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GALOPA RUMO AO DESENVOLVIMENTO 

a paixão que dá lucro

CAVALOCAVALO
AGRONEGÓCIO do 



afeição entre homens e cavalos 

A existe desde o princípio das 

civilizações, quando o animal 

começou a ser usado para o 

transporte ou conduzindo os 

soldados nas guerras. Hoje, a criação de 

cavalos, também chamada de “hobby dos 

milionários”, é na verdade um grande 

mercado que rende altas cifras para o restrito 

mundo dos haras. 

Segundo dados da Confederação de 

Agricultura e Pecuária do Brasil, o mercado 

movimenta cerca de R$ 7,5 bilhões por ano, 

contabilizando 641 mil empregos diretos. 

Estes números espantam, pois representam 

seis vezes mais que os empregos da indústria 

automotiva e vinte vezes mais que os da 

aviação civil.

Ul t imamente,  houve um crescimento 

admirável de empresários de outros setores 

que partiram para o agronegócio de equinos. 

Muitos afirmam que é necessário conciliar as 

habilidades de gestão com o conhecimento 

sobre os animais e aguardar o retorno do 

capital investido, que deverá ser em longo 

prazo. Mesmo com a inconstância da 

economia, o país mostrou-se vitorioso, houve 

um aumento da procura interna e externa 

pelos cavalos brasileiros. Empresários do 

porte de Luís Ermírio de Moraes, José Victor 

Oliva e Odebrecht, foram atraídos pelo 

aumento da rentabilidade no setor.

O mundo dos cavalos não é como investir na 

bolsa de valores, pois todos inicialmente 

entram pela paixão e acaba se tornando um 

negócio. Não é à toa que conquistou alguns 

famosos, como Ana Paula Arósio, Jayme 

Monjardim e Galvão Bueno, que são criadores 

da raça Mangalarga Machador e Crioulos.

Uma boa explicação para o crescimento do 

mercado no Brasil seriam os baixos custos 

para a criação no país, em relação aos altos 

preços praticados no mundo dos esportes 

equestres. Porém, é preciso paciência, pois 

para a atividade tornar-se um negócio 

lucrativo, é preciso um período de maturação 

entre cinco e sete anos. Além disso, há os 

custos para manutenção de cada animal, que 

é bem salgada.

Grande parte dos números desse mercado é 

conquistada nos leilões, que costumam até 

ser transmitidos ao vivo, para os interessados 

que não estejam presentes. São leiloados 

garanhões, matrizes, potros, embriões e até o 

sêmen, para que as características genéticas 

e habilidades do animal sejam propagadas.

Os “filhos” dos grandes garanhões, como o 

cavalo americano Royal Academy, um dos 

mais requisitados reprodutores de Puro 

Sangue Inglês do mundo, têm grandes 

chances no mercado internacional. Este que 

citamos, teve sua última vinda ao Brasil 

patrocinada por um consórcio formado pelos 

haras Old Friends, Mondesir e Stud TNT, pela 

bagatela de R$ 2 milhões. Tudo que ele teve a 

fazer foi saciar seu apetite sexual com as 

éguas brasileiras.

agronegócio do cavalo



s t í m u l o  à  p r o m o ç ã o  d o 

E agronegócio cavalo no exterior, 

divulgação de linhas de crédito 

existentes nos bancos para 

alavancar a atividade, qualificação 

profissional de mão de obra, fortalecimento da 

representatividade do setor, investimentos em 

pesquisa e tecnologia e disponibilidade de 

mais recursos para programas de sanidade 

animal. Estas são algumas das principais 

demandas necessárias para proporcionar o 

crescimento da atividade equestre no estado, 

segundo o presidente da Comissão Estadual 

de Equinocultura da Faepa, Alípio Bordalo. “O 

potencial da atividade é visível, mas tudo 

depende da organização do setor”, enfatiza.

Segundo Alípio, mesmo com todas as 

dificuldades enfrentadas hoje, o setor tem 

maior importância econômica do que 

atividades mais tradicionais. O agronegócio 

cavalo gera, por exemplo, 642,5 mil empregos 

diretos, ficando na frente de segmentos como 

o comércio atacadista, correios e a indústria 

automotiva. Os postos de trabalho indiretos 

chegam a 2,6 milhões. Já as exportações 

desta atividade em 2009 totalizaram US$ 27,4 

milhões, receita superior a de produtos como 

café torrado e cachaça, que tem uma 

divulgação bem mais ampla fora do país. 

“Esses fatores são importantes para nos dar 

subsídios para reivindicarmos políticas 

públicas e mostrar a importância deste setor 

para o agronegócio, além de quebrar 

preconceitos”, frisa. O Brasil tem o quarto 

maior rebanho equino do mundo, com 5,8 

milhões de cabeças, atrás dos Estados 

Unidos, China e México. O faturamento anual 

da indústria do cavalo é de R$ 7,5 bilhões.

Alípio destaca, ainda, a necessidade de se 

elaborar estudos que mensurem ainda mais a 

realidade do agronegócio cavalo, com 

informações sobre a situação do mercado de 

cavalos, sanidade, estrutura organizacional, 

entre outros tópicos. 

O presidente da Comissão de Equinocultura 

também reconheceu a falta de engajamento 

dos criadores para promover a ascensão da 

atividade equestre. “Infelizmente, o criador de 

cavalo raramente vive disso. Ele cria por 

hobby. Quando ele não tem esta dependência, 

o entusiasmo dele em fazer parte das 

discussões da cadeia produtiva é menor”, 

justifica.

Quanto às potencialidades da atividade, Alípio 

destaca o turismo equestre. No entanto, há 

ainda poucos empreendimentos voltados para 

esta finalidade, quando se fala do agronegócio 

cavalo dentro da porteira. Em termos de 

receita e geração de empregos, este ramo 

ainda fica muito abaixo de atividades como a 

lida com o gado, principal finalidade do uso do 

cavalo no país, que emprega mais de 85% da 

mão de obra com carteira assinada e fatura 

quase R$ 4 bilhões.

FAEPA DEFENDE CRESCIMENTO DO AGRONEGÓCIO CAVALO NO ESTADO DO PARÁ

Carlos Fernandes Xavier, Presidente da Faepa e Alípio Bordalo, Presidente da Comissão Estadual de Equinocultura da Faepa



xistem hoje no estado do Pará 

Edezessete raças de cavalos, cada 

uma delas selecionada para atender 

às necessidades esportivas, de 

trabalho e gostos pessoais do ser 

humano. Algumas delas se sobrepõem em 

função, quer seja esportiva, trabalho ou lazer, 

 raça Andaluz possui as mesmas 

Aorigens da raça Lusitana, datada 

desde a antiguidade, quando 

H o m e r o  c i t a  o s  a n i m a i s 

selecionados na Península Ibérica 

nas Ilíadas. Os cavalos selvagens ibéricos 

foram cruzados com cavalos berberes 

durante os oito séculos em que os mouros 

dominaram a região, e dessa cruza resultou o 

Andaluz. 

Esses cavalos de sangue quente receberam a 

denominação da região geográfica de sua 

origem, Andaluz, sendo então criados na 

Espanha e em Portugal.

Posteriormente, os cavalos selecionados na 

Espanha receberam o nome de Pura Raça 

Espanhola (PRE), enquanto os selecionados 

em Portugal receberam o nome de Puro 

Sangue Lusitano (PSL).

A raça Andaluz foi introduzida no Brasil pelos 

espanhóis à época da colonização, mas 

quase desapareceu no século XVIII, vindo a 

ser reintroduzida por um toureiro espanhol em 

1966 quando se reiniciou a criação da raça no 

Brasil ,  mas sem controle de registro 

genealógico oficial.

A Associação Brasileira de Criadores do 

Cavalo Andaluz foi fundada em 1975, sendo à 

época responsável pelo controle de registro 

genealógico de animais de origem da 

Espanha e Portugal. Em um acordo feito com 

a Associação Portuguesa de Criadores do 

Cavalo Lusitano (APSL), em 1991, criou-se a 

Associação Brasileira de Criadores do Cavalo 

Lusitano (ABPSL) que tem a reciprocidade de 

registros nas duas associações, ficando o 

Andaluz com uma pequena parcela do 

criatório original registrando apenas os 

animais de origem espanhola.

A sede atual está baseada em Belo Horizonte, 

contando o Stud Book com quarenta animais 

registrados, com excelente l inhagem 

gené t i ca ,  tendo  a lguns  exempla res 

exportados para a Espanha.

É um cavalo utilizado para touradas na 

Espanha, devido a sua extrema inteligência, 

sendo um ótimo animal também para Sela, 

Adestramento e Equitação de Trabalho, além 

de ser utilizado para Salto, Atrelagem, Enduro 

e Volteio.

ou simplesmente pela beleza plástica e 

estética; outras se destacam pela sua 

rusticidade e grande adaptação às condições 

adversas e, às vezes, inóspitas. Todas elas 

têm seu lugar ao sol, sua utilidade e devem ser 

preservadas e respeitadas por todo amante do 

cavalo, por todo aquele que realmente gosta e 

respeita esse belo e nobre animal. A seguir, 

descrevemos, em ordem alfabética, as raças 

de cavalos conhecidas e criadas no Pará, com 

breve origem, características principais como 

andamento, peso, altura e pelagens, além de 

tópicos referentes aos animais.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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 r a ç a  A p p a l o o s a ,  t a m b é m 

Aconhecida como cavalo dos 

índios, tem sua origem na América 

d o  N o r t e ,  n o  s é c u l o  X I X , 

selecionada pela tribo dos Nez 

Perce, às margens do Rio Paloose, daí a 

origem do nome. Nestes primórdios os 

cavalos foram selecionados pela sua pintura 

característica onde ocorre a incidência de 

uma manta branca na garupa do animal, 

podendo se estender por todo o corpo, dando 

características peculiares à raça.

P r i m e i r a m e n t e  s e l e c i o n a d a  p e l o s 

colonizadores americanos para lida com 

gado, baseada principalmente em sua 

pelagem, hoje o cavalo Appaloosa é muito 

utilizado com destaque em provas de 

uitas são as lendas a respeito 

Mda Raça Puro Sangue Árabe, 

por inúmeros historiadores 

considerada a mais antiga do 

mundo. Seus relatos mais 

antigos datam do ano 1.600 a.C., ou seja, há 

mais de 3.500 anos em afrescos do antigo 

Egito.

