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RESUMO 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura (MAPA, 2012), o Brasil possui cerca de 5,8 

milhões de cavalos é classificado como o maior rebanho na América Latina e o terceiro 

mundial, perdendo somente para a China e México. Objetivou-se através deste trabalho, 

conhecer os efeitos dos exercícios físicos desenvolvidos em diferentes protocolos de 

treinamentos de diferentes competições equestres, tais como, o Concurso Completo de 

Equitação, Enduro Equestre, o Freio de Ouro, a Prova de Rédeas, e a Marcha de Resistência,  

avaliando um pouco mais de cada prova. Nos últimos anos, a equinocultura no Brasil se 

desenvolveu e ganhou importância nas atividades de esporte e lazer. O complexo do 

agronegócio do cavalo é relevante no cenário nacional e o país apresenta destaque na 

importação e exportação de animais vivos. A fisiologia do exercício torna-se ferramenta 

fundamental no monitoramento da intensidade do treinamento e na avaliação de atletas da 

espécie equina. Os métodos de treinamento utilizados com equinos devem buscar o 

fortalecimento da relação positiva homem e animal, devendo se basear em princípios 

científicos. O desenvolvimento de protocolos de treinamento sempre contribui para melhora 

do desempenho e manutenção da integridade física dos cavalos atletas. Com um 

acompanhamento nutricional, um manejo correto e plano de treinamento, o cavalo irá 

prolongar sua vida atlética, aumentando sua capacidade de aprendizado, maturidade mental e 

sempre estará bem fisicamente para suportar os treinos e as competições. Entretanto, são 

necessários mais trabalhos baseados na fisiologia do exercício de cavalos em treinamento, 

principalmente dentro das inúmeras modalidades equestres. 
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