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APRESENTAÇÃO



TURISMO EQUESTRE

•UMA REALIDADE 
MUNDIAL

•UMA REALIDADE 
NACIONAL

•UMA REALIDADE 
ESTADUAL

•UMA REALIDADE 
LOCAL



.



O termo “turismo” tem sua origem no radical tour do latim, 
oriundo do substantivo tornu,s do verbo tornare, cujo 

significado é de giro e volta.  



Ao contrário do que muitos possam imaginar, é possível 
reconhecer atividades turísticas no espaço rural desde a 

antigüidade.

Porém, o reconhecimento delas 
como atividades complementares às 
tradicionais atividades agropecuárias 

e geradora de renda aconteceu nas 
últimas décadas



UMA     BREVE   ABORDAGEM   DO   
TURISMO  

As viagens de visitação como 
parte do movimento turístico 
surgiram com os babilônios 
por volta de 4000  a .c. Mil 

anos depois, o Egito já recebia 
turistas.

(CERTAMENTE A 
CAVALO)



Turismo como: 
“...o meio mais  nobre para se conhecer, compreender e criar 
amizades entre os homens e os povos “ (Padilla,  1994: p.15) 



Naturalmente há muitos tipos e formas de Turismo.

Um deles é o Turismo Eqüestre que tem nos eqüideos o 
principal atrativo ou, pelo menos, uma das principais 

motivações

Diferentes formas de TURISMO 



TURISMO EQUESTRE. 

Turismo Eqüestre: que tem nos 
eqüideos o principal atrativo ou, 
pelo menos, uma das principais 
motivações e atrativo ou, pelo 

menos, uma das principais 
motivações



TURISMO NO ESPAÇO RURAL

TURISMO
CULTURAL
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TURISMO
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TURISMO 
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FIGURA 1 - Modalidades das atividades de turismo no espaço rural (TER).                    



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



A ARTE DA EQUITAÇÃ0 
Surgiu na Ásia,há cerca de 5.000 ano, na 
região do moderno Cazaquistão, entre o 
Mar Cáspio e a Mongólia.
Da cultura oriental passando  para ocidental, 
o homem veio utilizar a perícia e força do 
cavalo em suas conquistas e domínios. 



Têm ganho, nos 
últimos anos, grande 
dimensão econômica 

e social

, 

•envolvendo diferentes atores, 

•demonstrando novos valores 

•projetando-se como tema de 
interesse 

•objeto de pesquisa dos mais

• variados meios 

ATIVIDADES TURÍSTICAS 
EQUESTRES



A atividade no Brasil foi introduzida por alguns poucos 
pioneiros, a cerca de 20 anos, e efetivamente começou a 

se desenvolver a aproximadamente 10 anos. 

Denominadas como passeios a cavalo, viagens a cavalo 
ou ainda cavalgadas, muitos operam junto a hotéis 

fazenda e outros são empreendimentos que atuam com 
essa exclusiva finalidade

ATIVIDADE TURISMO EQUESTRE