Em uma delas, conta-se que Maomé depois 

de uma longa caminhada, mandou que 

soltassem os animais para beber água. Em 

seguida, chamou-os de volta e apenas cinco 

éguas o atenderam. Então Maomé abençoou 

estas éguas e delas descendem as cinco 

l inhagens famosas que compõem os 

criatórios da raça.

trabalho, como Apartação, Baliza, Laço de 

Bezerro, Laço em Dupla, Maneabilidade e 

Velocidade, Rédeas, Tambor e Team Penning, 

entre outras.

Outra lenda mais poética, reforçando a 

ascendência divina do cavalo Árabe, conta 

que Alá pegou o vento sul e disse: "Vou fazer 

de ti uma nova criatura. Terás o olhar da águia, 

Foi introduzida no Brasil na década de 70 

possuindo hoje mais de 25.000 animais 

registrados e 2.000 criadores por todo o país.

a coragem do leão e a velocidade da pantera. 

Da gazela terás a elegância, do tigre a força e 

do elefante a memória. Teus cascos terão a 

dureza do sílex e teu pelo a maciez da 

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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plumagem da pomba. Terás o faro do lobo e 

saltarás como o gamo. À noite serão teus os 

olhos do leopardo e se orientará como o falcão 

que sempre retorna à origem. Serás 

incansável como o camelo e terás o amor do 

cão pelo seu dono. E por fim, como presente 

para fazer-te cavalo e chamar-te Árabe, terás 

a beleza da Rainha e a majestade do Rei.»

A raça Árabe foi introduzida no Brasil na 

década de 20, em criatórios no Rio Grande do 

Sul, porém a história registra diversas 

importações desde o século XIX. Também foi 

grande importador o Departamento Animal de 

São Car los ,  in te r io r  de  São Pau lo . 

Inicialmente foi muito uti l izada como 

melhoradora do plantel de equinos de 

fazendeiros da região. 

A Associação Brasileira de Criadores do 

Cavalo Árabe foi fundada em 1964, por 

Aluysio Faria, que reuniu no Stud Book do 

Cavalo Árabe todos os registros do RS e de 

São Carlos, dando grande impulso ao criatório 

nacional.

Hoje o Stud Book conta com mais de 35.000 

cavalos registrados e mais de 3.200 haras 

inscritos e distribuídos por todo o país.

Lendas à parte, devido às suas características 

obtidas pela seleção como cavalo do deserto, 

o cavalo Árabe possui excelente resistência e 

rusticidade. Muito utilizado para guerras, é um 

cavalo de coragem e inteligência acima da 

média.

Além disso, o cavalo Árabe, devido à sua 

prepotência genética (alta capacidade de 

transmitir características a seus filhos) é muito 

utilizado para mestiçagem, transmitindo e 

melhorando características para cavalos de 

trabalho e esporte. O Stud Book do cavalo 

Árabe registra os produtos mestiços, sempre 

oriundos de um pai PSA com uma égua de 

qualquer raça, ou mestiça árabe, cujo produto 

deverá conter, ao lado do nome, seu grau de 

sangue. Os mestiços da raça Árabe têm 

grande destaque nos mais diversos esportes 

equestres, como CCE, Hipismo Rural, 

Hipismo Clássico, Enduro, Rédeas, etc.

A raça Árabe foi muito utilizada na história 

equestre mundial como formadora de outras 

raças, como por exemplo, Quarto de Milha, 

P u r o  S a n g u e  I n g l ê s ,  H a n o v e r i a n o , 

Trackenher, Orlof, Sela Francês, entre muitas 

outras.

Dentre as principais utilizações do cavalo 

Árabe no Brasil destacam-se as provas de 

Ha l te r  (Conformação) ,  Per fo rmance 

(montarias em vários estilos, como Western 

Pleasure, English Pleasure, Prova de Tração, 

Traje Típico, Trail Horse e Hunter Pleasure), 

Corrida (realizadas principalmente no Jockey 

Club do Paraná), Enduro, Hipismo Clássico e 

Rural, CCE, Laço, Rédeas e Vaquejada 

(principalmente no estado do Ceará).

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 

o início da década de 70, o criador 

NÊnio Monte resolveu criar uma 

raça brasileira destinada ao 

hipismo. Para tanto, cruzou as 

raças Orlof, de origem russa, com 

Westfalen e Trakehner, alemãs, e pequenas 

doses de PSI, Hanoveriano, Holsteiner e 

Hackney, Oldenburg, Sela-argentina, Sela-

francesa etc.

Cavalos importados dessas raças são 

registrados na Associação Brasileira de 

Criadores de Cavalo de Hipismo, fundada em 

1975 e que conta com mais de 18.000 animais 

registrados no Stud Book e 230 associados. 

Hoje já existe um livro fechado, mas nada 

impede que a raça seja aprimorada através da 

renovação de sangue (pool genético) com 

indivíduos das raças formadoras.

A raça é mais  u t i l i zada para Sal to , 

Adestramento, CCE (Concurso Completo de 

Equitação), Equitação de Trabalho e Volteio.

4 - BRASILEIRO 
DE HIPISMO
4 - BRASILEIRO 
DE HIPISMO



raça Campolina foi criada pelo 

Acoronel Cassiano Campolina, da 

cidade de Entre Rios, no estado do 

R io  de  Jane i ro .  Em 1857 , 

Cassiano Campolina começou 

comprando as melhores éguas existentes no 

município de Entre Rios e cruzando-as com 

reprodutores também do mesmo município; 

esses, no entanto, eram escolhidos, altos e 

bons marchadores. Em poucos anos tinha em 

sua fazenda um plantel de éguas novas, altas 

e marchadeiras.

Cassiano Campolina trouxe da cidade de Juiz 

de Fora uma égua preta, de nome Medeia, 

coberta por um Andaluz; poucos meses 

depois nascia um belo potro,  sendo 

considerado o primeiro cavalo Campolina. Por 

25 anos aquele potro, chamado Monarca, foi 

utilizado como reprodutor do plantel de éguas 

da fazenda de Cassiano Campolina, que 

ainda introduziu sangue Anglo-Normando, 

através do garanhão Menelicke.

Após a morte de Cassiano Campolina, foram 

ainda introduzidos animais de sangue 

Marchador, Puro Sangue Inglês, Andaluz, 

Anglo-Normando para se obter um animal de 

porte grande e andamento cômodo.

Em 1951 foi fundada a Associação Brasileira 

de Criadores do Cavalo Campolina para 

direcionar os rumos da criação, ainda 

aceitando éguas e cavalos no Stud Book em 

registro de livro aberto, até o ano de 1966, 

quando se fechou definitivamente o registro 

para animais não filhos de Campolinas 

controlados pelo Stud Book.

O cavalo Campolina é famoso pela sua 

marcha cômoda e andamento característico, 

sendo esta sua marca registrada, e é muito 

utilizado em cavalgadas e provas de marcha.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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s conquistadores espanhóis são 

Oresponsáveis pela introdução dos 

cavalos no continente americano, 

no século XVI. 

O cavalo Crioulo predomina na região Sul, 

sendo a maioria descendente de Berbere e 

cavalos oriundos da Península Ibérica. Boa 

parte se pôs em fuga durante as batalhas, 

passando a viver livremente por muitas 

décadas, e a natureza encarregou-se de 

selecionar os mais adaptados às planícies dos 

pampas e ao clima.

A Associação Brasileira dos Criadores de 

Cavalos Crioulos, fundada em 1932, conta 

hoje com mais de 180.000 animais vivos 

registrados no Stud Book e mais de 2.100 

associados por todo o Brasil, com maior 

incidência nos estados do Sul e São Paulo.

O Crioulo é adequado às necessidades dos 

criadores de gado do Sul, que precisam de 

animais que cubram grandes distâncias, 

muitas vezes em condições di f íceis, 

enfrentando os rigores do frio, por exemplo. 

Características: é um cavalo extremamente 

forte e saudável. Vive em condições climáticas 

extremas: calor ou frio, com um mínimo de 

alimentação. É um ótimo cavalo para lida no 

campo, devido à sua incrível resistência e 

longevidade.

Uma particularidade desta raça é o limite 

máximo de estatura, que não deve ultrapassar 

1,50 m, apesar dos animais terem aptidão 

genética para estatura maior. 

É um animal muito versátil sendo utilizado 

para provas do tipo Campereada (prova 

semelhante ao Team Penning), Chasque 

(prova para avaliar a recuperação do animal 

em percursos de 300 m em diversos 

andamentos), Paleteadas (condução de uma 

rês por dois cavaleiros que devem passar por 

d iversas porte i ras em percurso pré-

determinado), Enduro (30 a 80 km), Marcha 

de Resistência (750 km) e a principal delas, o 

Freio de Ouro, que consiste em avaliação 

morfológica e funcional dos animais.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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s cavalos selvagens ibéricos foram 

Ocruzados com cavalos berberes 

durante os oito séculos em que os 

mouros dominaram a região, e 

dessa cruza resultou o Andaluz. 

Com a formação de Espanha e Portugal, a 

raça é chamada de Puro Sangue Lusitano, 

enquanto na Espanha é registrada como Pura 

Raça Espanhola.

Como foram os espanhóis e portugueses que 

colonizaram a América, o Andaluz tornou-se 

responsável pela formação de boa parte das 

raças nacionais, especialmente nas regiões 

Sul e Sudeste, como a Campolina, Campeiro 

e os dois tipos de Mangalarga.

Apesar dos primeiros animais terem chegado 

ao Brasil por volta de 1540, a criação nacional 

melhorou muito com a vinda da corte real para 

o Brasil, no início do século XIX, quando D. 

João VI trouxe diversos animais da Coudelaria 

de Alter, que eram Lusitanos criados pelo rei, 

então chamados Alter Real.

Após a independência do Brasil, a raça foi 

praticamente extinta, sobrevivendo apenas 

seu sangue nas raças nacionais a que deu 

origem.

Em meados do século XX, diversas tentativas 

de reintroduzir animais desta raça foram feitas 

sem o devido sucesso, até o ano de 1966, 

quando um toureiro espanhol se estabeleceu 

em Teresópolis, RJ, dando origem ao primeiro 

criatório oficial da raça, que, no entanto, 

somente teve impulso na década de 70, quando 

novas importações foram feitas por diversos 

criadores que fundaram a Associação Brasileira 

de Criadores do Cavalo Andaluz, em 1975.

A Revolução dos Cravos em Portugal deu o 

impulso final para o patrimônio genético do 

criatório nacional. Com medo de perder seus 

animais, importantes criadores portugueses 

venderam a maioria de seus animais, reserva 

genética, a alguns criadores brasileiros que 

trouxeram ao Brasil o que foi possível em um 

navio cargueiro, em 1976.

Em um acordo feito com a Associação 

Portuguesa de Criadores do Cavalo Lusitano 

(APSL), em 1991, a associação brasileira 

mudou seu nome para Associação Brasileira 

de Criadores do Cavalo Lusitano (ABPSL) e 

tem a reciprocidade de registros nas duas 

associações.

