o trabalho principal, 

de preferência no mesmo dia. 

Foi realizado um planejamento no apêndice B deste trabalho, para que fique melhor 

exemplificado o planejamento de um trabalho de CCE. 
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9 ALIMENTAÇÃO DO CAVALO DE CCE 

 

 

A alimentação é um fator essencial para o cavalo atleta, com ela o equino consegue os 

nutrientes necessários para suprir os treinamentos e desenvolver sua massa corporal de acordo 

com a exigência do trabalho imposto. É imprescindível que todo solípede tenha água fresca e 

de boa qualidade. 

Ter água em abundância é muito importante, pois um equino que é exigido intensamente 

em um treino para o CCE deve recompor a quantidade de líquido perdido. E pode-se observar 

que: 

 

O cavalo em repouso consome 37 litros de água por dia. Já durante o trabalho 

pesado, o cavalo consome 58 litros de água por dia (ABCCMN,2020). 

 

Antes de mais nada, ter um lugar ideal para o cocho d’água e para o de ração é muito 

importante para preservar o alimento e o bom estado da água. Manter os cochos sempre limpos 

devem ser uma prática diária, pois evita proliferação de bactérias que contaminam os alimentos. 

Apenas observar a água incolor não quer dizer que ela está boa, é importante que observe o 

cheiro e se possível o gosto, para que não corra o risco de o cavalo estar bebendo algo de má 

qualidade, além de salientar que a água pode estar límpida, mas azeda e resultar com que o 

cavalo não beba essa água.  

É importante salientar que o animal precisa de uma alimentação de boa qualidade e em 

bom estado de conservação. É aconselhável que o concentrado nunca exceda o volumoso. 

Segundo Flávia Primiano: 

 
Herbívoros por natureza, equinos precisam de atenção redobrada para suas 

necessidades energéticas, pois elas são a base fundamental para uma boa performance 

esportiva. 

 O volumoso deve ser no mínimo 50% da dieta do animal, sempre considerando a 

qualidade do alimento, pois a fibra é indispensável para o funcionamento do intestino. 

(PRIMIANO,2010, p.1) 

 

Deve-se respeitar os limites que os cavalos possuem pela natureza e conhecer suas 

origens para que não ocorra nenhum erro de manejo, por isso estudar hipologia é de suma 

importância para preparar um cavalo para o CCE. 

O cavalo na natureza vivia solto, com verde à vontade e sem restrição de espaço. Com 

a estabulação isso mudou, fez com que a alimentação fosse feita em horários determinados e 



 

 

 

63 

em quantidade grande. Então, é preciso sempre estar acompanhando o animal durante as 

refeições para que não ocorra nenhum problema nesse período. 

Veterinários sempre orientam que a quantidade de volumoso deve ser maior que o de 

concentrado, e no artigo que segue, diz com perfeição esse aspecto: 

 
Após termos suprido as mínimas necessidades para manutenção do cavalo, devemos 

oferecer-lhe os complementos de uma alimentação, para que possamos atingir os 

níveis energéticos e/ou proteicos e minerais suficientes para suprir as necessidades 

atléticas, mas sempre respeitando sua natureza e valorizando o volumoso. A ração 

deve ser considerada um complemento do volumoso e não o inverso. (PRIMIANO, 

2010, p.1) 

 

Para cavalos que competem o CCE é importante que sua alimentação seja baseada 

principalmente em energia, pois o trabalho é intenso e sua necessidade virá da alimentação 

adequada. Porém deve ter cuidado em dar uma alimentação rica em energia, pois: 

 

A utilização de uma dieta muito rica em energia aumenta também as necessidades 

vitamínicas do cavalo, já elevadas pelo exercício físico. O excesso de energia na 

dieta impede a absorção de Magnésio responsável pelo relaxamento da musculatura 

e o animal pode travar. (PRIMIANO, 2010, p.2) 

 

 

E o que ocorre muita discussão é sobre dietas ricas em proteínas, e nos estudos feitos 

diz que a proteína não é uma fonte de energia, apenas em momentos extremos. Dando alimentos 

ricos em proteínas em excesso ao seu cavalo, pode prejudicar o desempenho atlético. 

