
O MUNDO DOS 
CAVALOS



O cavalo é descendente de uma linha evolutiva com cerca de 
sessenta milhões de anos.

No Brasil, as primeiras raças de cavalos foram introduzidas em 
três momentos distintos: 
1534, na Vila de São Vicente; 
1535 em Pernambuco, 
1549 na Bahia 

Também vieram alguns burros e jumentos. Com o cruzamento 
das éguas com os jumentos foi criado um respeitável rebanho de 
mulas.

No início do século XVIII a Coroa portuguesa proibiu estes 
cruzamentos por conta da diminuição da oferta de cavalos que 
eram necessários nas campanhas militares de Portugal. Uma 
carta de Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho, governador 
das Minas de 1711, expôs as vantagens das tropas de cavalos em 
prol da infantaria.

Primeiros Cavalos no Brasil



Equideocultura: a criação de equinos, asininos e muares, destinados a 
diversos segmentos, como trabalho, esporte, lazer e indústria de alimentos.

Equinocultura: é a parte da atividade humana que trata da criação de equinos, 
ou seja, cavalos especialmente de raça.

EQUIDEOCULTURA   e   EQUINOCULTURA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Equus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo


MERCADO DE CAVALOS NO BRASIL

5.787.250,00  milhões: Cavalos de lida, os de raça, lazer e esportes. 

Movimenta anualmente R$ 16,15 bilhões.

607.329 mil empregos diretos  e 2.430 mil empregos indiretos.

3 milhões de postos de trabalho.



Negócios gerados nos 
últimos 3 anos no Brasil

● 2006                 R$7.500, Bilhões

● 2012                 R$12.300. Bilhões

● 2015                 R$16.15, Bilhõess



EQUIDEOCULTURA NO MUNDO



ESPORTES EQUESTRE



ESPORTES EM NÚMERO 
PROPRIEDADES



ESPORTES EM NÚMERO DE 
ANIMAIS



MERCADO INTERNO & EXTERNO



RAÇAS MAIS USADAS OU CONHECIDAS NO 
BRASIL



APPALOOSA

Appaloosa é uma raça americana .

Conhecida principalmente pelo padrão de sua pelagem, Ele distingue-se pelas cores que 
são herança de cavalos primitivos 

Muito conhecida como animais dos índios americanos.

Aptidões: Corridas curtas, esportes hípicos diversos e lida com o gado.

Origem: Continente Americano

Animais no Brasil: 29.000



ANDALUZ
Uma das mais antigas raças de cavalo, descendente do cavalo Espanhol, e figura entre os mais influentes ao longo da história.

O cavalo Andaluz deu origem a maioria das raças modernas, como o Puro Sangue Inglês, entre outras. 

Participou de batalhas e era uma verdadeira máquina de guerra, devido ao seu caráter corajoso. 

Hoje em dia  é utilizado em touradas. Destaca-se mesmo é em provas de competição: saltos de obstáculos e provas de equitação. 

Aptidões: sendo fogoso, dócil, grande facil aprendizado, presta-se para o adestramento, passeios, enduro, hipismo rural.

Origem: Espanha Andaluzia

Animais no Brasil: 60 

http://www.guiaderacas.com.br/cavalos/racas/puro-sangue-ingles.shtml


ANGLO – ÁRABE 

É uma raça resultante do cruzamento entre o cavalo Árabe e o Puro Sangue Inglês (PSI). Originalmente criada e aperfeiçoada 
na França, a raça é utilizada no mundo todo, principalmente no esporte.

A raça Anglo-Árabe herdou do cavalo Árabe o temperamento calmo, a resistência, a agilidade e a inteligência. Já na aparência 
a raça se assemelha bastante ao PSI, tendo herdado o comportamento corajoso, o porte, velocidade e potencial competitivo. 

Aptidão : Anglo-Árabes são versáteis cavalos de sela, utilizados para corridas, provas de salto e obstáculos, adestramento 
clássico e pólo.

Origem: França 

Animais no Brasil: 6.354

http://www.guiaderacas.com/arabe.shtml
http://www.guiaderacas.com/puro_sangue_ingles.shtml
http://www.guiaderacas.com.br/arabe.shtml


CAVALO ÁRABE  
O cavalo Árabe originou-se no Oriente Médio. É considerada a raça de cavalo mais pura e 
antiga, entrando na formação de quase todas as raças modernas.

