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RESUMO 

 

DALLA NORA, Eduardo. PROPOSTA DE GALOPE INTERVALADO PARA CAVALOS 

DE CCE. Rio de Janeiro: EsEqEx, 2020. Monografia 

 

 

A pesquisa sobre a proposta de galope intervalado para cavalos de CCE tem por objetivo 

descrever um treinamento base para cavalos de concurso completo de equitação até nível 

2*, mostrando as vantagens e desvantagens amparadas por dados técnicos e laboratoriais. 

Foi desenvolvido um protocolo teste para medir o nível de condicionamento de 6 cavalos, 

sendo 3 cavalos velhos, que possuem certa resistência muscular/cardiorrespiratória e 2 

cavalos e uma égua mais novos no esporte. Foram também coletadas amostras de sangue 

durante esses testes a fim de averiguar os níveis de Lactato plasmático e através de 

monitores cardíacos a frequência cardíaca dos animais em cada fase do experimento. 

Todos os testes ocorreram em uma esteira em ambiente controlado de modo a minimizar 

fatores externos. Os dados coletados durante o experimento serviram para ratificar que os 

treinos impostos desenvolvem uma resistência que se precisa para o cavalo de concurso 

completo, além de preparar de forma gradativa a musculatura e tendões dos animais, 

diminuindo e até mesmo evitando lesões nos cavalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Condicionamento físico; Lactato plasmático; frequência cardíaca; 

treinamento; esteira de alta velocidade 

 

RESUMEN 

 
 
 



 

 

La investigación sobre el galope intervalado propuesto para los caballos de Concurso 

Completo de Equitación (CCE), tiene como objetivo describir un entrenamiento básico para 

caballos de competencias completas hasta el nivel 2 *, mostrando las ventajas y desventajas 

respaldadas por datos técnicos y de laboratorio. Se desarrolló un protocolo de prueba para 

medir el nivel de acondicionamiento de seis (06) caballos, de los cuales tres (03) de ellos son 

caballos viejos, que tienen alguna resistencia muscular y cardiorrespiratoria ya desarrollada, 

así como también dos (02) caballos y uma (01) yegua, siendo estos últimos más jovenes en el 

deporte. También se recogieron muestras de sangre durante estas pruebas, con el fin de 

conocer los niveles de lactato plasmático y mediante monitores cardíacos controlar la 

frecuencia cardíaca de los animales en cada fase del experimento. Todas las pruebas se 

llevaron a cabo en una cinta rodante en un ambiente controlado, con el fin de minimizar los 

factores externos. Los datos recogidos durante el experimento sirvieron para confirmar que el 

entrenamiento propuesto desarrolla la resistencia que necesita el caballo de Concurso 

Completo de Equitación (CCE), además de preparar gradualmente los músculos y tendones de 

los caballos, asi como diminuir y prevenir todo tipo de lesiones en ellos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Findado o conflito da guerra da tríplice aliança, D Pedro II ordenou que viesse de 

Portugal o então Cap do Exército Francês Luiz de Jácome com a finalidade de estabelecerem-

se bases para a criação de coudelarias do exército, além de difundir a doutrina equestre longe 

dos principais centros à época. Depois da Proclamação da República, o então presidente 

Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca enviou à Escola de Cavalaria de Hanover situada na 

Alemanha, oficiais do Exército, com isso, difundiam-se pelo Brasil duas doutrinas, a Francesa 

e a alemã. 

Em 1922 o Ministro da Guerra criou o Centro de Formação de Oficiais Instrutores de 

Equitação, tendo como principal objetivo a formação daqueles que seriam capazes de 

transmitir nas escolas e corpos de tropa regras e doutrinas da arte equestre de maneira 

uniforme. Nascia ai o que hoje vemos como a Escola de Equitação do Exército. A partir dessa 

criação, que antes focava na preparação dos militares e seus cavalos para o combate, surgiram 

diversas escolas que fomentavam o estudo e aplicação de métodos da equitação. 

Observa-se que no Brasil com a criação de diversas hípicas, a procura pela atividade 

equestre tornou-se mais acentuada. Nesse contexto criaram-se as diversas federações dos 

estados. Paralelo a isso, surgiram competições em especial no eixo Rio- São Paulo. 

Com o acontecimento de eventos esportivos internacionais no continente Sul-

americano, mais precisamente Jogos Pan-americanos e Jogos da XXXI Olimpíada Rio 2016, 

houve uma fomenta pelo esporte em todas as modalidades. Na parte equestre não foi 

diferente, um aumento no número de representante inclusive nas Forças Armadas e Polícias 

Militares. 

Dentro dos esportes equestres observamos o CCE (Concurso Completo de Equitação), 

uma modalidade olímpica, que se constitui de uma reprise de movimentos de solo pelo 

conjunto (adestramento), um percurso de saltos sobre obstáculos rústicos e fixos (cross-

country) e por fim uma prova de salto clássico na pista (salto). 

            Vemos nos últimos anos um crescente no nível de exigência das provas nacionais e 

internacionais, com obstáculos cada mais técnicos e velocidades de percurso maiores. 

Atrelado a isso temos uma ascendente no número de lesões decorrentes de esforço excessivo e 

uma precária preparação dos equinos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Esteira Ergométrica 

  

Figura 1 - Esteira Ergométrica Galloper 5500 - Sahinco 

 

 

A Esteira Ergométrica (Figura 1) é uma peça muito importante na preparação e na 

melhoria do condicionamento de equinos atletas. Aliado a isso podemos utilizá-la para análise 

clinica de problemas em cavalos, uma vez que nela podemos desenvolver grandes 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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velocidades, aumentando também sua angulação a fim de simular terrenos variados e o peso 

do cavaleiro quando montado em seu animal. 

  

Tabela 1 - Especificações da Esteira Ergométrica Galloper 5500 

Especificações da Esteira Ergométrica Galloper 5500- Sahinco® 

Comprimento Total (Sem Rampas) 5,50 metros 

Comprimento Total (Com Rampa Reta) 6,20 metros 

Altura de Inclinação Máxima (Sem 

Aparato de Segurança) 

2,30 metros 

Altura de Inclinação Máxima (Com 

Aparato de Segurança) 

3,70 metros 

Largura da Esteira Rolante 1,22 metros 

Peso Aproximado 5000 Kg 

Velocidade (m/s) 0 a 15 

Velocidade (km/h) 0 a 54 

Inclinação 0 a 15% 

Motor de Acionamento da Esteira 25 cv 

Motor de Sistema de Levante 5 cv 

Energia Requerida 3 x 220 V  27KVA  ou 

3 x 380 V  30 KVA 

Aterramento necessário 100 omhs (máx) 

Fonte: Manual do Operador da Esteira Galloper 5500- Sahinco® 

 

A esteira, por ser instalada em local controlado e coberto, facilita o desenvolvimento 

dos trabalhos independentes dos fatores externos como chuva, vento, ruídos exteriores. Nela 

conseguimos dispor os integrantes da equipe de forma a observarem fatos isolados e 

controlados, uma vez que o operador da esteira pode aumentar a velocidade, angulação e até 

mesmo parar a esteira em caso de emergência para que se tenha sempre uma segurança do 

animal em estudo. 