Então a preocupação alimentar é de suma importante para que mantenha o equino atleta 

em condições para a realização de uma prova. Para tal, o volumoso é importante para diluir o 

concentrado, e se possível fazer a paga antes da ração, pois auxilia a absorção do mesmo. O 

feno é o melhor volumoso para cavalos que praticam o CCE, e sempre que possível molhá-lo, 

a fim de facilitar a hidratação do animal. 

Com relação ao concentrado, deve ser observado a quantidade e qualidade do alimento, 

por isso é aconselhável que o veterinário sempre oriente a escolha do alimento. Para 

acompanhar o concentrado, pode realizar a paga de diversos suplementos alimentares, para que 

os nutrientes sejam melhor absorvidos, mas também devem ser orientados por um especialista 

no assunto. É preferível buscar uma ração de boa qualidade, do que dar diversos tipos de 

suplementos ao seu cavalo. 

Algumas práticas alimentares devem ser cuidadosamente realizadas, principalmente 

quanto a necessidade do equino referente a água, energia, proteína, minerais e vitaminas. A 

necessidade de aplicação de vermífugo com o período correto. E consultar sempre o veterinário 
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para que realizem os cálculos máximos de forragem que pode ser ingerida no dia e por refeição. 

A importância do sal mineral para o cavalo, que consegue suprir diversas necessidades de 

vitaminas para seu organismo em apenas um suplemento alimentar. 

Atentar sempre para a alimentação antes e pós trabalho. É de suma importância que o 

animal tenha um tempo mínimo de uma hora antes e depois de realizar um esforço físico para 

realizar sua refeição. Isso evitará desconforto no animal ou até mesmo uma cólica. É importante 

ver a necessidade pós trabalho de seu cavalo, principalmente a questão do eletrolítico, que faz 

uma reidratação após um exercício de grande esforço, como cross ou um treino intervalado. 

Deve-se procurar um veterinário pelo menos uma vez ao ano para examinar os dentes 

do seu cavalo, pois com a estabulação dos equinos, pontas que antes eram desgastadas nos 

pastos, agora crescem e só são retiradas com intervenção de um especialista no assunto. A 

prática de fazer os dentes do cavalo ajuda muito na alimentação e no desempenho esportivo, 

pois antes ele poderia estar sentindo dor ou incomodo e após realizar o procedimento isso 

melhorará. 

A realização de exames para ver as deficiências ou necessidades do seu cavalo, 

periodicamente é importante, para que o veterinário possa orientar suplementos específicos para 

a recuperação desse fator. E sempre que possível, ver a necessidade de suplementos a base de 

biotina para manter os cascos em estado bom, geralmente esses são a base de biotina. 

Por fim, alguns indicadores são importantes para avaliar um bom condicionamento 

físico do animal, são eles: 

a) Perda de gordura excedente;  

b)  diminuição do ventre; 

c)  desenvolvimento da musculatura;  

d)  aspecto do suor;  

e)  recuperação das mucosas;  

f)  pele e o pelo;  

g)  aspecto das fezes e urina; 

h) boa disposição do animal. 

 

No apêndice C deste trabalho, existe uma tabela de planejamento alimentar para um 

cavalo que pratica o CCE, de modo a exemplificar uma dieta adequada para o equino. 
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10 CONCLUSÃO 

 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como está sendo 

praticado o Concurso Completo de Equitação nos dias atuais. Para tanto, foi analisado a 

importância do CCE para os alunos da Escola de Equitação do Exército, um histórico do 

esporte, como realizar a escolha do cavalo para a atividade, técnicas de salto para o cross-

country, como realizar a metodologia do treinamento desportivo e físico, sobre o trabalho 

intervalado e a alimentação do cavalo atleta. 

O CCE é composto por três modalidades: o adestramento, o salto e o cross-country. Os 

dois primeiros possuem material didático específicos para cada um, que também são 

empregados no esporte em questão, já o terceiro é exclusivo da atividade e foi onde ocorreu 

maior ênfase para trazer o que está sendo estudado e empregado na atualidade. 

