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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso pretende integrar os fatores políticos e 
geográficos, associando-os ao histórico e desenvolvimento do polo equestre, 
especificamente, no Brasil. O jogo surgiu há mais de 2.000 anos na região da Ásia 
Central e de lá até os dias atuais percorreu longo caminho e atingiu grande 
popularidade. No Brasil o esporte foi introduzido no fim do século XIX, em uma 
região por Britânicos e em outra por argentinos e uruguaios que haviam descoberto 
o esporte alguns anos antes. A influência britânica na política, economia e, 
principalmente, cultura brasileira durante o segundo império e início da República, 
juntamente com levas migratórias de ingleses no pós década de 1870, foram fatores 
que corroboraram para o enraizamento do esporte no território nacional. No entanto, 
outro fato critico de fundamental importância para a sobrevivência e proliferação do 
esporte no Brasil está diretamente relacionado com as condições morfoclimáticas do 
país, fatores como clima, relevo e vegetação foram determinantes neste processo. 
Tal qual a Argentina onde o polo se desenvolveu em larga escala justamente por 
possuir condições ambientais favoráveis a prática do esporte ao longo de todo ano, 
ao contrário de terras europeias, onde a prática desportiva fica restrita a alguns 
poucos meses do ano, o Brasil também foi favorecido por essa relação ambiental. 
 

 

Palavras-Chave: fatores políticos, polo, morfoclimáticas, Brasil, esporte, britânica, 

equestre 
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1. INTRODUÇÃO 

 O polo equestre é um esporte, atualmente, praticado em mais de 77 países 

ao longo do globo. Um esporte fascinante, denominado em seu início de jogo da 

nobreza. 

 Não se sabe ao certo quando nem quem o invento, rumores indicam que o 

esporte surgiu com guerreiros nômades da Ásia Central, de lá difundiu para outras 

regiões onde recebeu o nome de “Pulu” que foi uma forma anglicanizada da versão 

Tibetana para dar nome ao novo esporte. 

 Acredita-se que a ideia de criar o jogo se baseava na necessidade de 

desenvolver habilidades de combate dos guerreiros da época. O jogo logo tornou-se 

agradável a seus praticantes e ao redor do mundo conquistou diversos praticantes, 

unindo culturas completamente diferentes em torno do mesmo esporte. 

 Foi graças a militares ingleses que o jogo de polo tomou o caminho que hoje 

conhecemos, ao observarem a prática do jogo em colônias britânicas na Índia, esses 

militares levaram o esporte para Inglaterra, onde passou a ser frequentemente 

praticado, e também, onde surgiram as primeiras regras do polo moderno que 

conhecemos hoje. 

 Dali em diante, onde tinha um colono britânico o esporte era difundido, e 

assim chegou à América do Sul, primeiro com colonos britânicos em solo argentino e 

uruguaio e mais tarde em terras brasileiras. 

 Graças à influência política, econômica e cultural britânica no Brasil, a partir 

da chegada da família real portuguesa em 1808, onde houve abertura dos portos às 

nações amigas, e, posteriormente, assinatura de um tratado de livre comércio no 

ano de 1810, além do largo apoio no processo de independência, imigração de 

colonos ingleses para o Brasil a partir da década de 1870 e importação de mão de 

obra britânica para auxiliar nos processos de infraestrutura do país durante o 

segundo reinado em diante, o polo chega à região sudeste brasileira. 

 Já na região sul o esporte entre em nossas fronteiras por intermédio de 

nossos vizinhos “hermanos” e mais tarde, por ter despertado grande interesse de 

militares dos quartéis de cavalaria que se tornaram assíduos praticantes, o esporte 
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foi se espalhando e ganhando território, chegando ao planalto central e mais tarde a 

região do atual estado do Mato Grosso do Sul. 

 No entanto, outro fator que pouco é levado em conta no processo de 

expansão do polo equestre no Brasil está ligado ao clima. O país, ao contrário da 

Inglaterra, possui condições climáticas em muitos de seus domínios morfoclimáticos 

ideais para a prática do esporte em longos períodos do ano. 