Aptidão: resistência, o cavalo Árabe é ótimo para a realização de enduros. Velocidade e 
forma compacta o tornam  competitivo nas provas como no hipismo rural. Sua inteligência e 
percepção e outros dotes, o tornam apto para o trabalho com trilhas, laço e apartação e 
corrida.
Origem: Arábia Saudita 
Animais no Brasil: 55.000
Na história: pequeno garanhão árabe que Napoleão teria trazido da Batalha de Aboukir, no 
Egipto, em 1799



BRASILEIRO DE HIPISMO 
O Cavalo Brasileiro de Hipismo (BH) é uma raça nova, resultado de cruzamentos entre raças 
europeias. É um típico cavalo de sela, com aptidão para quaisquer modalidades de salto, 
adestramento ou concurso completo de equitação.

Raça vivaz e energética. É um cavalo de trote muito cômodo, ágil, inteligente, muito dócil e fácil 
de lidar.

Aptidão: apto para  modalidades de salto, adestramento, concurso completo de equitação, 
enduro, hipismo rural ou até mesmo atrelagem.

Origem: Brasil

Animais no Brasil: 20.170



CAVALO 
BRETÃO 

Uma das raças mais apreciadas e que mais vem se aprimorando entre as nove raças de 
tração hoje existentes na França. Raça de tração pesada originada em torno de 1830 na 
Bretanha. Formou-se através de cruzamentos das raças de tração Norfolk (inglesa), 
Ardennais, e Percheron (francesas) com éguas nativas de grande porte na Bretanha
Aptidão: Tração agrícola e urbana, atrelagem esportiva, passeios turísticos em hotéis-
fazenda ou em cidades, desfiles, volteio, lazer e montaria,
Origem: Bretania França
Animais no Brasil: 2.700

Historia: Foi a força motriz do desenvolvimento da França. Seja nas forças armadas, 
agricultura, transporte de mercadorias, mercadores e viajantes, rotas postais, companhias 
de transporte coletivo etc. 

Curiosidade: O Palácio de Versalles não teria sido construído sem os 6.000 cavalos de 
tração.



CAMPOLINA 

A raça campolina nasceu em 1857, em Entre Rios de Minas, na Fazenda Tanque, de propriedade do Sr. Cassiano Campolina, com 
o cruzamento de animais nacionais sem padrão pré-definido

Raça formada em MG no Brasil, por Cassiano Campolina, a partir do garanhão Monarca, filho de uma égua cruzada com o 
garanhão Puro Sangue Andaluz-Lusitano da Coudelaria Real de Alter, pertencente ao criatório de D. Pedro II.

Aptidão: Indicado para marcha batida ou picada; excelente para passeios e cavalgadas. As principais competições da raça são as 
provas de Marcha e Morfologia.

Origem: Brasil

Animais no Brasil: 100.559



MANGALARGA
O  Mangalarga possui uma história de mais de 200 anos com a chegada da família real ao Brasil em 1808.  O Príncipe Regente Dom João VI 
presenteou Gabriel Francisco Junqueira, o Barão de Alfenas, com alguns reprodutores portugueses originários da coudelaria Alter-Real

O barão instalou esses cavalos em sua fazenda, a Campo Alegre, localizada no município de Cruzília, na região limítrofe entre o sul de Minas 
Gerais e o Estado de São Paulo. Logo os garanhões portugueses passaram a ser utilizados nas éguas da fazenda, originando o que viria a ser 
os formadores das raças equinas do Sudeste brasileiro, em especial a Mangalarga.Foi trazido do sul de Minas para São Paulo por volta de 
1812.

EM 1928,o zootécnisita Paulo de Lima Corrêa, através de um profundo estudo lançou as bases da caracterização do cavalo Mangalarga.

Aptidão: docilidade, bom para cavalgadas distantes por sua maciez, muito usado em fazendas na lida.