Hoje a ABPSL possui mais de 6.000 animais 

registrados no Stud Book e conta com mais de 

140 criadores por todo o Brasil.

É um cavalo utilizado para touradas na 

Espanha e Portugal, devido a sua extrema 

inteligência, sendo um ótimo animal também 

para Sela, Adestramento e Equitação de 

Trabalho, além de ser utilizado para Salto, 

Atrelagem, Enduro e Volteio.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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cavalo Mangalarga teve sua 

O origem no cavalo da Península 

Ibérica. Os cavalos trazidos pelos 

colonizadores do Brasil eram 

nativos da Península Ibérica e 

Berbere. Com a vinda da família real 

portuguesa ao Brasil, foram também trazidos 

os melhores espécimes Lusitanos da 

Coude la r i a  Rea l  de  A l te r,  f a to  que 

desempenhou papel decisivo na formação da 

raça, pois os reprodutores trazidos nesta 

viagem, assim como seus descendentes, 

foram muito utilizados pelos criadores da 

época para o melhoramento de seus 

rebanhos.

Os primeiros animais vieram de criatórios da 

família Junqueira do sul de Minas Gerais, que 

trouxeram exemplares e se estabeleceram na 

região de Orlândia e Colina, SP, onde 

definiram as bases de sua seleção e é 

erroneamente chamado de Mangalarga 

Paulista, pelos primórdios de sua criação e 

base no estado de São Paulo.

Como esses criadores procuravam animais 

para o trabalho nas fazendas (lida com o 

gado) e para o esporte (na época, a caçada do 

veado), desenvolveu-se uma raça dotada de 

qualidades imprescindíveis a tais finalidades, 

com bons andamentos ,  res is tênc ia , 

docilidade e nobreza de caráter.

Assim sendo, desde a sua origem, o cavalo 

Mangalarga foi selecionado como animal de 

trabalho e esporte.

Uma grande característica da raça é sua 

marcha cômoda, intermediária entre a marcha 

batida e o trote, denominada de marcha 

trotada. Caracteriza-se por um andamento 

diagonal, bipedal de dois tempos. Diferencia-

se do trote porque tem um tempo ínfimo de 

suspensão entre os apoios, o mínimo 

necessário para que se processe a troca dos 

mesmos. Vem desta particularidade o pouco 

atrito.

A fundação da Associação de Criadores de 

Cava los  da  Raça  Manga la rga ,  que 

poster iormente passou a chamar-se 

Associação Brasileira de Criadores de 

Cavalos da Raça Mangalarga, ocorreu em 

1934. Hoje a Associação possui 193.000 

animais registrados em seu Stud Book, sendo 

considerados vivos 60.000 animais e 1.400 

criadores espalhados por todo o Brasil, com 

forte predominância nos estados de São 

Paulo, Bahia e Distrito Federal.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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iníc io da cr iação do cavalo 

O Mangalarga Marchador, também 

erroneamente conhecido como 

Manga la rga  M ine i ro ,  pe los 

primórdios de sua criação no 

estado de Minas Gerais, mais precisamente 

no Sul de Minas Gerais, se confunde com a do 

Mangalarga.

Desta forma descende de animais Lusitanos e 

Berberes trazidos para o Brasil pela comitiva 

real de D. João VI, no século XIX. 

Consta que os primeiros animais foram 

selecionados na Fazenda Campo Alegre, 

pertencente a Gabriel Francisco Junqueira, o 

Barão de Alfenas. Outro grande incentivador 

da raça em seus primórdios foi seu sobrinho 

José Fausino Junqueira, grande adepto e 

incentivador de caçadas de veado e 

selecionador de cavalos de marcha cômoda e 

resistência para esta atividade.

As bases da seleção do cavalo Mangalarga 

M a r c h a d o r  p r i o r i z a r a m  a  m a r c h a , 

denominada de marcha batida ou então a 

marcha picada, que se caracterizam pelo 

apoio tripedal, ou tríplice apoio, isto é, em 

determinado momento da marcha, três 

membros do animal se apoiam no solo, dando 

característica mais cômoda ao andamento.

Hoje o cavalo Mangalarga Marchador é muito 

utilizado em provas de Conformação, Provas 

de Marcha, Enduro, Cavalgadas, e até mesmo 

para Salto, como vem sendo selecionado pela 

Coudelaria Desempenho, no interior do Rio de 

J a n e i r o ,  c o m  r e s u l t a d o s  b a s t a n t e 

expressivos.

Fundada em 1949 em Belo Horizonte, MG, a 

Associação Brasileira de Criadores do Cavalo 

Mangalarga Marchador tem registrado em seu 

Stud Book mais de 300.000 animais e conta 

com mais de 8.000 associados espalhados 

por todo o Brasil, com predominância nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Bahia e Espírito Santo. 



aça desenvolvida na Ilha do 

R Marajó, no estado do Pará, 

oriundos de uma seleção natural 

que ocorreu na ilha de cavalos de 

nativos da Península Ibérica e 

Berbere que ali chegaram no século XVII.

O cavalo Marajoara adaptou-se muito bem às 

condições adversas da ilha, com excesso de 

umidade o ano todo e clima muito quente e 

úmido,  p rocr iando-se aos mi lhares , 

estimando-se em mais de 1.000.000 de 

cabeças no final do século XIX, além das 

necessidades locais da ilha, a tal ponto que 

teve seu abate estimulado pelo governo local 

por trazer prejuízos às outras atividades 

agropecuárias.

Em 1979 foi fundada a Associação Brasileira 

de Criadores do Cavalo Marajoara, com sede 

em Belém, PA, com instalação de um posto de 

fomento para preservação e divulgação desta 

raça, muito rústica e útil ao serviço nas 

condições rústicas e adversas do ambiente 

local. Estima-se em mais de 150.000 

exemplares do cavalo Marajoara que povoam 

algumas regiões do norte do Brasil, a maioria 

mestiçada com Mangalarga, Puro Sangue 

Inglês e Árabe.

É muito utilizada como animal de serviço na 

lida com búfalos e gado bovino na Ilha do 

Marajó, além de hoje ser utilizada como 

cavalo de esporte, em festas tradicionais de 

Ilha como competições de resistência, prova 

de argola, prova de velocidade que ocorrem 

em diversas cidades no festival do cavalo 

Marajoara.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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100% paraense

100% paraense
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alar sobre a origem do Paint Horse 

F é obrigatoriamente passar pela 

história do Quarto de Milha, pois o 

Paint é derivado deste, que também 

tem origem norte–americana, 

sendo o resultado do cruzamento do Puro 

Sangue Inglês com o nativo e selvagem 

Mustang Americano. 

O Quarto de Milha passou a discriminar o 

cavalo com machas, classificado como "Artigo 

53". Essa regra desprezava animais que 

tivessem qualquer mancha branca acima de 5 

cm² no corpo, acima do joelho do animal ou 

entre o canto da orelha até o canto da boca. 

Eles então não podiam reproduzir e eram 

eliminados da raça.

No início da década de 60, os norte-

americanos perceberam no Paint Horse um 

cavalo extremamente versátil, dócil e com a 

vantagem da pelagem, ou seja, um Quarto de 

Milha exótico. 

Em 1962, nos Estados Unidos, foi fundada a 

American Paint Horse Association, que reúne 

aproximadamente 48 mil criadores. 

Por sua semelhança morfológica com as 

raças Quarto de Milha e Appaloosa, o cavalo 

Paint possui as mesmas funções e provas que 

estas raças: Conformação, Apartação, 

Rédeas, Team Penning, Bulldogging, Laço em 

Dupla, Corrida, Baliza, Tambor, etc. 



AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 

 cavalo Pampa não é propriamente 

O considerado uma raça,  pois 

abrange animais oriundos de 

outras raças que tenham como 

carac te r ís t i ca  p r inc ipa l  sua 

pelagem. O principal objetivo da associação é 

a formação de um cavalo Pampa com aptidão 

esportiva e de lazer, sendo aceitos cavalos de 

origem em diversas raças.

A base de formação é de um cavalo de padrão 

morfo lógico internacional  para sela, 

preservando as modalidades de andamento. 

Para não descaracterizar o padrão morfológico 

Pampa nacional são vetados os registros de 

animais de origem no Quarto de Milha e no 

Puro Sangue Árabe, dentro outras raças 

consideradas exóticas. 

ôneis são equinos de baixa 

P estatura, com as mesmas origens 

dos equinos em geral.

Na Europa são designados quaisquer equinos 

com estatura inferior a 1,50 m e podem ser de 

várias raças dependendo do país de origem.

Os primeiros pôneis foram selecionados da 

necessidade das minas de minérios em 

animais de baixa estatura e fortes para retirar 

as cargas de minérios das minas nos 

corredores estreitos e íngremes.

No Brasil, a Associação Brasileira de 

Criadores de Pônei, fundada em 1965, 

controla o registro genealógico de algumas 

raças como Pônei Brasileiro, Piquira, Fjord, 

Haflinger, Shetland e Wesh Pony, Pônei de 

São aceitos registros de cavalos Pampa com 

origem nas seguintes raças: Anglo-Árabe, 

Campeiro, Campolina, Crioulo, Mangalarga, 

Mangalarga Marchador e Puro Sangue Inglês.

Hipismo e Reit Poney, estes dois últimos com 

apenas quinze e oito animais registrados na 

associação, respectivamente.

A associação conta atualmente com 1963 

associados, sendo 300 bastante atuantes, 

A ABCCPampa foi fundada em 1993 e conta 

com 12.000 animais registrados em seu Stud 

Book e 1.500 associados, sendo 800 

considerados ativos e regulares.

espalhados por todo o Brasil, tendo próximo 

de 38.000 animais registrados de todas as 

raças.

12 - pampa
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raça Puro Sangue Inglês (Puro 

A Sangue de Corrida) foi formada 

na Inglaterra, no inicio do século 

XVIII, durante o reinado de 

Charles II.

Teve como base alguns garanhões Árabes, 

destacando-se entre eles Darley Arabian, 

Bierley Turk e Godolphin Barb, que foram 

cruzados com éguas nativas das ilhas 

Britânicas, sendo fundamentais trinta éguas 

selecionadas e pertencentes ao haras Real, 

denominadas Royal Blood Mares.

Os primeiros produtos registrados no Stud 

Book Inglês (General Stud Book) datam de 

1704.

A seleção da raça foi feita objetivando-se a 

disputa de corridas de longa distância.

