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INTRODUÇÃO 

O método acelerométrico para a análise biomecânica 

utilizado a campo mostra vantagens em relação à 

videogrametria, permitindo obter dados cinemáticos 

e cinéticos e processamento de dados mais rápido. 

OBJETIVOS 

Avaliar as características biomecânicas da marcha e 

passo de 15 potros da raça Mangalarga Marchador 

aos 60, 90, 120 e aos 150 dias de idade, para 

estabelecer parâmetros para a marcha desta raça. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais local.  

Os potros foram equipados com o sistema de análise 

de andamento Equimetrix® e acompanharam a 

trajetória da mãe, puxada no cabresto em linha reta e 

pista plana, ao passo e à marcha, com velocidade 

controlada por GPS (Polar Equine RS-300X G1®). 

As variáveis cinemáticas (comprimento e frequência 

da passada e deslocamento dorsoventral) e cinéticas 

(força de propulsão) foram calculadas pela 

integração de dez segundos dos dados obtidos com o 

equipamento Equimetrix®. Este possui dois 

acelerômetros fixos em uma cinta colocada na região 

do esterno do cavalo. Assim, é possível gravar os 

dados das acelerações 3D (dorsoventral, longitudinal 

e mediolateral) durante o exercício 

Figura 1: Colocação e fixação do equipamento Equimetrix® com 

atadura elástica autoadesiva em potro.  

RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

À marcha, a frequência (p=0,0120) e o 

comprimento da passada (p= 0,0166) foram 

diferentes entre os potros de 60 e 150 dias. A 

frequência foi maior aos 60 dias, enquanto o 

comprimento foi maior aos 150 dias.  

CONCLUSÃO 

Estes dados são importantes para analisar as 

características biomecânicas da marcha, podendo 

predizer objetivamente a performance destes 

animais quando adultos e auxiliar na escolha 

precoce de potros que desenvolverão características 

desejadas para os padrões da raça. 

ABSTRACT 

The accelerometric method for biomechanical analysis used in the field shows advantages in relation to 

videogrammetry, allowing to obtain kinematic and kinetic data and faster data processing. The objective was to 

evaluate the biomechanical characteristics of fifteen foals, Mangalarga Marchador breed, at 60, 90, 120 and 150 

days of age, to establish parameters for the gait of this breed. Foals were equipped with the gait analysis system 

Equimetrix® and were followed the mother's trajectory, pulled on the halter in a straight line and flat track, while 

walking and walking, with GPS-controlled speed (Polar Equine RS-300X G1®). Kinematic (length and frequency 

of steps, and dorsoventral displacement) and kinetics (propulsion force) variables were calculated by the integration 

of ten seconds of the data obtained with the Equimetrix®. It has two accelerometers fixed to a strap placed in the 

region of the horse's sternum. This technique is helpful to record the 3D acceleration data (longitudinal, 

dorsoventral and mediolateral) during the exercise. At walk the kinematic and kinetic variables did not differ 

between ages. At gait, the stride frequency (p = 0.0120) and the stride length (p = 0.0166) were different between 

foals aged 60 and 150 days. The frequency was higher at 60 days, while the stride length was longer at 150 days. 

These data are important to analyze the biomechanical characteristics of gait, being able to objectively predict the 

performance of these animals as adults and assist in the early choice of foals that will develop desired 

characteristics for the breed standards. 
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