Origem: Brasil

Animais no Brasil: 202.000

Conhecido como Mangalarga Paulista



MANGALARGA MARCHADOR
A raça Mangalarga Marchador é tipicamente brasileira e surgiu há cerca de 200 anos no Sul de Minas, através do cruzamento de cavalos da 
raça Alter – trazidos da Coudelaria de Alter do Chão, em Portugal – com outros cavalos selecionados pelos criadores daquela região mineira.

Há várias versões para o nome Mangalarga Marchador, mas a mais consistente está relacionada à fazenda Mangalarga, localizada no Rio de 
Janeiro. Já o nome Marchador foi acrescentado pelo fato de alguns daqueles cavalos terem a função de marchar em vez de trotar.

Devido à inevitável diferença que estava surgindo entre os criadores de mangalarga de SP e de MG, foi fundada em 1949 uma nova 
Associação, a ABCCMM. Esta Associação teve origem a partir de uma dissidência de criadores que não concordavam com os preceitos 
estabelecidos pela ABCCRM e teve como objetivo principal a manutenção da marcha tríplice apoiada.

Aptdao: marcha macia, cavalgada, lida do gado, enduro, resistência às temperaturas.

Origem: Brasil

Animais no Brasil: 600.000

https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcha_tr%C3%ADplice_apoiada&action=edit&redlink=1


LUSITANO 
O  Puro Sangue Lusitano é um cavalo conhecido por ser a raça de cavalo de sela mais antiga do mundo.
Os primeiros Cavalos Lusitanos foram introduzidos no Brasil pelos colonizadores portugueses por volta do ano 1541.

Em 1975 por conta da revolução dos cravos os melhores animais foram importados para o Brasil, os portugueses tinha medo de 
perder o excelente patrimônio genético selecionado em Portugal  toda genética da Península Ibérica.

Aptidão: forte, versátil, animal de trabalho, apresenta aptidão em quase todas modalidades do esporte , como adestramento, 
salto, concurso completo de equitação, adestramento e shows.

Origem: Portugal

Animais no Brasil: 13.000



QUARTO DE MILHA  
O cavalo Quarto de Milha é o primeiro cavalo de criação americana, selecionado a partir de 1611 através do cruzamento entre 
garanhões mustangs, de origem Berbere e Árabe, e éguas de origem inglesa. (quarto de milha 402 metros), 
O cavalo Quarto de Milha é especialmente apto para o trabalho de condução do gado, principalmente por seu extraordinário 
arranque e por ser um cavalo capaz de percorrer curtas distâncias com incomparável velocidade..

Aptidão: Quarto de Milha é um animal rústico, resistente e bom de montaria, podendo suportar climas secos e regiões 
montanhosas muito usados em  provas de laço, team penning, apartação, working cow horse e laço comprido”, três tambores, 
rédeas, corrida e outras. Apresenta temperamento dócil e inteligente

Origem: Estados Unidos 

Animais no Brasil: Stud Book  520..000



PAINT HORSE 
O  Paint Horse,  é um cavalo forte, musculoso, versátil, utilizado principalmente nas corridas planas, salto e trabalho. 

Ele é o resultado do cruzamento do Puro Sangue Inglês com o chamado Mustang Americano, (Cavalo nativo e selvagem dos EUA)

Considerado um cavalo de sela, apresenta características que podem variar muito em relação ao tipo e ao tamanho, o que torna 
difícil considerá-lo como uma raça no sentido mais tradicional, e sim mais como um tipo de pelagem. essas colorações alternativas 
que eram rejeitadas acabaram formando uma nova raça. Também usados pelos índios americanos.

Aptidão: Um dos cavalos mais versáteis. Utilizado nas corridas planas, salto, prova de rédeas,

tambores, etc.

Origem: Estados Unidos 

Animais no Brasil: 17.174



PURO SANGUE INGLÊS 

Como o próprio nome da raça indica, o Puro Sangue Inglês, ou PSI é um cavalo de criação inglesa, especialmente selecionado para 
corridas.
É hoje conhecido como o mais veloz dos equinos. Além de rápido, o cavalo PSI é corajoso, forte, bem proporcionado e vigoroso, possuindo 
grande capacidade atlética. É uma raça muitas vezes considerada nervosa e de temperamento difícil. 