 Condições climáticas essas muito semelhantes às existentes na Argentina, e 

que foi fator fundamental para que os argentinos se tornassem os expoentes na 

prática do esporte, por poderem manter a prática dos treinos e jogos durante todo 

ano, ao contrário do que ocorre na Europa, onde o esporte é praticável por poucos 

meses durante o ano. 

 Com este trabalho de conclusão de curso busca-se entender além dos fatores 

políticos que trouxeram o polo até o Brasil, compreender a influência dos domínios 

morfoclimáticos1 que permitiram sua larga e ampla expansão em nosso território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 domínios morfoclimáticos: Segundo o geógrafo brasileiro Aziz Nacib Ab’Sáber, representa uma 

classificação da combinação de um conjunto de elementos da natureza, como: relevo, clima e 

vegetação. Esses elementos ou fatores se inter-relacionam e interagem, formando uma unidade 

paisagística. 
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Quadro 01: O “Pulu” de James Gordon Bennett Westchester Polo Club 1876. 

Fonte: Museum of Polo 

2. O JOGO DE POLO 

2.1 HISTÓRICO DO POLO 

2.1.1 Histórico do Polo no Mundo 

 O jogo é um esporte fascinante. Não se sabe ao certo quem o inventou, mas 

é bem provável que tenha surgido entre as tribos de guerreiros nômades da Ásia 

Central, que aperfeiçoavam a equitação e suas habilidades de combate com um 

jogo muito parecido com o que conhecemos hoje. 

 Da Pérsia, difundiu-se para Arábia e para o Tibete, e logo em seguida para 

Índia, China e Japão. O esporte era praticado por reis e rainhas, um imperador 

indiano morreu enquanto jogava e o último Shogun japonês amava o esporte. Os 

cavaleiros jogavam batendo em uma bola feita com a pele de um animal.  

 A este jogo se chamava “pulu”. 

 Esta é uma forma anglicanizada da versão Tibetana da palavra que significa 

“bola”, de onde tiramos nos tempos modernos o termo, polo. Historicamente, de 

diferentes significados, a vida nômade dos primeiros jogadores de polo, também, 

mostra como os cavalos ajudaram a disseminar o sistema de linguagem e dialetos. 

 



11 

 

 A prática de habilidades de combate tornou-se agradável, e rapidamente se 

transformou em uma arte a ser dominada. Inspirando novas dinastias a praticar o 

jogo por diversão, “pulu” se tornou através dos tempos como um emocionante 

evento esportivo. Construindo seu caminho ao redor do mundo, “pulu” atraiu outras 

culturas civis e militares a formarem suas equipes. Introduzindo o povo Britânico, 

que deram o formato moderno do Polo como conhecemos atualmente. 

 A história conta que nos anos de 1850, quando um grupo de ingleses 

plantadores de chá do vale Cachar descobriu o jogo de polo em Manipur, um 

principado indiano na fronteira com a Birmânia, foi fundado o primeiro clube de polo 

do mundo em Silchair em 1859, próximo a Assam.  

 O clube de polo mais antigo ativo até os dias atuais, o “Calcutta Polo Club”, foi 

fundado em 1863 e o “Malta Polo Club” em 1868, por britânicos que pararam na 

região durante seu caminho de volta da Índia.  

 

 

 Em 1869, o Capitão Edward “Chicken” Hartropp do Regimento de Cavalaria 

Britânico, o 10th Hussars, leu sobre o jogo na revista “The Field”, e, juntamente, com 

outros oficiais, organizou a primeira partida na Inglaterra, contra o time do 9th 

Lancers, outro Regimento de Cavalaria da época. 

Fotografia 01: Membros Originais do Calcutta Polo Clube 1864 

Fonte: http://www.hurlinghampolo.com 
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 Os 1st Lifeguards e o Royal Horse Guards, também regimentos de cavalaria 

britânicos, rapidamente denominaram este novo esporte apelidado de Hóquei a 

Cavalo. 

 Para a primeira partida de polo entre a equipe do 10th Hussars contra o 9th 

Lancers, foi feito com máxima urgência, em assembleia, um conjunto de regras 

básicas. 

 Na Inglaterra, o jogo estabeleceu-se no Clube de Hurlingham em Londres, no 

ano de 1874. Clube este que se tornou e permaneceu até a Segunda Guerra 

Mundial, como o quartel general do Polo no império britânico, sendo palco das 

competições mais importantes da época, como a notável Westcherster Cup que 

contou com partidas entre Inglaterra e Estados Unidos da América. 