Sendo oriunda de uma rigorosa seleção 

atlética para competições, o PSI é um animal 

muito bem desenvolvido, com grande 

agilidade e ótima estrutura óssea e muscular.

Devido às suas características raciais bem 

definidas pelo rigoroso processo de seleção 

dos últimos trezentos anos, o Puro Sangue 

Inglês é muito utilizado como melhorador de 

outras raças, produzindo excelentes 

exemplares aptos para tração leve e para o 

esporte, como salto e adestramento, tendo 

entrado na formação de diversas raças, como 

Quarto de Milha, Mangalarga, Anglo-Árabe, 

etc.

Para ser aceito como puro, deve o Puro 

Sangue Inglês apresentar oito gerações de 

animais puros registrados no Stud Book 

Oficiais.

É considerado o cavalo mais veloz do mundo 

em média distância, entre 800 m e 3.00 m, 

sendo esta, portanto, sua principal função, 

mas também tem aptidão para o salto e 

adestramento.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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 Puruca é um pônei selecionado na 

O reg ião  nor te  do  pa ís ,  ma is 

precisamente na Ilha do Marajó, no 

Pará. É oriundo do cruzamento de 

Marajoara com pôneis Shetland.

São animais selecionados pela sua altura e 

temperamento dócil e enérgico, muito 

utilizado na lida de fazendas, tendo grande 

resistência, velocidade em galopes curtos e 

adaptação a locais pantanosos e ao clima 

quente e úmido.

15 - puruca15 - puruca
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100% paraense



 cavalo Quarto de Milha surgiu nos 

O Estados Unidos entre o século XVII 

e XVIII, originários de cavalos 

trazidos pelos espanhóis. Estes 

animais foram cruzados com 

éguas oriundas da Inglaterra, produzindo 

cavalos fortes, compactos, musculados, 

capazes de cobrir curtas distâncias, mais 

rápido que qualquer outro. 

Muito utilizado pelos cauboís na lida diária 

com o gado, também foram selecionados para 

corridas de curta distância em 402 m (um 

quarto de milha, daí o seu nome), sendo 

imbatível neste intento.

Em 1940 foi fundada a American Quarter 

Horse Association (AQHA), sendo a maior 

associação de criadores de cavalos do 

mundo, com mais de 340 mil associados e 

4.200.000 animais registrados.

A introdução da raça no Brasil deu-se pelo 

King Ranch que, em 1955, importou seis 

animais dos Estados Unidos. 

Em 1969, foi fundada a Associação Brasileira 

de Criadores de Cavalo Quarto de Milha 

(ABQM), tendo em seu Stud Book mais de 

300.000 animais registrados, 8.000 criadores 

e mais de 35.000 proprietários espalhados por 

todo o Brasil.

O cavalo Quarto de Milha é muito utilizado 

hoje como animal de esporte em competições 

de diversas modalidades, atraindo centenas 

de cavaleiros em provas organizadas em 

inúmeras cidades do Brasil, contando com 

diversas modalidades, como Apartação, 

Bul ldoging,  Três e Cinco Tambores, 

Conformação, Corrida, Laço em suas 

diversas modalidades, Maneabilidade e 

Velocidade, Rédeas, Seis Balizas, Team 

Penning, Trail, Vaquejada, entre outras.

AS RAÇAS CRIADAS NO PARÁ 
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FALAM SOBRE O POTENCIAL DO SETOR

aPAIXONADOS POR

CAVALOS



“A minha admiração por cavalos tornou-se uma verdadeira paixão há mais de vinte anos. Em 1979 comecei a criação de gado, e anos depois recebi 
uma oferta de negócio, foi quando adquiri algumas éguas e um garanhão. Não imaginava, na época, a importância que este cavalo representaria para 
a criação equina no Pará. Mas foi em 1994, que realizei a minha primeira aquisição da raça Paint Horse. Aos poucos, desenvolvi minha criação equina, 
chegando a possuir cem exemplares. Sempre busquei ofertar o melhor da nossa produção, velocidade e vaquejada entre garanhões, matrizes e 
produtos do Haras e Fazenda Tinga Una. Acredito que com novos projetos empresariais e governamentais, o Pará irá despontar na reprodução 
equina, pois a nossa região tem o maior potencial rural do país.”

 
Raimundo Veiga, 
Criador de Paint Horse e proprietário do Haras Tinga Una.

“Sempre fui entusiasmado por cavalos, mais especificamente pela raça Árabe. Ainda criança, lembro-me do meu bisavô, natural do Líbano, 
contando histórias e mostrando, orgulhosa e saudosamente, fotos dos seus cavalos, que teve de deixar para trás ao rumar para o Brasil. Aquilo ficou na 
minha cabeça, no meu inconsciente, como uma paixão adormecida. Até que certo dia, em uma viagem à região serrana de Pernambuco, encontrei um 
amigo de velha data criador de cavalos Árabes, que me incentivou a desenvolver a criação da raça no Pará. Já saí da conversa com meus primeiros 
exemplares. Na verdade, o encontro serviu como o gatilho que eu precisava para fazer despertar o antigo sonho de criar meus próprios cavalos, tal 
qual meus ancestrais faziam na pequena vila libanesa de Wady Chahrour. Comecei minha criação própria em meados de 2009. Sendo assim, lá se vão 
aproximadamente seis anos de contato diário com a raça, tempo em que aprendi a respeitar e admirar ainda mais os cavalos. Atualmente mantemos 
no Haras Paluta trinta animais, entre potros e adultos. Essa tropa tem aumentado ano após ano, mas sempre com cautela, para não deixar de lado o 
fator "qualidade", que predica os cavalos criados em nossas dependências. Nosso foco não é a quantidade, mas sim o desenvolvimento de animais 
belos, saudáveis e de alta performance. Minha finalidade primordial não é o lucro. Crio por satisfação pessoal e amor à raça. É exatamente isto que me 
impulsiona a buscar cada vez mais a excelência na criação e no cuidado com os animas. É de se ressaltar, contudo, que juntamente com este trabalho 
árduo vem o reconhecimento daqueles interessados pelos cavalos Árabes, que acabam se encantando pelo nosso trabalho e adquirindo exemplares 
criados em nosso haras. Atualmente, já extrapolamos as fronteiras do Pará e contamos com clientes em diversos estados do país. A verdade é que a 
lucratividade decorrente da comercialização dos cavalos de nossa tropa é consequência imediata e irreversível do trabalho sério, dedicado e 
apaixonado que desenvolvemos no Haras Paluta. Apesar do pouco incentivo e da falta de estrutura adequada, a criação de equinos no estado tem 
crescido exponencialmente, impulsionada principalmente pela paixão dos criadores, que encontra eco entre os paraenses. Os cavalos já não são mais 
vistos apenas como instrumento de trabalho em fazendas, mas como um business que, se bem trabalhado, pode se mostrar rentável.”

Gustavo Xerfan Haber, 
Empresário, criador associado à ABCCA (Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Árabes) 
e proprietário do Haras Paluta, situado em Nova Timboteua.

“Tenho orgulho em ter o Haras Dom Rodrigo como o maior criatório da raça no Norte do Brasil, nacionalmente conhecido pela qualidade e seleção 
de mais de quarenta animais, dentre os quais alguns campeões nacionais. Tudo começou no ano de 1988, quando ganhei do criatório do meu pai, em 
São Paulo, um potro de presente. Animado com o belo animal, logo cuidei de adquirir uma égua da raça para ser o par do potro. Vim numa viagem de 
trabalho a Belém, onde resolvi me estabelecer profissionalmente. Junto com a bagagem de mudança, trouxe o potro que ganhei de presente e a égua 
Água Branca BD, que adquiri em leilão. No ano de 1989, inicia-se a história de glórias e sucesso do Haras Dom Rodrigo, verdadeiro sinônimo da raça 
Mangalarga no Pará e Brasil afora também. Muito se pergunta o segredo do Haras Dom Rodrigo ter conseguido se manter em atividade por mais de 
vinte anos num estado com pouca tradição na criação de equinos como o Pará. A resposta advém do modo profissional, empresarial e positivo com os 
quais as atividades do Haras se estabeleceram. Percebi, de imediato, que uma eventual gestão amadora, pautada por um pressuposto que criação de 
cavalos não passa de um 'hobby', estaria inevitavelmente fadada ao fracasso, com consequente encerramento prematuro das atividades do Haras. 
Nós, do Haras Dom Rodrigo, muito nos orgulhamos de ter conseguido inserir o estado do Pará nesse importante mapa nacional de estado 'criador de 
cavalos', importante segmento do agronegócio do Brasil. Após ter se dedicado por mais de vinte anos à criação de equinos da raça Mangalarga no 
estado do Pará, o Haras Dom Rodrigo iniciou, no ano de 2010, a seleção de cavalos da raça Pônei. Reconhecidos por seu pequeno porte (1 m de altura 
no máximo), os cavalos desta raça constituem-se em verdadeiro motivo de alegria para a criançada, pois são muito utilizados para os primeiros passos 
na arte de montar a cavalo, para lazer e até determinados tipos de trabalho. Embora pequeno, o plantel de Pôneis do Haras Dom Rodrigo desde já 
desponta como um dos mais promissores do Pará.”

Rodrigo Façanha, 
Empresário do ramo imobiliário, criador da raça Mangalarga 
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“Carrego em meu sangue uma genética de paixão por animais, principalmente por cavalos. Meu pai, Rodrigo Façanha, é criador há mais de vinte 
anos da raça Mangalarga no estado do Pará. Paixão essa herdada do meu avô, João Façanha, igualmente criador de Mangalarga em São Paulo. Meu 
contato com cavalos começou desde antes de eu nascer. Quando meu pai soube que seria pai de um menino, tratou de comprar um Pônei de presente 
para mim. Eu ainda bebê, com apenas 3 meses, fui colocado no limbo de um Mangalarga para, segundo ele, pegar logo paixão por cavalos... E hoje, 
aos 13 anos, fui incumbido pelo meu pai para cuidar do setor 'Pônei' do Haras Dom Rodrigo, anexo ao restante da estrutura dedicada ao Mangalarga. 
Compramos matrizes 'Garf', do Haras São Rafael, e estamos organizando e estruturando as instalações para os Pôneis. Meu pai definiu como meta 
nos tornarmos líderes na criação de Pôneis no Pará, tal qual acontece com o Mangalarga. Todas as estratégias de ação e trabalho são definidas em 
conjunto com ele. E a mim foi confiada a grande responsabilidade de levar a cabo essa missão."