Aptidão: corridas planas ou com obstáculos de média distância, salto, adestramento e CCE - O Concurso Completo de Equitação  é uma 
modalidade olímpica também conhecida como o “triatlon” equestre. A competição é dividida em três provas – Adestramento, Cross-
country e Salto – que são realizadas em dias consecutivos. . 

Origem: Inglaterra

Animais no Brasil: 20.000



FRÍESIAN 

O Frísio, é um cavalo de temperamento dócil, fisicamente robusto e reconhecida por sua pelagem negra.

O temperamento do Friesian é considerado suave e dócil. É um cavalo disposto, vivo, ativo e enérgico.

Considerado um cavalo elegante e de grande presença, hoje em dia há dois tipos distintos no que diz respeito à 
conformação. O primeiro, conhecido como "barroco" é o que apresenta a construção mais robusta, enquanto o tipo 
"moderno", considerado um cavalo esportivo é mais leve, de ossatura mais fina.

Origem: Holanda

Animais no Brasil: 35



.

CRIOUL
O 

O cavalo Crioulo tem sua origem nos equinos Andaluz e Jacas espanhóis, trazidos da península ibérica no século XVI pelos colonizadores. 
Estabelecidos na América, principalmente na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru e sul do Brasil,

Atualmente o Cavalo Crioulo é criado no estado do Rio Grande do Sul, além de países sul americanos como Uruguai, Chile e Argentina.
É um cavalo de sela com caráter tranquilo, inteligente, e dócil. É uma raça muito ágil, forte e resistente, sendo considerado especialmente 
apto na lida com o gado.

Aptidão: rusticidade e resistência, esportes como rédeas. A principal prova de seleção da raça 
no Brasil é o Freio de Ouro. Essa prova envolve manobras e provas com gado. A grande final 
acontece todos os anos na Expointer, em Esteio-RS-Brasil

Origem: América do Sul - Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai

Animais no Brasil: 500..000



JUMENTO, MULA, BURRO.

O cruzamento de Égua e Jumento = fêmea chamamos de Mula (toda mula nasce estéril) 

O cruzamento de Égua e Jumento = macho chamamos de Burro. Os burros e as mulas têm como característica principal a forte  personalidade 
São animais que exigem muita perseverança e um trabalho específico para serem domados

1. Orelhas Uma das principais diferenças entre a mula/burro e o jumento é o tamanho das orelhas. As dos jumentos são bem maiores

2. Porte Mulas e burros são mais altos que os jumentos. O porte depende do tamanho da égua que lhes originou, mas costuma ser 
mais que 1,50 metro

3. Pelagem              O jumento é mais peludo e tem várias formas de pelagem – acinzentada, branca e preta. Já o pêlo da mula/burro é baixo 
como o do cavalo.
Jumento, asno e jegue, são nomes regionais diferentes dados para exatamente o mesmo animal



A Equoterapia, é uma terapia com cavalos Estimula o desenvolvimento da mente e do corpo. Complementa o tratamento de 
indivíduos com deficiências ou necessidades especiais, como a síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla,
hiperatividade, autismo, crianças muito agitadas ou com dificuldade de concentração.

A IMPORTÂNCIA DA EQUOTERAPIA



Quantas e quais raças tem aqui?



CAVALO NA MÍDIA



COMERCIAL DA  WOLKSVAGEN – Animais do Santi Serra

http://www.youtube.com/watch?v=2S-drVom4-Y
http://www.youtube.com/watch?v=2S-drVom4-Y


COMERCIAL  cerveja Budweiser . Cavalos escocês CLYDESDALES

http://www.youtube.com/watch?v=4gumhr56t8c
http://www.youtube.com/watch?v=4gumhr56t8c


LORENZO HORSE SHOW

http://www.youtube.com/watch?v=EP-Xw6W2JZ0
http://www.youtube.com/watch?v=EP-Xw6W2JZ0


SANTI SERRA CAMPS

https://drive.google.com/file/d/1EwZdPldZ-x5fmJURrDamKA3casGmSZhk/view
https://drive.google.com/file/d/1EwZdPldZ-x5fmJURrDamKA3casGmSZhk/view
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