 Quando Hurlingham se tornou o quartel general do polo, o Comitê de Polo do 

Clube definiu o primeiro grupo formal de regras sobre o jogo, com o intuito de 

proteger os interesses do esporte, dos jogadores e dos animais. A primeira partida 

de polo no clube foi realizada em 06 de junho de 1874, entre as equipes Royal 

Horse Guards e Monmouthshire Polo Club. 

 

 

 Em 1875, colonos ingleses que habitavam a região dos pampas argentinos 

começaram a jogar polo. O jogo se popularizou e o esporte, rapidamente, se 

espalhou ao redor do país. No ano de 1875 aconteceu o primeiro jogo oficial de polo 

na Argentina, país que futuramente ficaria conhecido como capital mundial do polo. 

Fotografia 02: Partida de Polo no Clube de Polo de Hurlingham – 1875 

Fonte: http://www.hurlinghampolo.com 
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 No ano de 1876, o Tenente Coronel Thomas St. Quintin introduziu o jogo na 

Austrália, onde o jornalista e excêntrico, James Gordon Bennet Jr., que havia visto 

sua primeira partida em Hurlingham, se incumbiu de leva-lo para os EUA. 

 Depois disso o Polo se desenvolveu rapidamente por todo o mundo, 

chegando a fazer parte dos Jogos Olímpicos de Londres, 1908, Anversa 1920, Paris 

1924 e Berlim 1936. Em 1975 já existiam 583 clubes de Pólo em 39 países.  

 Nos dias atuais, o jogo de polo é praticado em 77 (setenta e sete) países ao 

redor do mundo, desde os EUA, Américas Central e do Sul e Caribe, até Europa, 

Oriente Médio, Índia, Ásia Oriental, China, Austrália e Nova Zelândia. 

 Atualmente a Argentina, sem dúvida nenhuma, é o mais importante país onde 

se joga Polo, pois conta com a maior quantidade de jogadores com dez de handicap, 

valor máximo que um jogador pode atingir, aliado a qualidade de seus cavalos, 

criação da raça Argentina de Polo, um cruzamento entre cavalos crioulos e puro 

sangue inglês, que o tornou o melhor cavalo de polo do mundo.  

 Os argentinos têm exportado cavalos e técnicas de jogo, primeiro para os 

Estados Unidos e depois para a Europa. 

2.1.2  O Histórico do Polo no Brasil 

 O Polo chegou ao Brasil no início do século XX, por volta da década de 1920, 

basicamente por dois caminhos diferentes, o primeiro deles foi com a chegada dos 

imigrantes ingleses aos portos brasileiros, fez com que a região sudeste do país 

travasse seu primeiro contato com o esporte. A segunda porta de entrada ocorreu na 

região Sul do país, mais especificamente pelo estado do Rio Grande do Sul, sendo 

trazido por nossos “Hermanos” uruguaios e argentinos. 

 Na região sudeste o polo se desenvolveu graças aos imigrantes ingleses que 

apresentaram o jogo pela primeira vez, bem como a adesão de fazendeiros e 

militares brasileiros que auxiliaram neste processo, em um primeiro momento com 

grande desenvolvimento no interior do estado de São Paulo, local que inclusive, até 

hoje, mantém grande expressão e maior força. 
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 Na cidade do Rio de Janeiro, o inglês Sir Willian Prytman foi figura destaque e 

marcante para o desenvolvimento do polo, sendo o primeiro campo de polo civil 

criado na Gávea Polo Club, clube de diretoria inglesa à época. 

 No Rio Grande do Sul além do incentivo de nossos “Hermanos”, houve 

preponderância dos militares do exército daquela região na rápida difusão e 

divulgação do esporte, fato facilitado por naquela época os regimentos de cavalaria 

ainda serem a cavalos. A influência argentina, local onde o esporte havia se 

espalhado com grande rapidez, tanto entre militares quanto entre civis, acelerou este 

processo de desenvolvimento do polo. 

 Já na região Centro-Oeste do país, o processo foi mais lento e tardio, sendo 

seu desenvolvimento basicamente realizado por militares e fazendeiros locais. 