A esteira é capaz de simular terrenos mais acentuados e velocidades variadas. Temos 

como padrão as andaduras de passo, trote e galope, além de suas variações (reunido, de 

trabalho e alongado). Por se tratar de uma superfície plana e regular, diminuímos as chances 

de tropeções e possíveis lesões por deturpações das andaduras em decorrência de terrenos 

irregulares. 
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Ainda conforme o manual deste equipamento, temos barras laterais e limite frontal 

acolchoado para proteger o animal de cair para os lados ou nas transições sair da esteira vindo 

assim a se lesionar. Durante os testes na Esteira Galloper 5500- Sahinco®, a equipe que está 

do lado de fora das barreiras laterais pode retirar amostras do sangue dos cavalos para análise 

do lactato e frequência cardíaca dos animais em cada fase do exercício. 

Sobre o animal pode-se observar um gancho de segurança apoiado por uma fita que é 

presa ao selote que se encontrará anexo ao cavalo, isso para que em caso do animal ter 

qualquer problema possa ficar preso pela fita até que seja solucionado. Além disso o aparato 

de segurança tem um sistema que desarma e desliga imediatamente a esteira quando o animal 

se perde no movimento e é lançado para a retaguarda.  

 

Figura 2 - Figura 3-Esteira Ergométrica Galloper 5500- Sahinco® 
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2.2 Concurso Completo de Equitação (CCE) 

 

 O Concurso Completo de Equitação teve seu embrião na época medieval com os 

cavalos d’armas, onde os cavaleiros eram selecionados e treinados para duelarem montados. 

O combate consistia em dois cavaleiros um no sentido contrário do outro, equipados com 

lanças e que deveriam golpear o adversário jogando-o no chão. 

 O cavalo d’armas surgiu na Europa na idade média e tinha como principal objetivo por 

em teste os animais que iriam para o combate que por hora era frequente. Face a isso eram 

buscados animais rústicos, com grande agilidade, obedientes e de invejável coragem. 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Na Inglaterra, séculos depois, nas caças a raposa tínhamos algo que se parece um 

pouco mais com o CCE atual, uma vez que para ir atrás das raposas, os animais precisavam 

galopar rapidamente, saltando buracos, troncos de árvores caídos, dentre outros obstáculos 

rústicos e naturais que se apresentassem no caminho. 

 Na primeira metade do século XX observamos o concurso completo de equitação mais 

próximo ao que vemos hoje em dia, porém a parte do Cross-country era divido em 4 fases: 

Trilhas e caminhos, onde o cavaleiro poderia trotar o cavalo em uma distância de 

aproximadamente 4km; Steeplechase, que consistia em um galope de velocidade 690 m/min 

executando saltos em obstáculos semelhantes a arbustos; Trilhas e caminhos, porém nesta fase 

executando um passo, podendo ele ser guiado do chão; e por fim, o cross-country 

propriamente dito, com saltos de frente ampla e executados em alta velocidade (BRASIL, 

2013).  

 O CCE no Brasil veio num primeiro momento com a criação da Escola de Equitação 

do Exército, pois por muitos anos era restrita sua prática aos militares. Anos mais tarde com a 

criação da ABHIR – Associação Brasileira de Hipismo Rural houve uma maior projeção do 

esporte ao público civil. 

 Na atualidade o Concurso Completo de Equitação é constituído de 3 provas: 

Adestramento, que consiste na avaliação geral das andaduras e figuras dentro de um picadeiro 

20m x 60m; cross-country, constituído de um percurso de obstáculo rústicos em que observa-

se no conjunto, atributos como rusticidade, resistência e coragem e por fim, temos a prova de 

salto clássico de pista, onde vemos a destreza e meticulosidade do conjunto para 

ultrapassarem todos os obstáculos impostos com o menor número de faltas e no menor tempo 

possível. 

 
2.3 Frequência Cardíaca 

 

 A frequência cardíaca (FC) permite uma avaliação do sistema cardiovascular dos 

animais durante o exercício ou esforço. Com ela, podemos aferir de maneira fácil e menos 

invasiva o nível do esforço que estamos submetendo o cavalo e ter um resultado estimativo 

médio de como se encontra o equino. Pode ser aferida com um estetoscópio ou através de um 

frequencímetro digital, que é instalado no cavalo e vai aferindo em tempo real a medida que o 

esforço vai sendo executado. Por ser mais rápido, fácil e confiável é o mais utilizado por 

treinadores e veterinários nos laboratórios esportivos para acompanhar o desempenho 

cardiovascular dos treinamentos. 
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 A FC no cavalo adulto depende do grau de relaxamento e estresse a que está 

submetido. Segundo Hodgson et al. (2014), um animal em seu estado normal de relaxamento 

apresenta a FC na faixa de 25 a 40 batimentos por minuto (bpm). 

De acordo com AMORY et al. (1993), a FC se relaciona linearmente com a velocidade 

do exercício, permitindo que estimemos uma frequência cardíaca para uma dada velocidade 

máxima. As principais são V200 [velocidade em que a frequência cardíaca atinge 200bpm], 

V180, V150 e V140. Conforme o nível de preparo e condicionamento dos animais, temos 

diretamente proporcional a isso os valores de V200, aumentando ou diminuindo. Podemos 

observar animais com um preparo cardiopulmonar maior atingindo o V200 em uma velocidade 

maior que os de menor preparo. Cavalos em início de trabalho possuem em média uma V140 

de 4,5 a 6,5m/s, enquanto cavalos de CCE de níveis avançados devem ter em torno de 7 a 

8m/s, e PSIs de corrida chegam até 9m/s (Marlin & Nankervis, 2002). 

Da mesma forma podemos observar também a frequência cardíaca máxima (FCmáx) 

para o acompanhamento dos treinamentos e exercícios. Animais mais novos e sem 

treinamento possuem uma FCmáx maior, que conforme sejam submetidos a treinamentos 

tendem a diminuir esses números. Paralelo a isso temos o tempo de recuperação pós 

exercício. Para isso estima-se um valor basal de FC e marca-se o tempo que o animal irá 

despender até que atinja esse valor. Potros e cavalos com pouco treinamento possuem um 

tempo de recuperação maior, a medida que forem adquirindo resistência física e 

condicionamento esse tempo irá diminuir. 