 
Caio Mario Façanha, 
Criador de Pônei

“Desde muito novo no Nordeste já tinha contato com cavalo para trabalho, e a paixão pelo animal só fez crescer em minha vida, principalmente 
quando tive a oportunidade de adquirir um Mangalarga Marchador num leilão em Belém. Em 1990 iniciei a criação, hoje com 130 animais. Em muitos 
casos a criação de cavalos é uma atividade lucrativa, porem não é o que busca a maioria dos criadores, que criam mais pelo prazer do que pelo lucro. 
Mas com profissionalismo e bons investimentos, pode se tornar  um negócio bom e lucrativo. Desde 2010, quando começou o ranking regional, somos 
premiados como o melhor criador ou melhor expositor, ou seja, nosso haras teve o prazer de participar de todas edições do Marchador Fest como 
homenageado, sendo reconhecido nacionalmente. O sucesso se deve a características únicas da raça, como a de ser um animal pronto para qualquer 
trabalho no campo e também próprio para equitação técnica, além de extremamente dócil e fácil de ser manuseado por mulheres e crianças. O Pará 
hoje tem um dos maiores rebanhos do Brasil, um mercado em expansão no qual apostamos muito e acreditamos no crescimento nos próximos anos, 
com o aumento de atividades, leilões e cursos para formação de mão de obra.”

 
Severino Ramos de Moura, 
Empresário, produtor rural e criador do Mangalarga Marchador.

“Nasci em Prainha-PA. Meus pais sempre tiveram fazenda. Quando menino, era o primeiro a chegar no curral para tirar leite. Na adolescência, 
montava nos cavalos xucros. Achava bonito vê-los pulando, isso ocorria quando a água estava grande (na várzea). Era assim que amansávamos. Não 
tínhamos cavalos de raça, mas SRD (sem registro definitivo). O amor pelas coisas da roça surgiu quando ainda era adolescente. [Em 1979, no 
município de Ourém-PA, na fazenda de meu saudoso sogro (um baiano arrojado)]. Comprei uma égua de nome Lapa do Cajuby, de um criador mineiro, 
Nizo Grapiuna de Carvalho. Era uma égua alazã. Daí para cá, foi só alegria. Depois adquiri mais duas e assim sucessivamente. Hoje criamos no 
município de São Francisco do Pará, há cerca de 23 km de Castanhal-PA, no Haras e Fazenda Bela Sombra: Deus é fiel. Nosso nosso plantel é de 40 
animais, sendo 34 da raça Mangalarga Marchador (éguas, potros, potras e garanhões) e 6 jumentos da raça Pêga. Não tenho dúvidas que criar 
cavalos é um hobby lucrativo. Quando você fala de lucratividade, não quer dizer sempre entrada de dinheiro, mas satisfação, alegria e prazer. Por 
exemplo, quando estou na fazenda, deixo de gastar com viagens, hotéis, bares, festas, cinemas, enfim, é indescritível. Assim como, de manhã cedo, 
ouvir os passarinhos cantando, o cavalo relinchando, o gado mugindo, o cordeirinho berrando, o galo cantando. Sempre digo que depois da maior 
riqueza que Deus já me ofertou - a salvação -, minha maior alegria, depois da família, são os animais que crio, dentre eles, o cavalo Mangalarga 
Marchador. Me dá um arrepio quando escuto o hino do Mangalarga Marchador, às vezes chego até a lagrimar de alegria ao entoar o hino maravilhoso 
dessa raça que teve origem com a chegada ao Brasil (via família imperial) do garanhão da Coudelaria Alter do Chão, Luzitano, que cruzando com 
éguas do sul de minas, surgiu o Mangalarga Marchador, hoje reconhecido como raça nacional, segundo o que atesta a Lei 12.975, de 19 de maio de 
2014. Pelo que tenho conhecimento, é a única raça brasileira que tem hino, que por certo narra e conta a sua história. Dentre as premiações destaco as 
de campeão, reservado campeão, 1º prêmio, 2º prêmio, 3º prêmio e, às vezes, o rabo da gata, ou seja, último lugar. Isso é muito prazeroso. Quando 
campeão ou reservado, por certo que a alegria é maior. Nas demais colocações, alegria também existe, pois vou correndo parabenizar o outro criador. 
Criar cavalos também é uma importante maneira de fazer amigos de verdade. De todos os criadores que conheço, sem exceção, todos são meus 
amigos e da minha família.  Diria que dentre as aptidões da raça, a lealdade está em primeiro lugar. Depois, vem a lida com gado, cercar o boi, pegar 
bezerro (laçar) no campo, pular obstáculos, abrir e fechar cancelas, marchar (sua principal atividade). Faz tudo o que as demais raças fazem e ainda 
marcha. Destaco que há um número muito expressivo no nosso estado, porém precisa ser mais divulgado. O cavalo é uma ferramenta que aproxima e 
sempre aproximou as famílias. É usado na segurança da população paraense (Cavalaria da Polícia Militar),  na ciência da equoterapia, objetivando 
promover melhoramento psicológico e social nas pessoas especiais. Nosso estado tem animais muito bons, o que falta é divulgação. Às vezes é 
comprado fora porque a mídia não divulga o que temos. Como instrumento do agronegócio, gera centenas de empregos; como instrumento de 
trabalho e lazer, agrega famílias. É mais conhecido nas feiras agropecuárias, onde geralmente são comercializados. Mas se tivesse uma maior 
divulgação, seria melhor.”

José Maria Castro Castilho, 
Advogado e criador de Mangalarga Marchador. 



“A criação de cavalos é uma paixão hereditária. Um dia, aos 4 meses de idade, na fazenda do meu avô, no Marajó, fui colocado pelos meus pais 
para montar montei  nos cavalos das as raças Marajoara e Puruca. Desde então, é perceptível o amor e o laço que os animais criaram na nossa família. 
Há vinte anos iniciei minha criação, hoje com aproximadamente 500 cavalos Marajoaras e 50 Purucas. A faculdade não está formando profissionais 
para atender aula prática de acordo com a realidade do campo. Em compensação, o mercado é favorável para receber esses profissionais, uma vez 
que está em expansão. O cavalo representa tudo na vida, direcionando em suas escolhas profissionais e produção rural. Entraves: laboratório de 
anemia nas diversas regiões do estado; mão de obra qualificada de nível superior e nível médio.”

Alacid da Silva Nunes Filho, 
Médico veterinário e pecuarista, criador das raças Marajoara e Puruca. 

“Meu primeiro contato com cavalos foi nas exposições nacionais em Uberaba, a partir de 1989. Hoje tenho 62 animais puros registrados. Acredito 
que criar jumentos é um excelente negócio. Estamos na expectativa de receber premiações em Paragominas, Belém e Soure. É com alegria que vejo o 
interesse dos criadores de várias raças de equídeos, retomando à criação, tão necessária ao bom funcionamento das propriedades rurais. Precisamos 
conscientizar os produtores da necessidade do melhoramento genético de sua tropa de trabalho. Parabenizo a Faepa pela iniciativa da Comissão do 
Cavalo.”

Armando Augusto (Guto) Dacier Lobato, 
Engenheiro agrônomo e produtor rural, criador de Pêga. 

“Desde a infância tenho contato com a raça. E em 1982 iniciei minha criação, com dois animais. Entendo que criar cavalos é um hobby, uma paixão, 
podendo se tornar um negócio lucrativo. O agronegócio de cavalo no estado do Pará deve lutar pela união das raças e dos criadores, objetivando 
tornar a atividade lucrativa, pois existe um grande potencial para a criação de cavalos de raça, inclusive com expectativa para exportação para todo o 
Brasil.”

Antônio Erlindo Braga, 
Advogado e produtor rural, criador da raça Mangalarga Marchador
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“Há dois anos e seis meses meu irmão Osmar Neto me informou que tinha visto no leilão da raça e logo em seguida comecei a pesquisar sobre o 
cavalo Crioulo. Foi então que, em maio de 2013, comprei meus primeiros animais. Atualmente tenho uma sociedade com Sr. Osmar Neto de um total 
de 59 animais da raça Crioulo. Vejo a criação como um hobby lucrativo, se você estiver disposto a investir em seus animais de uma forma correta e 
qualificada. Já recebemos algumas premiações, como na última Feira Agropecuária de Castanhal, em uma prova de Team Penning com um trio de 
cavalos Crioulo e tivemos a felicidade de ficar em primeiro lugar, com um tempo de 79 segundos. E em janeiro deste ano, estivemos em uma prova do 
Haras 4 Irmãos, em Raposa - MA, obtivemos um prêmio na prova de Três Tambores no tira-teima no Grupo 4D, quinto colocado. O cavalo Crioulo vem 
quebrando barreiras em todo o Brasil e em todas as modalidades ele se adapta muito bem: Vaquejada, Prova de Rédeas, Três Tambores, Laço 
Comprido, Team Roping, Team Penning, entre outras . Como falei, com treinamento e confiança do proprietário dos animais da raça Crioulo, suas 
aptidões são extensas. O agronegócio do cavalo no estado do Pará vem reassumido um posto que perdeu. Com a chegada da globalização dos 
eletrônicos, os mais novos não queriam seguir os pais para suas propriedades rurais, e sim ficar em casa com seus tablets, smartphones e vídeo 
games. Desta forma, foram perdendo o foco. Porém, agora, com o incentivo dos garotos de vinte anos ou mais novos, vão tomando conta que o cavalo 
é uma diversão e um esporte que atrai muitas amizades. Precisamos no Pará de um laboratório para efetuarmos os exames dos animais, isso é o 
primeiro passo para podermos pensar. Na minha análise vejo que todos estamos unidos em prol do cavalo, mas não deixamos de lado tudo que 
movimenta o agronegócio no Brasil, pois assim seremos mais fortes e conseguiremos todos os nossos objetivos.” 

Antônio Erlindo Braga, 
Advogado e produtor rural, criador da raça Mangalarga Marchador

“Meu contato com a raça Marajoara vem desde o ventre da minha mãe nas fazendas no Marajó, da minha família. A paixão vem desde criança 
quando ainda montava em pelo nos cavalos Marajoaras e era tamanha que pedia a meu pai que mandasse levar um cavalo para o campo de aviação, 
pois queria montar assim que chegássemos na fazenda. Aos 16 anos comprei meu primeiro cavalo Árabe e filho de uma famosa égua do criatório BM. 
Depois adquirimos todo o plantel de equinos Árabes da Fazenda Ditosa e nunca mais parei de criar. Aos 5 anos ganhei o meu primeiro cavalo 
Marajoara, hoje tenho 87 animais. Criar cavalos, para mim, não é um hobby, é uma paixão. Já recebemos premiações, tanto na raça Marajoara, como 
na Árabe. O potencial é enorme e pode melhorar ainda mais através da união das raças que a Faepa vem promovendo. Parabéns pela bela iniciativa.”