Após estudar profundamente o assunto e pesquisar conteúdo atualizado sobre o CCE, 

observou-se que a nota de aula que a Escola de Equitação do Exército disponibiliza está com 

material defasado, tendo em vista que sua publicação foi feita antes do ano 2003. Não é possível 

inferir a data exata do material citado, pois não consta no mesmo, no entanto, as informações 

contidas são antes do início do século XXI, porque a última prova de fundo com 4 etapas foi 

realizada em 2005 e em uma olimpíada em Sydney, na Austrália (2000). 

Diversos materiais foram utilizados para o estudo do trabalho, principalmente os livros 

do Coronel Péricles de Cavalcanti, as instruções proferidas pelo instrutor de CCE da Escola de 

Equitação e monografias feitas por alunos nos anos anteriores ao de 2020, ano que está sendo 

apresentado este trabalho e entrevistas com cavaleiros militares que possuem experiência no 

esporte. 

Com pelo menos 17 anos de diferença entre o material que é fornecido e os dias atuais, 

muitos estudos foram realizados. E, principalmente, o desenvolvimento da tecnologia 

veterinária e humana tiveram uma evolução considerável, além dos materiais que são utilizados 

no esporte, que trazem muito mais segurança para o cavalo e para o cavaleiro. 

Nesse sentido, a atualização do material didático de CCE da Escola de Equitação do 

Exército é necessária, pois irá trazer conhecimento atualizado aos alunos, aos instrutores e 

monitores que já se formaram no curso que é realizado pela escola citada. 

Portanto, trazer um manual atualizado com os conhecimentos atuais e práticas 

desenvolvidas ao longo dos anos é de suma importância para desenvolver o Concurso Completo 
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de Equitação, principalmente nos aspectos de segurança de ambos os atletas e de metodologia 

de treino para o cavalo. 
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APÊNDICE A – Ginásticas de salto 

 

 

Para realizar as ginásticas que são utilizadas no Concurso Completo de Equitação é 

preciso buscar sempre a necessidade do seu cavalo. As ginásticas são divididas para estudos 

em: Ginásticas de controle, ginásticas de salto ao trote e ginásticas de salto ao galope. 

 

1.1 Ginástica de controle 

 

Nesse tipo de ginástica busca-se aprimorar o controle do animal que são utilizadas frente 

a uma barreira. Para tal, variar as distâncias entre os cavaletes é fundamental, para que entenda 

perfeitamente o avanço do equino frente ao treinamento. 

Analisando o Caderno de Ginásticas, produzido pelo Cap Cav Daniel Santoro Severo 

em 2013, tem os seguintes dizeres sobre o trabalho de controle sobre os cavaletes: 

 

Cavaletes a 21m:  

• Executar entre os cavaletes de 5 a 8 lances de galope;  

• Cavalos que tendem a ter a frente pesada aconselha-se que comece sempre 

colocando a máximo de lances possíveis e, assim que ele for acalmando com o 

trabalho diminuir o numero de lances;  

• O objetivo é que todos os lances sejam sempre iguais, ou seja, tenham a mesma 

amplitude, para isso é preciso que o cavalo esteja bem aquecido e flexionado antes de 

iniciar o exercício. 

 

Cavaletes a 15m:  

• Utilize 3 cavaletes com distancias iguais de 15m entre eles;  

• O objetivo é executar o mesmo numero de lances entre eles. Ex: se forem executados 

4 lances na primeira distancia, na segunda também deveram ser executados 4 lances;  

• Num segundo trabalho essa distancias devem variar de 4 a 6 lances, iguais e 

variados. Ex: 4 lances na primeira e 5 na segunda, 4 e 6, 6 e 6, 6 e 5, 6 e 4, 

etc.(SEVERO, 2013) 
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Figura 23- ginástica de controle 

 

Fonte: Caderno de Ginasticas Cap Severo(2013)18 

 

1.2 Ginástica de salto ao trote 

 

A ginástica de salto ao trote tem como finalidade treinar o cavalo com distâncias 

precisas e treinar o cavaleiro ajudando na posição correta de equitação, pois o cavalo já terá 

tudo marcado para realizar o salto. No caderno de ginásticas tem-se que: 

 
O objetivo principal do instrutor é trabalhar a calma e posição do cavaleiro. O 

cavaleiro deve tomar a posição de salto a partir do cavalete e assim se manter até o 

ultimo salto. Para isso, deve somente acompanhar com os braços suavemente o 

movimento de báscula do cavalo. Na posição de salto o cavaleiro não deve descuidar-

se da direção e impulsão de seu cavalo. Para aqueles que já possuem cavalos 

naturalmente impulsionados, não é necessário utilizar as pernas.(SEVERO, 2013) 