 

2.4 Lactato Plasmático 

 

O lactato sanguíneo é um dos parâmetros mais confiáveis e utilizados para avaliar o 

condicionamento do cavalo atleta (Linder et al., 2009). Permite diagnosticar a potência e 

capacidade atual, sendo um dos parâmetros mais fidedignos utilizados para a modalidade de 

CCE. 

De acordo com AMORY et al. (1993), a concentração de lactato sanguíneo está 

relacionada diretamente e exponencialmente com a velocidade do exercício. A partir da 

análise do lactato traçamos curvas em um gráfico fase a fase do esforço físico. A principal é a 

VLA4 [velocidade em que a concentração de lactato sanguíneo atinge 4mmol/L] (Lindner, 

2009). Outros padrões são o VLA2 e VLA10 e servem para que saibamos como o animal se 

encontra em um determinado momento a uma dada velocidade, com isso pode-se aferir uma 

velocidade máxima por uma quantidade de tempo de exercício. Ao verificarmos os gráficos, 

conseguiremos traçar uma perspectiva de qual a velocidade nas condições a que se encontram 
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o animal teremos a concentração de 4mmol/L, ou seja, quanto maior a velocidade que o 

animal atingir a concentração molar, maior o condicionamento do equino. 

A coleta do sangue pode ser feita em veias, artérias ou capilares, não tendo distinção 

de resultados. Independentemente do local escolhido para a coleta, esta deve ser realizada o 

mais rápido possível e nos momentos exatos, inclusive de 5 a 10 min após o exercício para 

fins de ser aferido o pico de lactato e sua redução. 

As amostras podem ser armazenadas com ácido perclórico gelado, que inativa enzimas 

que agem sobre o metabolismo de lactato, ou em tubos contendo fluoreto de sódio ou de lítio. 

Caso não seja possível, as amostras devem ser centrifugadas no máximo 2 horas após sua 

coleta, podendo então ter o plasma armazenado por 3 dias a 20
o
C, 1 semana a 4

o
C ou anos a -

20
o
C. 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Avaliação do Desempenho de Equinos 

(LADEq-UFRRJ), Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), em Deodoro, Rio de Janeiro. 

Foram utilizados seis equinos, cinco da raça Brasileiro de Hipismo e um, sem raça definida 

(SRD), sendo três machos castrados e uma fêmea, de peso entre 460 e 520 kg, com idade 

         Fonte: Arquivo pessoal 

Figura 3 – Esteira 
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média de 9 anos , mantidos em baias com água fresca ad libitum, sal mineral, concentrado 

(Pro-cavalo) e volumoso, 2,0% peso vivo diariamente. Os animais foram avaliados quanto à 

higidez clínica e passaram por treinamento inicial de reconhecimento da esteira ergométrica 

(Galloper 5500- Sahinco®). Como medida preventiva e de forma a manter a higidez física dos 

animais em estudo, todos foram equipados com caneleira, boleteira e cloche, seguido de 

manta e selote atrelado à esteira (Figura 3).  

Atrelado a isso, foi instalado em cada animal um frequencímetro para que se pudesse 

aferir a FC durante o exercício. Sob intensa supervisão da equipe veterinária foram colocados 

um cateter em cada cavalo, para retirada de sangue e análise de lactato. Tais coletas foram 

executadas em todas as transições de velocidade ao passo, trote e em todas as velocidades do 

galope). Todos animais passaram por um protocolo de treinamento inicial que é constituído de 

3min ao passo na velocidade de 1,8m/s , 3 min ao trote na velocidade de 3,8 m/s. Após isso, 

foi elevada a esteira a um aclive de 3% de modo a simular o peso do cavaleiro sobre o animal, 

uma vez que os órgãos, equilíbrio e centro de gravidade ficam organizados como se um 

cavaleiro estivesse montado. Após a elevação da esteira iniciam-se os galopes, 1 min na 

velocidade de 6,0 m/s , 1 min da velocidade de 7,0 m/ s e aumentando de forma progressiva 

até que se chegue ao ápice do galope na velocidade de 9 m/s, última velocidade de galope 

avaliada neste trabalho. Tendo-se concluído o galope executa-se outra coleta de sangue e 

encerrasse o teste. Após o fim do galope, o animal entra na fase de recuperação, com 3 min ao 

trote de 3,8m/s e mais 3 min ao passo de 1,8m/s. 

É importante lembrar que durante todo o protocolo, bem como dos testes, são 

observados os comportamentos do animal, casos de extrema sudorese e/ou frequência 

cardíaca ultrapassando os 200 bpm, suspende-se o esforço e recupera-se o animal 

imediatamente.  

As coletas são realizadas da seguinte forma; primeiramente o veterinário coleta uma 

seringa de 20ml de sangue que será o descarte, após isso, coleta o sangue(5ml) para o exame 

propriamente dito e por fim aplica 20 ml de solução com heparina a fim de que o sangue que 

se encontra no extensor do cateter não coagule atrapalhando o processo. 

Após a retirada do sangue dos animais, é colocado em repouso por um período de 30 

min, onde busca-se a separação do plasma que será utilizado no exame. Depois disso, 

pipetam-se as amostras de soro retirado do sangue dos animais, algo em torno de 1ml, que 

está separado em um Eppendorf e coloca-se na centrífuga a uma rotação de 3000 rpm por um 

período de 10 minutos. Algumas amostras serão congeladas e a medida que for sendo 

necessário serão descongeladas e submetidas ao processamento no Espectofotometro BTS 

310. 
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Depois disso, coloca-se na centrifuga a uma rotação de 3000rpm por um período de 10 

minutos, levando a separação do soro. Pipeta-se então o soro para um eppendorfs, em torno de 

1mL, que serão então congelados. A medida que foram sendo analisadas, serão descongeladas 

e submetidas ao processamento no espectrofotômetro BTS 310.)  

O frequencímetro é constituído de um relógio, que visa captar a pulsação arterial e do 

coração; e uma faixa composta de dois eletrodos. A faixa com os sensores é umedecida com 

água e sal e posicionada garantindo um bom contato entre os eletrodos e a pele do cavalo 

(Figura 2), após isso, a faixa é sincronizada com o relógio e os valores da frequência cardíaca 

são armazenados no próprio equipamento.  

