
CRIAÇÃO DE 
EQUÍDEOS

Guia prático sobre a

Aprenda mais sobre o 
cruzamento entre as espécies

Você já se perguntou qual é a diferença en-
tre cavalos, jumentos e mulas? Neste ma-
terial, você vai aprender a diferenciar esses 
equídeos, além de entender suas necessi-
dades, importância social e comercial para 
o estado de Goiás.

Saiba como

Equídeos são animais de grande porte da fa-
mília Equidae. Há um único gênero dentro 
dessa família, o Equus, que pode ser dividido 
em espécies selvagens, presentes na África 
oriental e no Oriente, e espécies domésticas 
encontradas no mundo todo. No Brasil, 3 es-
pécies domésticas são conhecidas:

Equinos (Equus caballus):

Asininos (Equus asinus):

Muares (Equus asinus × Equus caballus):

Os jumentos e jumentas, também conhecidos po-
pularmente por jegues, jericos ou asnos.

O burro e a mula são fruto do cruzamento entre 
equinos e asininos, portanto, não são nem de uma 
nem de outra espécie. 

O bardoto é proveniente do cruzamento entre 
uma jumenta e um cavalo, logo, também é um 
muar. Todavia, esse cruzamento é bem menos 
usual no Brasil.

Cavalos e éguas.

Os equinos possuem, em sua constituição, 64 
cromossomos. Já a espécie asinina possui ape-
nas 62. O resultado desse cruzamento, o muar, 
é um animal “híbrido” e, em regra, estéril, pois 
nasce com 63 cromossomos e o número ímpar 
inviabiliza sua reprodução.

Você sabia que muares são inférteis?

O que são equídeos?

O objetivo do PESE, em Goiás, é controlar, prevenir e erradicar doenças 
que acometem esses animais e que podem afetar a comunidade a seu 
redor. Entre suas principais medidas estão: 

Em Goiás, a vigilância epidemiológica fica a cargo não somente do ser-
viço veterinário oficial, a Agrodefesa, mas também de toda a comuni-
dade que envolve a equideocultura

Programa Estadual de Sanidade 
dos Equídeos (PESE)

Controlar o trânsito das zoonoses e seus focos;

exigindo a Guia de Trânsito Animal, exames ne-
gativos de doenças infectocontagiosas de noti-
ficação obrigatória;

É um estudo realizado pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento que avalia a importância e com-
preende as atividades em torno da equinocultura. Na sua 
última revisão, em 2016, mostrou que:

fiscalizando o calendário;
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Proprietários Prestadores de serviço agropecuário

Profissionais que atuam em labora-
tórios ou instituições de ensino vol-
tados a essas espécies

Qualquer outro cidadão

Veterinários

Transportadores

Para Além Das
Porteiras de Goiás

O rebanho brasileiro 
contava com cerca de

5,9 milhões de 
animais

Isso gera no país,  
aproximadamente

3 milhões de 
empregos

Já o rebanho de Goiás 
ocupava a 4ª posição com

446.219 cabeças

Se liga no Passaporte Equestre

O estado de Goiás aprovou a lei 
que cria o Passaporte Equestre, 
um documento digital somado 
a um conjunto de medidas que 
pretendem reduzir a burocracia, 
pois amplia a validade de exa-
mes necessários para o trânsito 
desse tipo de animal no estado.

Não deixe a legislação atrapalhar você
Aprenda a interpretar as leis sobre criação e transporte de ani-
mais de forma simples e rápida! Matricule-se no curso gratuito 
e on-line: Legalidade na Produção de Equídeos

Clique aqui ou aponte sua 
câmera para o QR Code:

Estudo do Complexo do Agronegócio do Cavalo

https://ead.senargo.org.br/curso/legalidade-na-producao-de-equideos?utm_medium=conteudo&utm_source=guia&utm_campaign=20220413-senargo-guia-de-bolso-lancamento-legalidade-equideos
https://bit.ly/36u2K4X
https://www.facebook.com/SistemaFaeg/
https://www.instagram.com/sistemafaeg/
https://br.linkedin.com/company/senar-ar-go
https://twitter.com/SistemaFaeg/