Mario Antônio Martins Júnior, 
Empresário e produtor rural, criador de cavalos Marajoara e Árabe.  
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agronegócio do 
cavalo ganha 
força no pará
* Por Hildegardo Nunes

Ele está orgulhoso, de cabeça erguida, majestosamente.

Olhando-me com suspeita razoável

Meu perfume enche suas narinas, como ele respira profundamente.

Inclina-se em aceitação e sua confiança está ganha

Estendo a mão para tocar sua crina cintilante

Com o focinho macio sopra minha bochecha com ar quente

Ao montá-lo, fico maravilhado com a força,

A intimidade de uma proximidade tão rara.

Ao tomarmos em fuga, o vento faz fronteira com o nosso caminho.

Alegria e adrenalina me inundam

Seus músculos firmes sob mim pulsam

E seu instinto selvagem diz que ele deve fugir

Consola-me o ritmo de balanço

Seus cascos hipnotizam-me

Estou possuído por admiração e espanto juvenil

Esta besta mística e eu, unimo-nos em perfeita harmonia.

Nós somos um só, ele sou eu e eu sou o cavalo.

s cavalos estabeleceram desde a 

O antiguidade uma relação muito 

próxima ao homem. Inicialmente 

(25.000 a.C.), este animal foi 

caçado como predador de campos 

de agricultura e, por incrível que pareça, foi 

uma das espécies que mais tempo demorou a 

ser domesticada pelo homem, vindo após a 

domesticação dos bovinos, ovinos, caprinos, 

asininos e dos camelos. Esta domesticação 

ocorreu primeiramente na Ásia Central no ano 

3.000 a.C. e nos países Árabes no ano 600 

a.C.. Entretanto, a partir destes períodos, o 

cavalo assumiu uma importância fundamental 

no desenvolvimento dos povos em todo o 

planeta, pois ao lado do homem foi utilizado 

como meio de locomoção, de carga, em 

conquistas de territórios, na colonização de 

povos, para fins militares diversos, como 

alimento (carne e leite em algumas regiões da 

Europa), no preparo do solo para agricultura, 

no manejo de animais e mais posteriormente 

como atividade esportiva e de lazer.

Estima-se que no Brasil, o “negócio” do cavalo 

movimenta US$ 2,5 bilhões por ano, dando 

ocupação direta a mais de 500.000 pessoas. 

Nos EUA,  este  mercado movimenta, 

diretamente, ao redor de US$ 25,3 bilhões, 

produzindo 350.000 empregos, e indiretamente, 

gerando 1,4 milhões de empregos, movimenta 

US$ 112 bilhões. A importância econômica da 
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equideocultura pode ser dividida em duas 

classes: as atividades diretas e as indiretas. As 

atividades diretas, como o próprio nome 

indica, são aquelas que têm ligação intrínseca 

com a produção/criação de equídeos, ou seja: 

produção de animais para trabalho geral 

(puros e mestiços para uso de sela ou tração 

em propriedades agropecuárias); produção de 

animais para atividades de esporte (sela: 

corridas em geral, salto, adestramento, CCE, 

volteio, polo, enduro, hipismo rural, rodeio, 

vaquejada, rédeas, apartação, laço, tambor, 

baliza, maneabilidade e demais modalidades 

específicas para cada raça, e tração: corridas, 

turismo atrelado e shows); produção de 

animais para atividades de lazer (cavalgada, 

trilha e passeios ecológicos) e produção de 

animais puros para reprodução (machos, 

fêmeas, cobrições, sêmen refrigerado, sêmen 

congelado e embrião). As atividades indiretas 

s ã o  a q u e l a s  d e p e n d e n t e s  d a 

“produção/criação do equídeo”, ou seja, 

aquelas que derivam das atividades diretas, 

mas não menos importantes do que as 

anteriormente referidas, pois atualmente 

representam um setor  de pr imordia l 

contribuição para o sucesso do “horse 

business” no Brasil, bem como em todo o 

mundo. Dentre as inúmeras atividades 

podemos citar: indústria de rações e 

suplementos minerais/vitamínicos; indústria 

de medicamentos e cosméticos; indústria de 

equipamentos para equitação; indústria de 

suplementos nutracêuticos, ergogênicos e 

aditivos; indústria da moda equestre; mercado 

de trabalho para zootecnistas e demais 

profissionais de Ciências Agrárias, além de 

m ã o  d e  o b r a  e s p e c i a l i z a d a  e  n ã o 

especializada; indústria de equipamentos 

para transporte e treinamento; cursos de 

treinamentos; centros de treinamento, 

reprodução e preparo de animais; centros de 

hipismo (escolas de equitação, preparo e 

treinamento); produção de volumosos; 

indústria de infraestrutura e equipamentos 

para instalações e pistas; indústria de 

artefatos para decoração; indústria do turismo 

rural; produção de vacinas; hospitais, clínicas 

e pronto-socorro veterinário; editoração de 

revistas e audiovisual; jornais e livros 

especializados e empresas de eventos (TV, 

leilões, exposições, publicidade) e de seguros.  

Em nosso país, esta cadeia provavelmente 

supera a indústria automobilística, até porque 

o que move o setor da equideocultura é, 

geralmente, o pequeno produtor. Ele precisa 

desses animais para exercer suas atividades 

agrícolas, especialmente para o transporte, 

sendo um importante setor de geração de 

empregos, impostos e receitas para o país.

No  Pa rá ,  t emos  um  desafio  e  uma 

responsabilidade maior: como grande produtor 

pecuário, de bovinos e bubalinos, não podemos 

abrir mão de também ter uma equideocultura 

compatível com a necessidade de manejo de 

nossos rebanhos. E adicionalmente, somos 

guardiões de dois patrimônios da equinocultura 

nacional: a raça Marajoara e a raça Puruca, 

raças nacionalmente oficializadas, de inúmeras 

virtudes e atributos, constituídas em um 

processo de seleção natural, forjadas pelas 

intempéries dos campos do Marajó e 

reconhecidas após árduo trabalho de estudos, 

mensurações e definições zootécnicas por 

grupo abnegado de técnicos e criadores.

Só o Pará, exuberante e gigante pela própria 

natureza, detém tamanho patrimônio genético 

no Brasil. Criar cavalos, antes de tudo, é um ato 

de paixão, de sentimentos e de profunda 

inspiração. Nosso desafio é apoiar esta milenar 

atividade para propiciar seu desenvolvimento e 

sua participação cada vez maior no cenário da 

produção rural paraense.

* O Eng. Agr. Hildegardo Nunes é secretário 

de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca 

do Pará.
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Projeto da UFRA presta 

assistência a cavalos 

abandonados em Belém (PA)
universidade Federal Rural do 

A Pará (UFRA) desenvolveu em 

Belém um projeto que presta 

assistência a equinos que são 

abandonados, muitas vezes em 

péssimo estado e doentes, pelas ruas da 

capital paraense. Nas pistas, os animais 

errantes representam grande risco de 

provocar acidentes envolvendo motoristas.

O Projeto Carroceiro, que existe há onze anos, 

tem por objetivo realizar o atendimento clínico 

gratuito dos animais que realizam o trabalho de 

tração (cavalos, burros e jumentos) e, além 

disso, conscientizar seus donos sobre a 

importância de se manter estes animais 

saudáveis, visto que em muitos casos, eles são 

a única fonte de renda para a família do 

proprietário. O combate aos maus-tratos é o 

ponto fundamental de nosso trabalho; temos 

recebido muitos casos de traumas, doenças e 

mutilações que poderiam ser facilmente 

evitadas. No entanto, a baixa escolaridade de 

muitos carroceiros e a falta de responsabilidade, 

fazem com que estes animais sofram e não 

raramente venham a morrer de fome, exaustão 

ou então simplesmente são abandonados em 

vias públicas.

O Projeto já atendeu gratuitamente mais de 

1.500 cavalos e muares. Após serem tratados 

pela equipe de médicos veterinários da 

universidade, são doados para fazendas em 

que os proprietários se responsabilizam por 

cuidar dos animais. Caso o animal apreendido 

já tenha um tutor, será tratado e seu tutor, 

autuado. O responsável receberá ainda 

orientação de como tratar do seu animal antes 

de recebê-lo de volta.

A universidade tem estrutura 

para atender até trinta cavalos 

por mês, mas a demanda é 

muito maior. Os resgates 

gera lmente  são  fe i tos  pe la  D iv i são 

Especializada em Meio Ambiente (Dema), pelo 

Corpo de Bombeiros ou o Centro de Controle 

de Zoonoses. “A UFRA não faz resgate, não é 

papel da universidade. Nós trabalhamos com 

os técnicos, os alunos, os professores da 

medicina veter inár ia,  nós fazemos a 

reabilitação clínica dos animais para que se 

reabilitem por completo”, explica o veterinário 

Heriberto Figueiredo.

O professor Djacy Barbosa Ribeiro, pró-reitor 

de Extensão da UFRA e coordenador do 

Projeto Carroceiro, explica que o Projeto 

surgiu como uma opção para o combate aos 

maus-tratos aos animais de tração na grande 

Belém, fornecendo assistência clínica, 

cirúrgica, laboratorial e de capacitação aos 

carroceiros de forma gratuita. Segundo ele, o 

combate aos maus- t ratos é o ponto 

fundamental do trabalho que o projeto vem 

executando, pois acredita que não é só 

“curando feridas” que se vai resolver o 

problema , e sim com educação, fiscalização e 

responsabilidade social. “O projeto tem como 

meta buscar um sistema de manejo de tração 

animal totalmente adaptado a uma sociedade 

justa e humana, e que integre o animal, o 

carroceiro e a sua família a esta sociedade, 

atingindo a equidade social e econômica”, 

destaca Djacy. 

Ainda como forma de opção à prestação de 

serviço técnico especializado ao cavalo, a 

UFRA mantém o Serviço Integrado de 

Assistência ao Equídeo (SIAE), local onde 

funciona o Projeto Carroceiro. O SIAE pode 

oferecer todos os serviços de um hospital, com 

exceção  dos  i n te rnamen tos ,  como : 

atendimento ambulatorial, clínico, cirúrgico e 

de exames complementares para finalidade 

de diagnóstico, manejo dentário e endoscopia 

respiratória e digestória, além da possibilidade 

de realizar atendimento na propriedade e 

haras. Em seu corpo técnico tem dois 

professores doutores, um médico veterinário 

servidor mestre, dois médicos veterinários 

residentes e vários bolsistas e treinandos.