Figura 4 - Posicionamento da faixa Polar Equine 

 

 

A faixa é colocada imediatamente antes do teste e retirada imediatamente após. As 

informações são transferidas para um computador, as quais são representadas em forma de 

gráfico.  

Os treinamentos propriamente ditos funcionarão da seguinte forma: Propõe-se um 

treinamento de desenvolvimento e condicionamento básico de galope contínuo para todos os 

equinos, ao longo de 3 meses. Em uma segunda fase, de aproximadamente 3 meses de 

Fonte: O Autor 
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duração, os animais serão treinados em diferentes tipos de galope: galope contínuo, galope 

intervalado que é o cerne deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PROPOSTA DE TREINAMENTO 

 

4.1 Trabalho Preliminar 

 

 O trabalho preliminar consiste na preparação inicial dos animais para que tenham uma 

progressividade adequada, bem como uma adaptação muscular aos exercícios e cobranças que 

serão submetidos com o avanço do treinamento. São focadas nas andaduras passo e trote e 

transições entre elas. Faz-se necessário um bom desenvolvimento deste trabalho, uma vez 

que, todo o resto do treinamento dependerá dessa base bem consolidada, pois ela dará 

condições para que possamos evitar possíveis lesões. 

 Pode ser desenvolvido em um período de no mínimo 2 semanas e no máximo de 8 

semanas. O seguinte plano de treinamento visa um trabalho preliminar de 4 semanas tendo em 

vista uma competição que ocorrerá num período de 13 a 15 semanas, pois neste tempo 

conseguiremos um desenvolvimento e adequação muscular progressivos, diminuindo as 

chances de uma aceleração indevida e provável lesão dos animais. 

 Quando se realiza o planejamento do trabalho preliminar de algum animal, deve-se 

levar em conta fatores como as características do animal (peso, raça, idade e nível), visto que 
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cada cavalo se comporta de uma forma distinta e reage de forma diferente aos estímulos. O 

piso no qual serão realizados os treinamentos são de suma importância, devemos lembrar que 

pisos mais firmes realizam sobrecarga nos tendões do animal. 

 Este tipo de trabalho é aconselhável no início do ano de treinamento ou depois de um 

grande período de recesso em que o cavalo ficou solto a campo e sem um trabalho 

sistemático. Após cada dia de trabalho, o cavaleiro e o médico veterinário devem observar o 

comportamento do animal de formas que acompanhem o progresso e se o trabalho não está 

muito exigente. 

Torna-se de suma importância o cavaleiro fazer a adaptação do plano de treinamento 

para a situação a que se enquadre, tendo delimitado os objetivos, deve seguir o plano sem 

pular para um treinamento mais difícil não tendo executado outro de menor dificuldade. 

O treinamento proposto visa um período inicial bem básico, de formas que com o 

avanço das 4 semanas de treinamento, o tempo de trabalho diário vai aumentando 

gradativamente e obedecendo sempre a individualidade de cada animal.  

O galope contínuo é um trabalho de velocidade constante, deve ser realizado numa 

velocidade abaixo do limite máximo de velocidade do animal. Funciona como a base de todo 

o trabalho de condicionamento, pois prepara o físico do animal para suportar a carga imposta 

durante o treinamento. Deve ser utilizado na fase inicial do treinamento, durante os primeiros 

meses de forma a preparar para a introdução dos galopes a seguir. 

O galope intervalado consiste em períodos de galope progressivos com um 

determinado tempo de recuperação na sequência. A recuperação pode ser realizada tanto ao 

trote quanto ao passo. A recuperação ao trote visa uma maior dissipação do ácido lático 

muscular, diminuindo a fadiga do animal, já ao passo temos uma maior diminuição da 

frequência cardíaca, servindo assim como um melhor descanso para o cavalo (Cavalcanti, 

2005). 

Deve ser dada atenção a alguns pontos de suma importância nos treinamentos, tais 

como: aquecimento e resfriamento dos animais que farão os treinos de galopes. Essas medidas 

visam prevenir possíveis lesões decorrentes de um esforço muscular excessivo sem um 

tratamento prévio e/ou posterior. Em seguida ao fim do treinamento, deve ser feito ao passo a 

redução da frequência cardíaca e respiratória 

 

Tabela 2- Trabalho Preliminar 

 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 
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1º Sem 20’ passo 

no 

Exterior 

30’ 

passo no 

Exterior 

20’ passo 

5’ trote 

5’passo 

15’ passo 

10’ trote 

5’passo 

15’ 

passo 

em 

Aclive 

5’passo 

10’ guia 

trote 

5’passo 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

2º Sem 20’ passo 

5’ trote 

5’ passo 

15’ 

passo 

10’ trote 

5’ passo 

15’ passo 

10’ trote 

5’ passo 

10’ passo 

15’ trote 

10’ passo 

 

10’ 

passo 

15’ trote 

10’ 

passo 

 

5’ passo 

15’ guia 

trote 

5’ passo 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

3º Sem 20’ passo 

10’ trote 

10’ passo 

10’ 

passo 

15’ trote 

15’ 

passo 

10’ passo 

20’ trote 

10’ passo 

 

 

10’ passo 

20’ trote 

10’ passo 

10’ 

passo 

25’ trote 

10’ 

passo 

5’ passo 

20’ guia 

trote 

5’ passo 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

4º Sem 20’ passo 

10’ trote 

5’ passo 

10’ trote 

5’ trote 

10’ 

passo 

10’ trote 

5’ passo 

10’ trote 

10’ 

passo 

10’ passo 

20’ trote 

15’ passo 

10’ passo 

20’ trote 

10’ passo 

10’ 

passo 

10’ trote 

subida 

5’ passo 

10’ trote 

subida 

10’ 

passo 

5’ passo 

30’ guia 

trote 

5’ passo 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

Fonte: O Autor 

  

 

 

 

 

4.2 Desenvolvimento do Trabalho 

 

 Período em que serão desenvolvidas as valências do animal de acordo com a 

modalidade a que se destina. Neste momento iniciam-se os trabalhos com galope, onde busca-

se a fase inicial do desenvolvimento cardiopulmonar do cavalo. 

 Observamos nesta fase do treinamento, uma necessidade de uma preparação 

preliminar bem executada, pois o animal precisará da parte muscular e dos tendões reforçados 

para não haver lesões. 

 Essa parte da proposta é apresentada da seguinte forma: 4 semanas focadas no 

incremento do galope ao treino. Trechos crescentes de galope, aumentando o tempo e 

velocidade, de formas que o animal crie uma resistência e aprenda a sincronizar o galope a 

respiração.  



