
No mercado interno, o turismo eqüestre deverá nos 
próximos anos possibilitar o aumento das viagens por 

diversas motivações

Preços serão definidos e produtos de qualidade 
estabelecidos

Deverão ser experiências positivas de conhecimento, 
integração e valorização dos ambientes naturais



O Brasil por sua diversidade geográfica, climática e por
suas inigualáveis belezas naturais, tem real potencial
para o desenvolvimento do turismo eqüestre. Possui
roteiros de cavalgadas com paisagens deslumbrantes,
inúmeros passeios que percorrem várias trilhas que
adentram pelos sertões, e muitas que só podem ser
descobertas por quem está no lombo de um cavalo
procurando um momento de encantamento e lazer
dentro de nosso mundo rural.



Porém, tal potencial, tão amplamente reconhecido só 
agora começa a ser  organizado, para atrair turistas, 

aqueles amantes da natureza, do esporte e da qualidade 
de vida, inclusive os internacionais, que apresentam-se 
como um público fiel que percorre o mundo a procura 

de novas cavalgadas



Reconhecendo esse universo potencial, é possível 
identificar que a atividade mesmo se tratando só de um 

nicho pode vir a se tornar um elemento de real 
importância dentro das atividades do turismo brasileiro, 
contribuindo sobremaneira para a manutenção de seus 

valores e tradições e principalmente para seu 
desenvolvimento.



Mas o turismo eqüestre 
também tem seus tipos ou 

segmentos  como:
Visitação à criatórios

Shows eqüestres
Feiras eqüestres

Passeios em Atrelagem
Cavalgadas. 



O prazer, a sensação de 
cavalgar e a presença do

cavalo na história do ser 
humano é tão profunda que já 

se encontra impresso em 
nossa memória genética.  

Cavalgar é uma atividade 
milenar, é voltar às origens e 

ter o prazer de se sentir 
próximo da natureza. 

Brasil: país que possui cerca 
de 5,9 milhões de cavalos, 
tratando-se do 3° maior 

rebanho eqüino do mundo
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Segurança e Normas de Segurança

ABNT
INSTITUTO DE HOSPITALIDADE
Ministério do Turismo
Outras entidades ( Cavalgadas Brasil)   



Mercado Internacional
lacuna que faz nosso país 
estar deixando de atender 

uma demanda internacional 
que atualmente é direcionada 

aos países vizinhos da 
América do Sul.



Quem é a ABNT?Quem é a ABNT?

ABNTABNT -- AssociaçãoAssociação BrasileiraBrasileira dede NormasNormas TécnicasTécnicas

 Entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade
pública, fundada em 1940;

 Fórum Nacional de Normalização (único);
 Membro fundador da ISO, da COPANT e da AMN;
 Representante do Brasil junto aos fóruns

regionais e internacionais de normalização voluntária
(único).
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Documento estabelecido por consenso

e aprovado por um organismo reconhecido,

que fornece, regras, diretrizes ou características para

atividades ou seus resultados,

para uso comum e repetitivo

visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em

um dado contexto.

Documento estabelecido por consenso

e aprovado por um organismo reconhecido,

que fornece, regras, diretrizes ou características para

atividades ou seus resultados,

para uso comum e repetitivo

visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em

um dado contexto.

NormaNorma



Normas  - APLICAÇÃO 
a qualquer organização que ofereça produtos com 
atividades de turismo eqüestre que deseje:
aumentar a satisfação e segurança do cliente por 
meio da efetiva aplicação desta Norma, incluindo 
processos para controle e melhoria contínua do 
produto e a garantia da conformidade com os 
requisitos do cliente e requisitos regulamentares 
aplicáveis; 
demonstrar a capacidade do produto em assegurar 
a prática dessas atividades de forma segura e que 
atendam aos requisitos de segurança do cliente e 
requisitos regulamentares aplicáveis.
buscar a certificação segundo esta norma por uma 
organização externa; ou realizar uma auto-
avaliação da conformidade com esta Norma.



Turismo Eqüestre

Parte 1 - Especificação de produto –
Requisitos de serviços
Parte 2 – Classificação de percursos



Especificação de produto – Requisitos de serviços
Sumário

Prefácio
Introdução
Objetivo
Referências normativas
Definições
Requisitos gerais
Condutores e auxiliares
Equipamentos
Montarias
Informações sobre o cliente
Preparação dos clientes
Exigências de segurança 
Gestão de riscos
Conclusão do produto
Controle do produto 
Mitigação, compensação e conservação sócio-ambientais



Parte 2 – Classificação de percursos
Sumário

Prefácio
Introdução
1 Objetivo
2 Definições
3 Requisitos gerais
4 Critérios de classificação
5 Procedimentos de classificação
6 Comunicação da classificação
ANEXOS
A (Informativo) – Exemplo de tabela de referência de classificação de 
percursos
B (Informativo) – Exemplo de comunicação de classificação de 
percurso



ASSOCIAÇÃO/EMPRESA

NACIONAL

REGIONALREGIONAL

INTERNACIONALINTERNACIONAL

ISO  ITU  IECISO  ITU  IEC

ABNT  DIN   BSIABNT  DIN   BSI

IHIH

Níveis da NormalizaçãoNíveis da Normalização

AMN CEN ETSI  COPANTAMN CEN ETSI  COPANT

PETROBRAS



TURISMO EQUESTRE
WWW.BRASILRURALAVENTURA.COM.BR

www.idestur.org.br

MAIS QUE UM PASSEIO UMA 
EXPERIÊNCIA