O Projeto Carroceiro atua em parceria com 

alguns órgãos públicos que possibilitam o 

funcionamento das atividades. São eles: 

Ÿ Delegacia Especializada em Meio 

Ambiente (Dema): órgão da Polícia Civil 

que faz apreensões e recebe denúncias 

de maus-tratos. Para entrar em contato, 

ligue: 3238-3132/3238-1225/3243-0122

Ÿ Tribunal de Justiça do Estado do Pará – 

Juizado Especial Criminal do Meio 

Ambiente (JECRIM)

Ÿ Prefeitura Municipal de Belém – Centro 

de Controle de Zoonoses (CCZ): 3327-

2088/3247-3001/3227-0355

Ÿ Polícia Militar do Pará – Batalhão de 

Policiamento Ambiental
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“O CAVALO e O 
ESTADO DO PARÁ”
Por MV. MSc. Djacy Barbosa Ribeiro* 

território do estado do Pará tem 

O pouco mais de um 1.200.000 km² 

sendo o segundo maior em 

superfície no Brasil. Esta dimensão 

significa ter duas vezes o tamanho 

da França. É um dos estados brasileiros mais 

ricos em biodiversidade. Sua economia se 

baseia no extrativismo mineral (ferro, bauxita, 

manganês, calcário, ouro, estanho) e vegetal 

(madeira), na agropecuária, na indústria e no 

turismo. Com relação à agropecuária, o 

estado mantém o título de quarto maior 

rebanho bovino do país, onde também 

mantém o segundo município com maior 

rebanho bovino do Brasil (São Félix do Xingu, 

com 1.581.518 cabeças - IBGE).

Só esta vasta dimensão, aliada ao grande 

rebanho bovino já justificaria a importância 

dos equinos neste contexto, mas o cavalo 

“rompe fronteiras” e não se limitaria a ser um 

simples coadjuvante nesta bela história de 

ocupação e desenvolvimento deste magnífico 

e rico estado. É certo que uma raça em 

especial, o cavalo Marajoara, nasceu aqui e 

hoje ocupa importante espaço na história dos 

rebanhos marajoaras.

O mercado de cavalos atletas no norte do 

Brasil e em especial no estado do Pará segue 

o ritmo ditado dos grandes centros que regem 

este mercado e, como reflexo, está em plena 

ebulição. Não existem dados exatos, mas 

acreditamos ser o mercado que mais cresceu 

nos últimos três anos, com investimentos 

estratosféricos, em que alguns haras, este 

investimento representou cifras de milhões de 

reais, aquecendo o mercado dentro e fora da 

porteira.

O estado fica logo abaixo da linha do Equador, 

apresentando dias longos o ano todo, aliado a 

índices pluviométr icos altos e quase 

constantes, chegando-se ao ponto de 

denominarem suas estações do ano em 

“período mais chuvoso” e “período menos 

chuvoso”, o que para a pecuária representa 

pastos verdes e abundantes o ano todo. 

Resumindo, o Pará está sendo visto por 

alguns investidores como a “fábrica” para 

futuros campeões. Mesmo com todos estes 

ingredientes o mercado é carente de 

tecnologia e, principalmente, de pessoal 

capacitado nas várias áreas que compõem o 

mercado dos cavalos, desde um simples 

cavalariço e um domador.

Neste contexto, em Belém, capital do estado, 

existe a Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA) com 63 anos de atuação na 

área agrária e nela, o curso de Medicina 

Veterinária, com quarenta anos de dedicação 

à saúde e produção destes animais. 

A UFRA, desde 2003, mantém um grupo de 

pesquisa e extensão coordenado por nós no 

Serviço Integrado de Atenção ao Equídeo 

(SIAE), no qual funciona o projeto Carroceiro,  

que tem duas áreas de atuação: a clínica-

cirúrgica e o bem-estar animal, para isso 

promove o atendimento clínico e cirúrgico 

diário, cursos de capacitação aos carroceiros, 

fóruns municipais de debate, campanhas de 

sensibilização com relação aos maus tratos e 

por último (projeto a iniciar) campanha de 

educação ambiental em escolas onde 

estudam os filhos dos carroceiros. 

Todas as atividades do projeto são executadas

numa estrutura física financiada por um edital 

do Ministério da Justiça (MJ/CFDD). A 

manutenção é realizada através de verbas da 

UFRA, de doações e de verbas do Juizado de 

Crimes Ambientais do Pará (JECRI/PA). 

Nestes dez anos já realizou mais de 5.000 

procedimentos clínico-cirúrgicos, atendeu 

mais de 700 cavalos e mais de 385 carroceiros 

e participou na formação de cerca de 160 

acadêmicos dos cursos de Medic ina 

Veterinária e Zootecnia. Participam da 

execução do projeto um coordenador (Prof. 

Dr. Djacy Barbosa Ribeiro/UFRA), um diretor 

técnico (MV. MSc. Heriberto Ferreira de 

Figueiredo/UFRA), dois médicos veterinários 

residentes (R1 e R2), dentre vários bolsistas e 

treinandos.

*Professor adjunto na UFRA e coordenador 

do projeto Carroceiro
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PM promove equoterapia para deficientes em Belém

 equoterapia  é  um método 

A terapêutico que utiliza o cavalo, as 

técnicas de equitação e as práticas 

e q u e s t r e s  d e n t r o  d e  u m a 

abordagem interdisciplinar nas 

áreas de equitação, saúde e educação, 

buscando a reabilitação e/ou o desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas portadoras de 

deficiência.

O objetivo principal da equoterapia é 

proporc ionar o desenvolv imento das 

potenc ia l idades de cada prat icante, 

respeitadas suas limitações, visando a 

autoaceitação, integração social, além de 

possibilitar-lhe o exercício da cidadania. Nela, 

o cavalo é o elemento que incentiva o 

praticante, oferecendo-lhe ganhos físicos e 

psicológicos. 

A terapia psico-corporal exige participação do 

corpo inteiro, favorecendo o desenvolvimento 

da força muscular, conscientização do próprio 

corpo, aperfeiçoamento da coordenação e do 

equilíbrio, permitindo aos  dela usufruem à 

autonomia motora e psicológica, favorecendo 

enfim o desenvolvimento global da pessoa 

portadora de deficiência.

O tratamento equoterápico colabora na 

educação e formação do caráter dos seres 

humanos, através da prática didático-

pedagógica da equitação. Desenvolve ainda 

novas formas de comunicação, socialização, 

confiança em si mesmo e autoestima. 

Proporciona mudanças tanto no campo 

neuromotor quanto no psicológico, marcando, 

em alguns, o início da expressão verbal.

Os estímulos transmitidos pelo cavalo ao 

praticante permitem a melhoria do tônus 

muscular, permitindo-lhe o controle postural. 

Além disso, favorece a coordenação dos 

movimentos que é dada graças à condução do 

animal através de movimentos associados e 

coordenados de mãos, braços, cinturas 

pélvica e escapular e olhos.

Através do tato (contato direto com o animal, 

por meio de toques e carícias), o praticante 

estimulará sensações visuais e auditivas, 

além de desenvolver o olfato. O movimento 

oscilatório do cavalo, que é transmitido ao 

praticante por sua anca, seu dorso e pela 

aceleração e desaceleração da andadura, 

d e s e n v o l v e  n o  p r a t i c a n t e  a  n o ç ã o 

tridimensional do espaço.

A Polícia Militar do Estado do Pará vem 

prestando sessões de equoterapia a 

comunidade paraense. Este trabalho funciona 

na sede da PM, atendendo atualmente cerca 

de cinquenta praticantes. Com a constante 

procura por este tratamento, que vem obtendo 

excelentes resultados, a PM busca parceria 

com entidades públicas e privadas a fim de 

capacitar outros profissionais com o intuito de 

ampliar seu Centro de Equoterapia.

O interesse da classe médica pela equitação 

como um método terapêutico, surgiu após 

uma jovem dinamarquesa (Liz Hartel), 

acometida de poliomielite, ter sido premiada 

com medalha de prata em adestramento nas 

Olimpíadas de 1952. O público só percebeu 

que a jovem era deficiente física após a 

mesma descer do cavalo e subir ao pódio 

portando duas bengalas canadenses.
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ocalizado em Acará/PA, uma das 

L regiões mais promissoras na criação 

de cavalos para Três Tambores da 

atualidade, o Haras São Francisco é 

um dos principais incentivadores 

deste esporte na região e tem como objetivo se 

tornar referência no mercado do Quarto de 

Milha, tanto na criação e competição, quanto na 

realização de grandes eventos. 

Para isso, conta com infraestrutura planejada, 

dispondo de pista oficial iluminada de 46 x 92m, 

paddock de 28 x 46m, arquibancada montada 

nos dias do evento, pista de aquecimento, 

redondel coberto, farmácia, quarto de ração, 

selaria, lavador, barracão, escritório, 42 baias, 

30 piquetes, estacionamento para carros, 

caminhões e trailers, restaurante, vestiários, 

lago para exercício dos animais, etc. O plantel 

possui as melhores genéticas, intercalando as 

linhagens de trabalho e corrida.

 “Projeto Eco Park Haras: abrindo a 

O porteira para o social” tem por 

fi n a l i d a d e  a  i n c l u s ã o  e  o 

desenvolvimento psicossocial, 

através da equoterapia e outras 

atividades complementares, para portadores de 

necessidades especiais e suas famílias, 

recebendo também população de baixa renda.

Localizado no município de Benevides, na 

Região Metropolitana de Belém, possui 10 

hectares de propriedade, contendo espaço para 

duas pistas de treino, baias dentro dos padrões 

técnicos, salas para atendimento individual, 

refeitório, bosque com espécies florestais, e três 

prédios anexos com salas, refeitórios, banheiros 

Um dos seus titulares, Thiago Pereira, conta que 

o Haras São Francisco começou sua trajetória 

no ano de 2009, inicialmente com atividades 

voltadas para a prática das modalidades de Três 

Tambores e Seis Balizas, que são amplamente 

difundidas na região Centro-Oeste e Sudeste do 

país e já se encontram em um nível de 

ascensão extremamente considerável em 

nossa região. 

Hoje, o Haras que tem cerca de 150 hectares, 

conta com uma estrutura com 48 baias de 

alvenaria, uma pista com mais de 7.000 m² de 

área coberta para a prática das modalidades, 

um caminhador eletrônico para exercício da 

tropa e um redondel coberto para trabalhos de 

base, além de um laboratório de reprodução.  

O Haras São Francisco hoje se configura como 

sendo uma propriedade de uso particular, e que 

possui um trabalho voltado inclusive para o 

e piscina. O espaço é voltado para portadores 

de necessidades especiais (PNEs) e suas 

famílias, comunidade de baixa renda.