20 

 

 Serão submetidos aos treinos de galope contínuo os animais da seguinte maneira: Nas 

primeiras semanas de forma mais leve, justamente para que o cavalo entenda o que deve ser 

realizado e executar da melhor maneira possível. O médico veterinário deve acompanhar o 

exercício e anotar os dados importantes, tais como, frequência respiratória e frequência 

cardíaca na chegada do galope, além de apontamentos relativos as características gerais do 

animal, uma vez que depois estes dados possam servir para traçar uma evolução. 

 Conforme a evolução do animal na parte física e clínica, os tempos de galope serão 

aumentados. Iniciaremos com 5 min a uma velocidade de 370 m/ min, depois 6min na 

velocidade de 400m/min. Na terceira semana executaremos o galope durante 7 min na 

velocidade de 400 m/ min e por fim, na última semana submeteremos o cavalo durante 8 min 

na velocidade de 420 m / min.  

 Conforme já foi dito, iremos incrementar os galopes na grade de treinamentos, porém 

estarão sempre associados a outros treinos necessários ao cavalo de CCE. Deve-se ter atenção 

para que, na montagem do plano de treinamento, não se coloque os treinos de galopes 

seguidos por treinamentos de grande exigência muscular, pois podemos machucar 

inconscientemente o cavalo e traumatizar de forma desnecessária. Mostraremos a seguir um 

plano de desenvolvimento do trabalho proposto para o treinamento de cavalos de CCE até o 

nível de 2*. 

 

 

Tabela 3 - Desenvolvimento do trabalho 
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 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

1º 

Sem 

Trabalho 

no 

exterior 

20’passo 

20’ trote 

5’galope 

controlado 

Flex/ 

Trabalho de 

exercícios 

laterais 

(Adest) 

Ginástica 

de 

galope 

Vara no 

chão 

(salto) 

10’ passo 

10’ trote 

5’ galope 

370m/min 

10’ trote 

5’ passo 

 

Flex 

Trabalho de 

plano 

Salto do 

trakener 

e obstáculos 

série 0,90m 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

2º 

Sem 

Trabalho 

no 

exterior 

20’passo 

20’ trote 

10’galope 

controlado 

Executar 

figuras da 

série média 1 

Ginástica 

de 

quique 

em linha 

de 18m 

10’ passo 

10’ trote 

6’ galope 

400m/min 

10’ trote 

5’ passo 

 

 

 

Trabalho de 

plano 

(cavaletes) 

 

Percurso 

reduzido 

6 a 8 

esforços 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

3º 

Sem 

Trabalho 

no 

exterior 

20’ passo 

20’ trote 

10’galope 

controlado 

10’trote 

10’ passo 

Executar 

figuras da 

série média 1 

(Travers) 

Ginástica 

de salto 

6,50m 

 

 

10’ passo 

10’ trote 

7’ galope 

400m/min 

10’ trote 

5’ passo 

 

 

 

Trabalho de 

plano 

(Transições) 

Salto de 

obstáculos 

série 1* no 

crosscountry 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

4º 

Sem 

Trabalho 

no 

exterior 

20’ passo 

15’ trote 

10’galope 

controlado 

15’trote 

10’ passo 

Executar 

figuras de 

adestramento 

Recuar/ceder 

a perna 

Ginástica 

4 verticais 

Com 

“cauda de 

andorinha” 

10,50m 

10’ passo 

10’ trote 

8’ galope 

420m/min 

10’ passo 

10’ trote 

5’ passo 

 

 

 

 

Flexionamento 

livre 

Percurso 

reduzido 

8 a 10 

esforços 

Descanso 

com 

retirada 

2x/dia da 

baia 

Fonte: O Autor 
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4.3 Trabalho de velocidade 

 
  

Chegamos neste momento a última fase do trabalho, onde desenvolveremos o 

treinamento de galope propriamente dito. Importante salientar que para chegar nesse nível de 

treinamento, o conjunto cavalo/cavaleiro, deve ter passado pelo trabalho preliminar e tê-lo 

executado de forma correta, bem como a parte de desenvolvimento do trabalho. 

O treinamento de galope deve ser executado como um complemento aos treinos de 

cross-country, pois não são todos os animais que precisarão deste tipo de trabalho. Devido a 

individualidade de cada animal, alguns chegarão ao nível de 2*, por exemplo, e galopando 

naturalmente alcançarão o tempo sem grande desprendimento de força, já outros, terão que 

fazer muita força e gastar uma quantidade de energia muito maior e muitas vezes não 

alcançarão o tempo de prova. Levando em conta este segundo grupo, iremos desenvolver um 

modelo de treinamento que pode ser adequado a situação de cada cavalo. 

Com os treinamentos de galope intervalados, desenvolveremos nos equídeos algumas 

características físicas, tais como: melhora da impulsão, aumento do equilíbrio dos animais nas 

3 andaduras, elasticidade e calma. Além destas podemos destacar também o desenvolvimento 

da capacidade cardiorrespiratória e da resistência (Hodgson et al., 2014). 

Outro fator que devemos analisar e levar em conta na montagem do plano de 

treinamentos intervalados para cavalos de CCE, reside no fato de que essa parte do trabalho é 

a mais suscetível a lesões, pois o animal estará em alta velocidade por um período 

relativamente grande e em um terreno sinuoso. Após todas as sessões de treino, é 

aconselhável que todos os cavalos sejam examinados pela equipe veterinária de apoio, para 

que quaisquer princípios de lesão e contusão sejam plotados o quanto antes para serem 

tratados. É de grande valia também, conforme a disponibilidade das unidades, a execução de 

tratamento de crioterapia, como forma de realizar o relaxamento muscular dos cavalos, não os 

deixando com dores para treinamentos futuros, o que diminuirá exponencialmente a chance de 

alguma lesão. 

O plano de treinamento acontecerá da seguinte forma: durante a semana de 

treinamento dos cavalos, serão incrementados dias de galopes, os quais não podem ser 

seguidos de dias com treinamentos fortes, pois irão sobrecarregar os tendões e articulações 

dos animais. Faremos 3 séries de galope, todas com 3 min de duração, porém alternando as 

velocidades. O primeiro galope sempre será o mais fraco, pois o animal ainda está aquecendo 

a musculatura. O segundo galope sempre faremos com a maior velocidade, pois desta forma 
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levaremos o cavalo a se empregar da forma mais intensa e desgastante. Por fim, faremos um 

galope numa velocidade intermediaria, esta naturalmente sairá mais tranquila pois o cavalo 

por ter feito um galope mais forte anteriormente, estará avançando mais, desta forma o 

cavaleiro em sua grande maioria das vezes terá que retomar (segurar) o equino. 

