
ABSTRACT

The conditioning technique of eventing horses submitted to complementary gallop training was evaluated. Five

horses training for high level eventing competition were chosen, all in the beginning of the training season. The

main parameters evaluated were V200 e VLa4, involving both cardiorespiratory and muscular systems. The

animals were submitted to two standardized tests in the high velocity treadmill, one at the beginning and one at

the end of the season. The test protocol consisted of a warmup of walking at 1,8m/s for 4 minutes, followed by

trotting at 4m/s for 6 minutes, with the last 3 minutes with a 3% slope. The horses were then submitted to four 2-

minute galloping stages, at speeds of 6, 7, 8 and 9m/s. At the end of the test, there was an active recuperation

stage of 4 minutes trotting and 3 minutes walking. The heart rate was collected using a Polar Equine® monitor,

while blood lactate was obtained by using a catheter on the left jugular for blood collection. No difference

(p>0.05) was observed regarding both parameters in the initial and final tests. It can therefore be concluded that

the complementary gallop training does not alter conditioning in eventing horses.
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LADEq

OBJETIVO

Avaliar o condicionamento em equinos de concurso completo de equitação submetidos a treinamento 

complementar em galope, através dos parâmetros de V200 e VLa4.

MATERIAL E MÉTODOS

Animais: 5 equinos BH; machos castrados; em treinamento para competições de alto nível de CCE

Teste 1: inicio da temporada hípica Teste 2: final da temporada hípica

Coletas: FC por frequencímetro Polar Equine, sanguínea por cateter na jugular esquerda

Análises: Biosystems BTS-310, regressão linear para estimativa de V200, regressão exponencial 

para estimativa de VLa4, estatística por ANOVA e Tukey a 5% de significância

Protocolo de teste na esteira de alta velocidade:

Protocolo de treinamento anual: pista de grama; a cada 15 dias; sprint ao final; duração e 

velocidade aumentadas de forma gradual; inicio com  galope continuo a 350m/min por 8 minutos; 

mudança para galope fartlek após 6 semanas; velocidade máxima atingida de 550m/min

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Não houve alterações no condicionamento físico em equinos de Concurso Completo de Equitação 

submetidos a treinamento complementar em galope, através dos parâmetros de V200 e VLa4.
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Ao comparar os testes 

em ambos os 

parâmetros, não 

encontrou-se diferença 

(p>0,05), indicando que 

não houve melhora  do 

condicionamento dos 

animais com o 

treinamento 

complementar de galope 

implementado.

Tabela 1: Valores de V200 e VLa4 dos equinos nos testes 1 (inicial) e teste 2 (final) 

 

 V200 (m/s)  VLa4 (m/s) 

Equinos Teste 1 Teste 2  Teste 1 Teste 2 

Angico 7,90 8,56  6,59 7,59 

Mogno 9,77 10,68  9,38 10,34 

George 10,37 10,38  8,43 9,21 

Utah 12,79 12,58  3,54 5,74 

Nevio 7,79 8,66  4,87 5,21 

Médias 9,7±2,1 10,2±1,7  6,6±2,4 7,6±2,2 