 

 

Figura 24 – Ginástica de salto ao galope 

 

Fonte: Caderno de Ginasticas Cap Severo(2013)19 

 

1.3 Ginástica de salto ao galope 

 

 
18 SEVERO, Daniel Santoro. Caderno de Ginásticas. Rio de Janeiro: Eseqex, 2013. p.4 
19 SEVERO, Daniel Santoro. Caderno de Ginásticas. Rio de Janeiro: Eseqex, 2013. p.13 
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A ginástica de salto ao galope visa treinar principalmente o cavalo, utilizando do alongar 

e encurtar o lance de galope, para entender a impulsão necessária para o salto. No caderno de 

ginásticas observa-se que: 

 
Objetivo de trabalhar a calma e controle do cavalo. Exige-se como o cavaleiro deve 
portar-se em uma situação onde tenha que manejar com uma distância mais curta e 
uma mais larga. 
Seguindo com trabalho de linhas com barras no piso e obstáculos baixos. As mesmas 
distancias, em reta e em curva, devemos fazer mais ou menos lances de galope. 
Treinando a distância, alongar e encurtar lances de forma regular 
(PERMEABILIDADE), sabendo com que intensidade e em que momento devemos 
impulsionar mais e retomar mais o cavalo. (SEVERO, 2013) 

 

Figura 25- ginástica de salto ao galope 

 
Fonte: Caderno de Ginasticas Cap Severo(2013)20 

Ainda existe ginásticas para treinar combinações menores, como duplos, e encontra-se 

o seguinte: 

 
A linha com barras no piso e o duplo de paralelas a baixa altura no centro tem 
como objetivo principal trabalhar a cabeça e físico dos cavalos para o salto em sua 
aproximação/abordagem e a continuação do movimento do salto. Para os 
cavaleiros trabalha-se a distancia e a batida correta, como trabalhar seus cavalos 
para fazer as distancias pedidas pelo instrutor (RESOLVER PROBLEMAS) (SEVERO, 

2013) 

 

Figura 26 - ginástica de salto ao galope 2 

 
Fonte: Caderno de Ginasticas Cap Severo(2013)21 

  

 
20 SEVERO, Daniel Santoro. Caderno de Ginásticas. Rio de Janeiro: Eseqex, 2013. p.19 
21 SEVERO, Daniel Santoro. Caderno de Ginásticas. Rio de Janeiro: Eseqex, 2013. p.20 
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APÊNDICE B – Planejamento de trabalho 

 

 

Este anexo é um planejamento feito pelo curso de instrutor do ano de 2020 para um 

trabalho hipotético que poderia ser realizado no ano de 2021. Tal exercício foi feito para ser 

realizado em 12 semanas de trabalho, visando uma prova principal. A série a seguir será a 2 

estrelas. Segue o planejamento abaixo. 

Primeira fase, o trabalho preliminar: 

 
Tabela 1 – Trabalho preliminar 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Segunda fase, o desenvolvimento do trabalho: 
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Tabela 2 – Desenvolvimento do trabalho 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Terceira fase e última, o trabalho de velocidade: 

 
Tabela 3 – Trabalho de velocidade 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Lembrando que este trabalho não foi testado nem realizado, é apenas um planejamento 

para que ocorra, caso venha a ter um campeonato em 12 semanas do início de um trabalho. 
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APÊNDICE C – Planejamento alimentar 

 

 

Neste anexo será tratado um plano de dieta alimentar para um cavalo que realiza 

treinamentos de segunda a sábado e soltura no domingo. 