O tempo de recuperação será entre 3 e 4 min, ao trote ou ao passo, lembrando que 

retomadas ao trote diminuirão a formação do ácido lático, porém a frequência cardíaca não irá 

chegar no basal(60bpm). Já retomadas ao passo, diminuirão a frequência cardíaca e em 

contrapartida favorecerão a formação do ácido lático nos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4 - Trabalho de velocidade 

 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 

1º 

Sem 

Ext 

passo/trote 

2x 15’ Trote 

Sub/Desc 

banqueta 

Passagem 

buraco 

Galope 3x3 

min 

1º 475 m/min 

2º 525m/ min 

3º 500m/ min 

Descanso 4 

min ao passo 

Flexionamento 

Leve 

Transições 

Passo e trote 

Adestramento 

Figuras da série 

Média I 

 

Ginástica 

salto 

Linha 

quebrada 

Salto de 

estreito 

 

Percurso 

reduzido 

8 esforços 

(1,00m) 

Descanso 

2º 

Sem 

Ext passo e 

trote 

2x 20 min 

Passagem 

buraco e água 

Flexionamento 

Trab desenv 

lateral 

Prática relógio 

(5 e 6 lances) 

Galope 3x 3 

min 

1º 500 m/min 

2º 550 m/min 

3º 525 m/min 

Descanso 4 min 

passo 

  Adestramento 

Trabalho de 

cavaletes 

(1,45m) e ceder 

a perna 

Ginástica de 

salto 

Linha de 3 

quiques com 

paralela 18m 

 

 

Salto no cross 

(trakehner, 

frente estreita 

e chevron) 

Descanso 

3º 

Sem 

Ext passo e 

trote 

3x 15 min 

Passagem 

buraco e água 

Galope 3x3 

min 

1º 500 m/min 

2º 550m/ min 

3º 525m/ min 

Descanso 3 

min ao trote 

Flexionamento 

Trab Plano 

Varas no chão 

(18m,21m,24m) 

 

 

Adestramento 

Figuras série 2*( 

Ceder a perna, 

espádua dentro) 

Trabalho de 

controle na 

pista 

(Obstáculos 

80 cm) 

 

 

Galope 3x3 

min 

1º 525 m/min 

2º 575m/ min 

3º 550m/ min 

Descanso 4 

min ao trote 

Descanso 

4º 

Sem 

Ext passo e 

trote 

3x 20 min 

10 min passo 

 

Ginastica de 

salto 

Flexionamento 

Trab de plano  

Transições 

passo/trote/ 

galope 

Adestramento 

Troca de pé 

simples(galope-

passo-galope) 

Galope 3x3 

min 

1º 525 

m/min 

2º 575m/ 

min 

3º 550m/ 

min 

Descanso 3    

min ao trote 

Percurso salto 

12 esforços 

(1,10m) 
Descanso 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a realização dos testes foram coletados os valores de 

lactato plasmático e frequência cardíaca. Os valores encontrados para o 

lactato estão expressos na tabela a seguir: 

  

Tabela 5 - Lactato plasmático I 

QT CAVALO 0m/s 1.8m/s 3.8m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 5min  15min 30min VLA4 

1 JASPER 1,21 0,7 0,7 1,43 1,75 2,24 3,4 1,76 1,36 1,3 8,59 

2 RADAR 0,83 1,22 1,25 1,51 2,62 3,58 3,22 4,9 4,74 1,87 7,25 

3 NOBRE 0,93 0,74 0,84 1,32 1,75 2,11 3,7 4,49 2,65 2,11 8,22 

4 TIM TIM 1,65 1,47 1,81 2,6 2,84 3,19   1,86 1,55 1,75 7,31 

5 TENTACAO 0,66 1,18 1,31 1,5 2,41 2,49 3,37 2,74 2,1 2,14 7,58 

6 TEATRO 2,33 2,17 2,04 2,76 3,86 5,19 6,91 4,28 3,21 2,45 7,43 

MEDIA 1,27 1,25 1,33 1,85 2,54 3,13 4,12 3,34 2,60 1,94 7,51 

DESVIO 0,62 0,54 0,53 0,65 0,79 1,16 1,57 1,39 1,25 0,39 0,55 
Fonte: O Autor 

     

 

Fonte: O Autor 
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 Tendo como base a tabela, observamos em linhas gerais que os animais mais velhos 

(Nobre, Radar e Jasper) ficam a maioria dos tempos com os valores de lactato abaixo da 

média geral de lactato dos animais em estudo. Isso nos mostra que por terem um melhor 

preparo na modalidade de CCE, uma vez que já eram utilizados em outros anos, possuem 

também a priori uma melhor resistência muscular na fase inicial do experimento. 

Analisando os dados da referida tabela, temos que os animais mais experientes na 

modalidade, apresentaram uma média de VLA4 de 8.02 m/s. Este valor nos indica que os 

cavalos mais velhos já possuíam um bom nível de condicionamento prévio. 

Ao analisar os animais mais jovens (Tentação, Tim Tim e Teatro) podemos observar 

que os valores de lactato se encontraram em sua maioria acima da média geral. Com relação a 

média de VLA4 deste último grupo, o valor encontrado foi de 7.44 m/s. Desta forma, é 

possível inferir que não possuíam um condicionamento físico adequado para o esporte. Um 

exemplo disso foi o cavalo Tim Tim, que não completou o teste, encerrando o protocolo de 

galope na velocidade de 8m/s, as razões para tal encerramento do teste deste animal serão 

vistas mais a frente neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 6 - Lactato plasmático II 

     

 

 Quando observamos na segunda tabela de lactato, vemos uma melhora geral na 

condição física de todos os animais. Com relação aos cavalos mais antigos, a melhora de 

QT CAVALO 0m/s 1.8m/s 3.8m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 5min  15min 30min VLA4 

1 JASPER 1,54 1,43 1,49 1,87 2,37 2,65 3,03 1,94 1,62 1,5 9,3 

2 RADAR 0,98 1,27 1,43 1,51 2,36 2,95 3,34 2,05 1,93 1,74 7,79 

3 NOBRE 0,82 0,62 0,78 1,27 1,48 2,37 3,09 2,82 2,45 1,03 8,38 

4 TIM TIM 1,97 1,71 2,21 2,42 2,58 2,89 3,43 2,68 1,99 1,63 8,98 

5 TENTACAO 1,5 1,66 1,57 2,12 2,84 2,81 3,08 2,04 2,18 2,53 8,61 

6 TEATRO 0,76 0,94 1,19 1,25 2,31 2,38 2,81 1,64 1,31 1,49 8,29 

MEDIA 1,26 1,27 1,45 1,74 2,32 2,68 3,13 2,20 1,91 1,65 8,50 

DESVIO 0,48 0,42 0,47 0,48 0,46 0,25 0,22 0,46 0,40 0,49 0,53 
Fonte: O Autor 



26 

 

condicionamento foi pouco expressiva. Os valores de VLA4 apresentaram aumento de menos 

de 0.75 m/s, ao observar tanto os animais individualmente, quanto na média do grupo (8,49 

m/s). Esse resultado nos permite inferir que a melhora de condicionamento geral dos animais, 

que foram submetidos aos treinamentos de galope, foi pouco expressiva, demonstrando que 

estes treinamentos não se mostraram tão efetivos para o grupo dos mais antigos. 