Dentre as atividades propostas, destacam-se: 

Equoterapia, Método Pilates e  Atendimento 

individual técnico. Segundo o prorprietário 

Emanuel Pinto, “O Eco Park buscará oferecer 

um espaço no qual o indivíduo pode conhecer 

suas competências, buscar a melhoria da 

autoconfiança, da elaboração de medos e 

conflitos, fortalecer os vínculos familiares e 

contribuir para a qualidade de vida das pessoas 

atendidas”, destaca. 

fomento das modalidades em nossa região, 

através da promoção de cursos e demais 

atividades que venham a fomentar o esporte. 

“Com uma prova realizada em todo segundo 

final de semana de dezembro, o evento 

realizado em nossa propriedade já se posiciona 

como o maior da região Norte e Nordeste das 

modalidades, contabilizando no último que se 

passou em 2014, com um fechamento de mais 

de 1.300 inscrições. Podemos destacar como 

parceiros do Haras São Francisco: a ATBPA 

(Associação de Tambor e Baliza do Pará), o 

Haras Maranata São Luis - MA, o Haras Beatriz 

Açailândia - MA, além de todos os nossos 

amigos e patrocinadores que sempre 

contribuem e nos prestigiam na realização de 

nossos eventos”, destaca Thiago Pereira. 

haras são francisco

ECO PARK 
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prova de Três Tambores é uma 

Amodalidade na qual se competem 

m u l h e r e s  e  h o m e n s ,  s e m 

discriminação de idade, conta com 

grande participação de crianças. 

Prova de velocidade, na qual cavalo e 

cavaleiro percorrem um percurso onde estão 

dispostos, de forma triangular, três tambores. 

Quando o focinho do cavalo cruza a 

 prova de Seis Balizas é uma 

Amodalidade onde agilidade e 

velocidade são fundamentais. É 

uma prova aberta a participação 

de homens, mulheres e crianças. 

O percurso consiste na colocação sequencial 

de seis balizas, distantes 6,5 metros uma da 

outra. Cavalo e cavaleiro têm que partir em 

linha reta até a primeira baliza e contorná-la, 

rte de transpor obstáculos sobre 

Aos cavalos, sendo o único esporte 

em que competem homens e 

mulheres em uma mesma prova. 

Suas regras variam de acordo com 

a modalidade. O salto é a categoria mais 

conhecida e, dependendo da competição, 

ganha aquele que percorrer a prova no menor 

tempo possível. O esporte surgiu do costume 

de nobres europeus, tem como linha básica 

para um bom resultado a integração entre o 

prova de três tambores

Prova de Seis Balizas

 Hipismo 

fotocélula, os competidores partem em 

direção ao primeiro tambor, que pode ser da 

esquerda para a direita, contornando os três 

tambores sempre perfazendo um ângulo de 

360°. Cada tambor derrubado acrescenta 

cinco segundos ao tempo final do competidor. 

Vence a prova quem fizer o percurso no 

menor tempo.

passando a costurar as demais balizas em 

alta velocidade até a última, retornar fazendo 

o mesmo movimento até a primeira baliza, 

contorná-la e voltar em linha reta paralela às 

balizas em direção ao ponto de partida, 

finalizando a prova. Cada baliza derrubada 

acrescenta cinco segundos ao tempo final do 

competidor. Vence quem fizer o percurso da 

prova no menor tempo.

conjunto cavaleiro e cavalo. Os campeonatos 

movimentam e muito o mercado atual. 

Recentemente, a etapa final do campeonato 

mundial de hipismo foi no Rio de Janeiro, no 

evento Athina Onassis International Horse 

Show. O porte do evento é muito grande, 

contou com um investimento superior a 15 

milhões de reais.



ouco conhecido no Brasil, porém 

Pnão menos importante, o Polo é um 

dos esportes mais empolgantes. É 

considerado um esporte para 

poucos, pois exige animais de alta 

qual idade,  mui to  t re ino e est rutura. 

Geralmente usa-se a raça Petizo de Polo, que 

poderá ser cruzada com o Puro Sangue Inglês 

para obter uma raça mais forte. É jogado a 

galope e é um dos esportes mais rápidos do 

mundo. Cada time possui quatro jogadores 

m dos esportes mais populares, 

Usem dúvida, é a corrida. É pouco 

rentável no Brasil, mas isto é bem 

diferente no exterior, como nos 

Estados Unidos, por exemplo. A 

corrida de cavalo mais lucrativa do mundo fica 

em Dubai, a Dubai World Cup. Lá as 

premiações chegam a US$ 21,5 milhões. 

Atualmente, os Emirados são conhecidos 

vaquejada é uma at iv idade 

Arecreat iva-compet i t i va  com 

características de esporte em 

algumas regiões brasileiras, no 

qual dois vaqueiros a cavalo têm 

de perseguir o animal (boi) até emparelhá-lo 

entre os cavalos e conduzi-lo ao objetivo 

(duas últimas faixas de cal do parque de 

vaquejada), onde o animal deve ser 

derrubado.

O Peão de vaquejada hoje é regulamentado 

pela Lei nº 10.220, de 11 de abril de 2001,2 

que considera "atleta profissional o peão de 

rodeio… Entendem-se como provas de 

Polo

corrida

vaquejada

montados em cavalos, golpeando uma bola 

com um taco de três metros. O objetivo é 

fazer o maior número de gols. A partida dura 

em média uma hora e é dividida em quatro a 

seis chukkas, que duram 7,5 minutos cada, 

os cavalos deverão ser trocados a cada 

chukka e só podem ser utilizados duas vezes 

na mesma partida.

como o novo centro internacional de cavalos, 

sem falar que é uma experiência única 

assistir a exibição dos cavalos da família real 

e dos melhores do planeta no local onde 

foram criados.

rodeios as montarias em bovinos e equinos, 

as vaquejadas e provas de laço, promovidas 

por entidades públicas ou privadas, além de 

ou t ras  a t i v i dades  p rofiss i ona i s  da 

modalidade organizadas pelos atletas e 

entidades dessa prática esportiva".

Empresários de todo o país vêem o evento 

como um grande e próspero negócio. As 

vaquejadas são consideradas "Grandes 

Eventos Populares" deixando de ser uma 

simples manifestação Cultural Nordestina, e 

atraindo um excelente público onde quer que 

aconteçam.
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Das mais de trezentas raças existentes no planeta, o Brasil tem cerca de 26 

raças de cavalos de sela e tração, mais seis raças de pôneis: Andaluz, Anglo-

Árabe, Appaloosa, Árabe, Brasileiro de Hipismo, Bretão, Campeiro, 

Campolina, Clydesdale, Crioulo, Friesian, Lavradeiro, Lusitano, Mangalarga, 

Mangalarga Marchador, Marajoara, Morgan, Nordestino, Paint Horse, Pampa, 

Pantaneiro, Percheron, Pônei (Pônei Brasileiro, Piquira, Fjord, Haflinguer, 

Shetland e Welsh Pony), Puro Sangue Inglês, Puruca e Quarto de Milha;

No Pará são criadas dezessete destas raças: Andaluz, Anglo-Árabe, 

Appaloosa, Árabe, Brasileiro de Hipismo, Campolina, Crioulo, Lusitano, 

Mangalarga, Mangalarga Marchador, Marajoara, Paint Horse, Pampa,  Pônei, 

Puro Sangue Inglês, Puruca e Quarto de Milha;

Um dos antepassados do cavalo é um pequeno animal extinto chamado 

mesohippus (“meio cavalo”). O mesohippus viveu há cerca de 40 milhões de 

anos. Acredita-se que os primeiros cavalos tenham sido domesticados em 

6.000 a. C. ou até mesmo antes disso;

Cavalos têm excelente memória. Eles são capazes de reconhecer uma pessoa 

anos depois de tê-la visto pela última vez;

Em média, os cavalos vivem 25 anos – embora tenham sido registrados 

indivíduos com até 40 anos;

Ainda existem cavalos selvagens em diversas partes do mundo e alguns são 

primitivos, como a única espécie sobrevivente de “equídeo primitivo” é o 

cavalo-de-przewalsky;

Os cavalos lendários mais conhecidos são o unicórnio (cavalo com um chifre 

no meio da testa) e o Pégaso (espécie de cavalo alado). Nos contos folclóricos 

brasileiros, existe a mula sem cabeça, um animal que, embora não possua 

cabeça, cospe fogo;

A raça mais antiga é a Árabe. Só para se ter uma ideia, a Árabe já era 

conhecida dos antigos egípcios. Acredita-se que seja a precursora de todas as 

raças modernas;

A raça mais veloz é o Puro Sangue Inglês, que chega a atingir 80 km/h. 

Acredite se quiser, mas ele é capaz de fazer 400 metros em apenas 20 

segundos;

A fobia a cavalos é chamada de equinofobia ou hipofobia;

Uma das bebidas típicas do interior do Quirguistão e outros países da Ásia 

Central é uma bebida fermentada à base de leite de égua;

A deusa galo-romano protetora dos cavalos, mulas e burros se chamava 

Epona e era, principalmente, uma deusa da fertilidade;

Os gregos diziam que o cavalo brotou da terra por obra do tridente do deus 

Netuno;

Os cavalos mais famosos da história são: Bucéfalo (cavalo de Alexandre 

Magno) e Incitatus (do imperador romano Calígula);

Incitatus, cavalo do imperador Calígula, tinha dezoito criados pessoais e 

dormia no meio de mantas púrpuras. Conta-se que a obsessão de Calígula por 

seu cavalo era tamanha que ele quis elegê-lo cônsul;

Uma das figuras mais emblemáticas do período medieval é a do cavaleiro. Os 

cavaleiros geralmente pertenciam à nobreza. Começavam a ser iniciados aos 

sete anos e aos dez, começavam a servir aos senhores “feudais”. O 

reconhecimento como cavaleiro só acontecia aos vinte anos. O ritual da 

sagração ocorria num combate simulado durante uma festa. Durante as 

cruzadas, os cavaleiros se transformavam em defensores da fé contra infiéis e 

hereges;

Segundo o Islã, o profeta Maomé ascendeu aos céus montado num cavalo;

Os cavalos mais famosos da ficção são: Trigger (cavalo do caubói Roy Rogers) 

e Tornado (do justiceiro Zorro);

Apesar de ainda ser tabu no Brasil, a carne de cavalo é consumida em diversos 

lugares, principalmente na China e países da Europa. Detalhe: o Brasil é o 

terceiro maior produtor mundial de carne de cavalo;

Os cortes mais comuns são lagarto, filé mignon, contrafilé, patinho, peito, 

alcatra e peixinho. Devido à conformação do animal, não existe picanha e 

cupim;

A gestação da égua dura 336 dias – 11 meses;
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