Esta tabela possui caráter ilustrativo de uma dieta para um cavalo que pratica Concurso 

Completo de Equitação, com treinamento contínuo e planejado. Tabela de planejamento 

alimentar a seguir: 

 
Tabela 4 – Planejamento alimentar equino praticante de CCE 2* 

Horário Tipo Descrição Complemento Quantidade 

06:00 Concentrado Ração - 0,4% 

09:00 Volumoso Feno Sal mineral 

separado no 

cocho(50g) 

0,4% 

12:00 Concentrado Ração ou 

Aveia 

Óleo vegetal 

(100ml) 

0,2% 

15:00 Volumoso Feno - 0,4% 

18:00 Concentrado Ração Suplemento a 

base de 

proteína 

0,4% 

21:00 Volumoso Feno ou 

Alfafa 

- 0,4% 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Obs1: De acordo com a necessidade de casco, ou problemas no pelo, pode ser dado 

suplementos a base de biotina para fortalecer essas faltas. Como prevenção para animais que 

estão com atividades intensas podem receber um suplemento de vitamina C, para auxiliar na 

recuperação pós trabalho. Para buscar melhorar o desempenho atlético, pode ministrar 

suplementos energéticos com base de vitaminas, glicose e aminoácidos, afim de estimular a 

necessidade do cavalo atleta.22 

Obs2: A porcentagem inserida na tabela é de acordo com o peso do cavalo que está 

realizando a dieta. O horário não é fixo para todas as refeições, pode ocorrer variações de acordo 

com o término do trabalho do equino, lembrando que deve-se esperar 1 hora e trinta antes e 

depois do trabalho para ser feita uma refeição. 

 

  

 
22 Para realizar tais suplementações, é de suma importância que procure um veterinário. 
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ANEXO A – Ginásticas fornecidas pelo capitão PMESP Silva Gouveia. 

 

 

1 GINÁSTICA DE SALTO 

 

 

 
 

a) Cavaletes a 1,30m pode variar para mais ou para menos; 

b) Quique a 2,50m pode aumentar até 3,00m; 

c) O lance a 6,0m pode aumentar até 8,0m (saída de vertical ou paralela); 

d) As distâncias vão depender do cavalo e do interesse que se busca. 

 

2 GINÁSTICA DE CONTROLE 

 

 

2.1 Cavaletes a 21m 

 

 
 

a) Colocar de 5 a 8 lances; 

b) Cavalos para frente, começar com um número maior de lances e terminar reunindo o 

cavalo, e vice-versa. Sempre do mais fácil para o mais difícil. 
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2.2 Cavaletes a 15m 

 

 

 
 

a) Colocar 4 lances e alternar para 3 e 5 sempre terminando o trabalho com a dificuldade 

do cavalo. 

 

2.3 Ginástica do Cel Cyro 
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a) Fazer passagem em linha reta. Passo, trote e galope. 

b) Fazer círculos abordando 3 varas, sendo ao trote, hora numa mão, hora na outra e ao 

galope sempre na mesma mão. 

c) Depois passar o cavalete ao galope a mão direita ou a esquerda, saindo na mesma mão 

e passando na linha cavalete para o obstáculo 

d) Mão direita: Abordar cavalete –> linha de 15m em 4 lances -> vertical 

e) Mão esquerda: Abordar cavalete -> linha de 18m em 5 lances -> paralela(oxer) 

f) Fazer duas passagens contínuas na altura equivalente a série do cavalo. 

 

3 GINÁSTICAS DE CCE 

 

 

3.1 Bico e tonel 

 

 
 

a) Ginástica ao galope 

b) Aquecer o cavalo: passar um X ao trote -> passar o tonel. Passar o quique com 2 X e 

passar o bico. 

c) Montar a ginástica com 2 quiques e abordar o bico 

d) Montar a ginástica completa e abordar o bico. Fazer no sentido contrário e abordar o 

tonel 

e) Não é para subir a altura, o exercício por si só mexe com a coluna do cavalo de forma 

relevante 

f) Pode-se colocar no lugar do X, verticais a 0,80cm a 0,90cm 

g) As marcações e as alturas do bico e tonel vão depender do estágio do cavalo. 
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3.2 Verticais e tonel 

 

 
 

a) Ginástica de galope 

b) Abordar uma vertical, passando atrás de duas verticais e abordando a próxima, sendo 

que após abordar quatro verticais, deverá abordar o tonel e mudar de mão repetindo o 

exercício 

c) Galope reunido e cadenciado 

d) Pode ser feito com tonel deitado ou de pé, depende do nível do cavalo. 

e) Montar a ginástica próxima à cerca para obrigar algumas curvas apertadas. 

 

 

 