 Tomando por base agora o segundo grupo, vemos que houve um aumento 

considerável de VLA4 nos protocolos dos três equinos. O valor que em um primeiro momento 

foi de 7.44 m/s, agora encontra-se na casa dos 8.62 m/s, gerando um aumento generalizado de 

1.18 m/ s. O cavalo Tim Tim que em um primeiro momento não completou o teste, 

apresentou uma melhora muito expressiva, conseguindo completar o segundo protocolo com 

facilidade e demonstrando um aumento de 1.67 m/s em seu VLA4. 

  

 Nos gráficos acima observamos a evolução da curva de lactato plasmático do cavalo 

Tim Tim do Rincão. Em uma análise, podemos ver que após a realização dos treinamentos o 

equino desenvolveu uma resistência muscular, levando-o a suportar a carga de exercícios 

imposta. No primeiro gráfico, foram apresentados valores de lactato próximos a 3mmol/L em 

velocidades a partir de 6m/s, enquanto no segundo gráfico este valor somente foi alcançado na 

velocidade de 8m/s. 

0

1

2

3

4

Tim Tim 1 

0

1

2

3

4

Tim Tim 2 

Gráfico 1 Curva de lactato Tim Tim teste 1 Gráfico 2 Curva de lactato Tim Tim teste 2 

Gráfico 3 Curva de lactato Nobre teste 1 Gráfico 4 Curva de lactato Nobre teste 2 

Fonte: O Autor Fonte: O Autor 

Fonte: O Autor Fonte: O Autor 
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 Quando expomos os dados acima, vemos que o cavalo Nobre do Rincão, não 

apresentou mudanças significativas em suas curvas de lactato plasmático. A tendência geral 

dos valores se manteve praticamente a mesma. Vemos que a única alteração visível se 

apresentou durante a recuperação, atingindo valores quase basais no segundo protocolo. Isso 

nos evidencia que o equino em questão não evoluiu no que tange a condicionamento físico, 

pois para ele o treinamento proposto, não foi exigente o suficiente fisicamente para que 

pudesse gerar uma melhora.  

 

 

Tabela 7 - Frequência cardíaca teste I 

   

Analisando as tabelas de frequência cardíaca (FC) dos cavalos velhos, de maneira 

geral, vemos que estes animais se comportam de forma mais linear o protocolo todo, não 

apresentando grandes variações comportamentais e também de frequência cardíaca. Os 

equinos Jasper e Nobre alcançaram valores abaixo de 160 bpm mesmo quando expostos a 

velocidade 9m/s no primeiro teste a que foram submetidos. 

 O tempo de recuperação até os 60 bpm padronizados pela FEI para os cavalos de CCE 

pós recuperação, foi em média 9 min após o término da última velocidade de galope. Segundo 

QT CAVALO 
0m/s 1.8m/s 3.8m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 

Trote 
Rec 

Final 
Rec 

Tempo 
em 
9m/s 

Tempo 
até 
60bpm 

V200 

1 JASPER 32 77 107 136 122 153 142 134 74 60 2 12,53 

2 RADAR 32 99 127 134 167 175 198 126 71 60 6 9,23 

3 NOBRE 57 49 78 111 133 145 159 95 81 60 4 12,57 

4 TIM TIM 43 86 165 192 193 182   119 85 17 6 7,42 

5 TENTACAO 74 108 157 194 197 200 203 129 98 60 9 7,63 

6 TEATRO 33 69 120 184 182 196 199 121 95 60 7 8,1 

MEDIA 45,17 81,33 125,67 158,50 165,67 175,17 180,20 120,67 84,00 52,83 5,67 8,67 

DESVIO 17,15 21,27 32,20 35,76 31,53 22,36 27,83 13,69 10,92 17,55 2,42 2,83 

0

1

2

3

4

5

Nobre 1 

0

1

2

3

4

5

Nobre 2 

Fonte: O Autor 



28 

 

a Federação Equestre Internacional o tempo de recuperação ideal para animais que realizaram 

esforço em provas de cross-country é de 10 min, o que demonstra que os equinos mais velhos, 

estão dentro do esperado para o condicionamento cardiorrespiratório. 

Quando observamos os jovens, vemos que existe um aumento geral na FC logo no 

início do teste, uma vez que por ser um ambiente novo, com fatores externos como 

fechamento do portão, ventiladores de resfriamento e elevação da esteira, gera em todos os 

animais uma espécie de atenção demasiada e aumento na FC. Podemos analisar também que 

depois de todos os aumentos de velocidade e consequente aumento da FC gerada pelo barulho 

e também pelo aumento do esforço, temos a estabilização da FC que permanece linear até o 

aumento para a nova velocidade ou algum fator estressor gerado na esteira. 

Ao analisar a FC dos três animais, vemos que praticamente todos atingiram os 200 

batimentos quando que submetidos ao galope na velocidade de 9m/s. A égua tentação chegou 

aos 202 batimentos, porém sem demonstrar extrema fadiga ou reações de grande proporção. O 

tempo de recuperação destes animais foi em média 12 min desde o término do último galope 

até atingir os 60 bpm. 

O animal Tim-Tim do Rincão durante a execução da última velocidade de galope, 

9m/s, apresentou-se muito exausto, com reações e deturpações no galope, demonstrando 

grande cansaço. No momento do ocorrido foi finalizado o teste imediatamente e o animal foi 

colocado ao trote como forma de diminuir a FC e frequência respiratória. 

Traçando um comparativo entre os dois grupos em estudo, podemos ver que a média 

geral de FC a 9m/s dos velhos foi de 166 bpm, enquanto que os novos apresentaram média de 

201bpm, diferença que pode ser atribuída, tanto ao condicionamento, quanto ao estado 

comportamental mais arredio dos cavalos novos em contato com o ambiente pouco 

conhecido. 

