
                                   
          

Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DAS ACELERAÇÕES NOS DESLOCAMENTOS 

EM CAIAQUE E EM CAVALO 

 
Aline Vieira Martins1, Júlia Fernandes Barroso2, Marcel Hubert3, Andrea Monteiro4, Anelise Sonza5, 

Helio Roesler5, Suzana Matheus Pereira6 

 

 
1 Acadêmico(a) do Curso de fisioterapia – CEFID – bolsista PROBIC/UDESC 
2 Acadêmico(a) do Curso de fisioterapia – CEFID 
3 Doutorando(a) em Ciências do Movimento Humano – CEFID 
4 Mestrando(a) em Ciências do Movimento Humano – CEFID 
5 Departamento de Educação Física – CEFID 
6 Orientador(a), Departamento de Educação Física – CEFID – suzana.pereira@udesc.br. 

 

 

Palavras-chave: Equoterapia. Caiaque. Biomecânica. Educação Especial. 

 

 INTRODUÇÃO: Trata-se de um estudo com o objetivo de estabelecer parâmetros de 

comparação entre variáveis biomecânicas relacionadas à acelerometria, durante a execução de 

deslocamentos sobre o cavalo e sobre o caiaque, buscando gerar subsídios para a avaliação do 

uso do caiaque como tratamento para disfunções neuromotoras, em substituição à equoterapia1,2,6. 

Crianças que apresentam essas disfunções exigem intervenções que contemplem clinicamente a 

especificidade apresentada por elas, pois os distúrbios no tônus muscular, postura e 

movimentação voluntária, dificultam ou impedem o processo de aquisição e desenvolvimento de 

habilidades motoras como a marcha12. A equoterapia é um dos recursos terapêuticos utilizados e 

tem no cavalo um instrumento cinesioterapêutico para proporcionar o movimento e, com ele, 

melhoras nas funções motoras, cognitivas e emocionais de indivíduos com certas necessidades 

especiais3,4,5,7,8,9,10,11. O projeto de extensão Autonomia Aquática, que atende crianças especiais 

na piscina do CEFID, tem o objetivo de integração social e desenvolvimento de aspectos motores 

através de atividades como whatsu, caiaque, stand-up padle, rodas cantadas e jogos aquáticos. 

Durante as sessões do projeto de extensão, os deslocamentos sobre o caiaque têm sido propostos 

pela equipe como recurso terapêutico, buscando benefícios semelhantes àqueles proporcionados 

pela equoterapia. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi comparar as duas atividades, sob 

uma perspectiva biomecânica, especificamente em relação às magnitudes das acelerações 

proporcionadas pelos “implementos” (cavalo e caiaque) ao participante.  

 MÉTODO: O estudo foi realizado com um cavalo e um caiaque duplo, o mesmo sujeito foi 

quem andou a cavalo e de caiaque. Os testes com o cavalo foram realizados na Baia do Rio 

Vermelho e os testes com o caiaque foram realizados na piscina do CEFID. Foi delimitada a 

distância de 25 metros para a realização dos deslocamentos a cavalo, pois é a mesma distância 

disponível na piscina para o deslocamento em caiaque. Foram realizados cinco deslocamentos 

lineares, para frente, tanto no cavalo quanto no caiaque. Em ambos os casos procurou-se manter 

uma velocidade considerada “de passeio”. Para a medição das acelerações foi utilizado um sensor 



                                   
          

Página 2 de 3 

 

inercial do tipo MTx (Xsens Technologies, Holanda), posicionado na cela do cavalo, no eixo 

longitudinal do mesmo e o mais próximo possível do corpo do sujeito que estava montado, o 

mesmo posicionamento foi adotado em relação ao assento do caiaque. 

O sensor contém um acelerômetro triaxial com capacidade de medição de ± 16 g e é conectado a 

uma unidade transmissora, através da qual os dados são enviados a um microcomputador, sem a 

utilização de fios. Os dados foram adquiridos com frequência de 100 amostras por segundo (100 

Hz) utilizando-se o software MVN Studio (Xsens Technologies, Holanda). Em seguida os dados 

foram exportados no formato “.txt” e processados no software SAD32. Como etapas do 

processamento, as curvas de aceleração versus tempo no cavalo e no caiaque passaram pela 

correção do offset e, posteriormente, foram separadas as acelerações positivas e negativas, nos 

eixos X (ântero-posterior) Y (médio-lateral) e Z (vertical). Foi utilizada a estatística descritiva de 

uma das execuções no cavalo e uma no caiaque, apresentando os valores máximos de aceleração 

positiva e negativa, bem como as diferenças encontradas, em percentual, entre cavalo e caiaque. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os valores de picos de aceleração no cavalo e no caiaque 

podem ser observados nas Tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1: Valores e diferenças dos picos de aceleração positiva 

nos eixos X, Y e Z, nos deslocamentos em cavalo e em caiaque 

Eixo X (m/s2) Y (m/s2) Z (m/s2) 

Cavalo 2,950 2,289 4,962 

Caiaque 0,304* 1,323* 0,399* 

*Diferença % 89,7% menor 42,2% menor 92,0% menor 

 
Tabela 2: Valores e diferenças dos picos de aceleração negativa 

nos eixos X, Y e Z, nos deslocamentos em cavalo e em caiaque 

Eixo X (m/s2) Y (m/s2) Z (m/s2) 

Cavalo -5,310 -2,806 -3,919 

Caiaque -0,376* -1,177* -0,337* 

*Diferença % 92,9% menor 58,1% menor 91,4% menor 

 

Tanto em relação às acelerações positivas quanto às negativas, observa-se que os valores foram 

sempre menores nos deslocamentos em caiaque em comparação aos deslocamentos em cavalo. 

As diferenças encontradas para as acelerações nos eixos X e Z foram próximas de 90%, apenas 

no eixo Y as diferenças foram menores, ficando próximas de 50%. De acordo com os dados, para 

as condições analisadas, a cela do cavalo parece sofrer variações verticais e ântero-posteriores 

bem maiores do que o assento do caiaque, o mesmo acontece em relação às oscilações laterais, 

porém, com uma diferença menor. 

 CONCLUSÃO: Com base nos resultados, não é possível afirmar que o caiaque poderia 

substituir o cavalo no que diz respeito às acelerações, porém, entende-se que são necessários mais 

testes, com diferentes cavalos e diferentes caiaques, além da análise de outras variáveis como as 

rotações e a ativação muscular para o controle de tronco do sujeito em resposta aos estímulos do 

cavalo e do caiaque. 
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