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O objectivo do presente estudo foi a análise espaço-temporal do passo livre do cavalo Puro-Sangue Lusitano, bem 
como a verificação da simetria do andamento em questão. 
 
Foram estudados oito cavalos adultos saudáveis. Os dados de video foram adquiridos sagitalmente, em três execuções 
consecutivas, a uma frequência de 30 fotogramas por segundo. Os dados foram colhidos a uma velocidade constante 
num corredor plano e firme. Os dados foram processados utilizando o software Kinovea® e Digitize®. Para toda a 
amostra, foram estudadas as seguintes variáveis: duração da fase de apoio e balanço para cada membro, duração da 
passada dos membros posteriores, comprimento da passada dos membros posteriores, anteriores, ipsilaterais e 
diagonais, tempo de sobreposição e intervalo de tempo entre membros ipsilaterais e diagonais, duração e comprimento 
da passada total, comprimento do passo para cada membro e comprimento do transpiste entre membros ipsilaterais. 
Em todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%. 
 
O comprimento da passada dos membros posteriores e dos ipsilaterais direitos é significativamente maior que dos 
anteriores e ipsilaterais esquerdos. O comprimento individual da passada foi significativamente maior nos membros 
anteriores e posteriores direitos. A duração da fase de apoio do posterior direito foi maior que a do esquerdo, enquanto 
que a fase de balanço dos posteriores foi maior à esquerda. A fase de apoio foi mais longa nos membros posteriores, 
enquanto que a fase de balanço foi mais longa nos anteriores.  
 
Caracterizados os eventos do passo livre em termos espaço-temporais, foram verificadas assimetrias típicas e 
reprodutíveis na passada. Podemos também confirmar que o passo livre é um andamento marchado, a 4 tempos, 
composto por 8 eventos sequenciais, nos quais os cavalos alternam o seu apoio entre bases tripodais e bipodais, tanto 
diagonais como ipsilaterais.  
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