Com relação ao V200 também conseguimos quantificar uma diferença significativa. O 

primeiro grupo apresentou valores de 11.44 m/s, já o segundo grupo apresentou média de 

apenas 7.71 m/s, pelos mesmos motivos já supracitados. 

 

QT CAVALO 
0m/s 1.8m/s 3.8m/s 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 

Trote 
Rec 

Final 
Rec 

Tempo 
em 
9m/s 

Tempo 
até 
60bpm 

V200 

Tabela 8 – Frequência Cardíaca Teste II 

Fonte: O Autor 
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Após a realização do treinamento de galope proposto, foi possível observar mudanças 

significativas em quase todos os animais do projeto. No grupo dos antigos, conseguimos ver 

uma redução no valor do V200 e da FC a 9m/s, para 9,81 m/s e 184 bpm respectivamente. 

Esta diminuição bastante expressiva, demonstrando que o corrente treinamento não foi o ideal 

para manter a capacidade cardiovascular dos animais.  

Com relação ao tempo de recuperação até 60 bpm, houve um considerável aumento, 

passando para 15 min após o término do galope. Isso se deve a perda da capacidade 

cardiorrespiratória e as condições climáticas severas do dia, com calor e umidade muito altos, 

dificultando a troca de calor do animal com o ambiente e aumentando assim o tempo de 

resfriamento. 

Neste protocolo os jovens comportaram-se de forma distinta dos antigos, pois 

apresentaram mesmo que pequena, uma melhora ou manutenção de sua condição inicial. O 

pico da FC a 9 m/s sofreu uma redução para 196bpm, enquanto o V200 aumentou para 8.13 

m/s. O treinamento foi suficiente para a manutenção do condicionamento da maioria dos 

animais mais jovens, sem possuir a exigência necessária para o aumento da capacidade 

cardiorrespiratória. 

Ao levarmos em conta o tempo de recuperação também conseguimos visualizar um 

aumento para 17 min, decorrente principalmente das condições climáticas já mencionadas. 

O único animal que apresentou relativa melhora nos parâmetros analisados foi o 

cavalo Tim Tim tendo terminado o protocolo proposto, atingiu pico de FC a 9 m/s com 

192bpm e V200 de 8.5 m/s. Isso representa um aumento de mais de 1 m/s, indicando que para 

este animal o esforço exigido no treinamento foi adequado. 

Comparando as duas tabelas de FC, vemos que no geral não houve melhora no 

condicionamento cardiorrespiratório, em contrapartida observamos melhora do 

condicionamento muscular. Tal fato se deve a utilização intensa do galope intervalado na fase 

final do experimento em detrimento do galope contínuo. É aconselhável a manutenção dos 

galopes contínuos em todas as fases do treinamento, pois ele é responsável pela expansão da 

1 JASPER 32 78 110 128 145 158 172 102 73 60 6 10,76 

2 RADAR 37 87 90 179 185 189 199 130 100 60 14 8,37 

3 NOBRE 35 85 93 135 148 162 183 111 83 60 10 10,31 

4 TIM TIM 38 83 135 174 179 185 192 113 84 60 12 8,5 

5 TENTACAO 40 117 164 184 191 201 203 126 107 60 13 7,65 

6 TEATRO 34 90 163 175 184 186 193 115 80 60 11 8,24 

MEDIA GERAL 36,00 90,00 125,83 162,50 172,00 180,17 190,33 116,17 87,83 60,00 11,00 8,44 

DESVIO GERAL 2,90 13,83 33,27 24,37 20,14 16,68 11,27 10,26 12,92 0,00 2,83 1,25 



30 

 

capacidade cardiopulmonar enquanto o treinamento de galope intervalado atua quase que 

exclusivamente no metabolismo muscular. 

Outro parâmetro de FC (HR
1
) analisado foram os gráficos gerados pelo 

frequencímetro em associação com o programa KERclockit, nos permitindo visualizar a 

tendência da FC em cada momento do protocolo. Abaixo vemos os gráficos gerados para os 

animais Teatro e Tentação no primeiro teste, da HR pelo “time
2
”. 

 

 

 

                                                 
1
 HR: Frequência Cardíaca 

2
 Time: Tempo 

Gráfico 1- Curva de Frequência Cardíaca Tentação 

Fonte: O Autor 
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 Ao compararmos os gráficos da égua Tentação do Rincão com o do cavalo Teatro do 

Rincão, observamos que apesar de valores para FC semelhantes, a curva de frequência 

apresentou-se de forma bastante distinta, pois a égua esboçou uma tendência linear de 

aumento, enquanto o cavalo demonstrou um aumento brusco na fase de galope. Vemos 

também que o primeiro animal, ultrapassou a faixa dos 60% de FCMÁX, logo no início da 

andadura trote, já o segundo animal, esteve abaixo desta faixa durante todo o trote, elevando 

apenas no início do galope. Analisando as curvas da frequência cardíaca vemos que a égua 

tentação estava mais assustada com o ambiente e depois de algum tempo acostumou-se, 

focando no trabalho. Em contrapartida o cavalo, ficou tenso assim que aumentamos a 

velocidade o que ficou evidente no salto de FC. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Curva Frequência Cardíaca Teatro 

Fonte: O Autor 
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6  CONCLUSÃO 

 

 Ao fim do corrente trabalho diversas inferências sobre o condicionamento equino 

puderam ser feitas com base no protocolo de treino de galope intervalado proposto. O 

principal ponto observado foi um ganho de condicionamento físico por parte de todos os 

equinos estudados. Os animais mais velhos, obtiveram um aumento de condicionamento 

muscular expressivo, já os animais novos no esporte, apresentaram uma melhora tanto no 

condicionamento muscular quanto cardiorrespiratório. 

 Como forma de comprovar os ganhos reais obtidos através dos treinamentos, tivemos 

um aumento no parâmetro de VLA4 médio e manutenção do V200 médio. O animal que 

apresentou a melhora mais significativa tanto nos treinos quanto nos resultados laboratoriais 

foi o animal Tim Tim do Rincão, evoluindo ao ponto de terminar o 2º teste dentro dos 

parâmetros desejados e apresentando grande melhora de preparo físico. 

 Decorrente das diversas análises laboratoriais, pode-se concluir que o treinamento 

proposto foi efetivo para uma melhora de condicionamento geral dos equinos, com especial 

ênfase no sistema muscular. 

 Para estudos futuros recomenda-se aumentar o número amostral, abrangendo mais 

equinos de diferentes idades e níveis de treinamento. Seria interessante também, avaliar os 

efeitos de protocolos contendo outros tipos de galope e protocolos mistos, a fim de melhor 

representar o treinamento efetivo realizado por atletas de ponta no esporte. 
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