 A rápida adesão dos militares de cavalaria do exército brasileiro conduziu 

para ampla divulgação do esporte em todas as regiões onde hoje o esporte é 

praticado. Essa paixão dos militares, a época, encontra sua explicação no fato do 

esporte desenvolver características como destreza, coragem e audácia, sendo útil 

como forma de preparação para o combate. Sendo assim, o esporte funcionava 

como elo, eficaz, de preparação e capacitação das tropas hipomóveis para possíveis 

situações de guerra. 

 

  
Fotografia 03: Primeiro jogo de Polo registrado em Bagé – 1922 

Fonte: http://www.saogabrielpolo.blogspot.com 



15 

 

 Pela larga abrangência no território nacional, o Exército Brasileiro foi sem 

dúvidas o grande responsável pela disseminação do Polo Equestre ao longo do 

país. Em quase totalidade dos quartéis de cavalaria foram construídos campos de 

polo para fomentar a prática do esporte, particularmente nas regiões Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste. 

 Com o grande fortalecimento do Polo no meio militar, houve a partir da 

década de 1920 até parte da década de 1970, grande hegemonia militar nos 

principais torneios de polo nacionais, posição, esta, que acabou sendo perdida após 

a mecanização dos quartéis de cavalaria. 

 A força dos militares era tão expressiva na modalidade que em 1935, uma 

equipe de jogadores do Exército Brasileiro foi campeã Sul-americana de polo militar 

na capital do Uruguai, Montevidéu. Os militares desta equipe eram oriundos do 14º 

Regimento de Cavalaria Independente (RCI), a época sediada em Dom Pedrito/RS, 

tendo em sua composição: Cel José Antônio Medeiros, Capitão Nelson de Aquino e 

Tenentes Anaurelino D’Avila, Dario Azambuja, Francisco Pires Barcelos e Otacílio 

Severo. 

 No Rio Grande do Sul, juntamente com sua proximidade à Argentina, que era 

grande influenciadora da modalidade, havia condições ideais para o fortalecimento 

cada vez maior do esporte, pois encontravam-se reunidas todas as variáveis 

necessárias para o crescimento do esporte, como: condições morfoclimáticas e 

cavalos em larga escala, além do estado possuir grande quantidade de Regimentos 

de Cavalaria, distribuídos ao longo de seu interior, que davam apoio e estímulo a 

prática do esporte. 

 A força do esporte no estado Sul Rio-grandense era tamanha, que faz-se 

registrada nas fotografias abaixo: 
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Fotografia 04: Equipe do 12º RCI – Campeã da 3ª Região Militar 1933 

Fonte: http://saogabrielpolo.blogspot.com/2011/11/historico-do-polo-em-bage.html 

Fotografia 05: Equipe do 12º RC – Pentacampeã da 3ª Divisão 1957/1961 

Fonte: http://saogabrielpolo.blogspot.com/2011/11/historico-do-polo-em-bage.html 
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 O alto nível do polo praticado no Rio Grande do Sul teve, como reflexo, 

expressivos resultados conquistados por equipes militares, em competições 

nacionais, como: 

- Campeã do 1º Campeonato Aberto do Estado de São Paulo de 1960: 

 

 

- Vice-campeão Brasileiro do Campeonato Brasileiro de Polo de 1970 

 

Fotografia 06: Equipe do II Exército – Campeã do Aberto de São Paulo 1960 

Fonte: http://www.fppolo.com.br/wp/sobre-o-polo/ 

Fotografia 07: Equipe do Exército – CDE –Vice- Campeã Brasileira de 1970 

Fonte: http://www.fppolo.com.br/wp/sobre-o-polo/ 
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 No fim da década de 1960 e inicio da década de 1970, o Exército Brasileiro 

passou por uma série de evoluções, tendo como uma de suas consequências a 

substituição das tropas hipomóveis por tropas mecanizadas e/ou blindadas, 

reduzindo significativamente a prática do polo equestre pelos militares, tendo como 

consequência, tanto a redução de cavalos como a de jogadores, em virtude da nova 

mentalidade adquirida pela força terrestre. 

 Já os civis, especialmente na região do interior do estado de São Paulo, 

seguiram um movimento completamente contrário à tendência militar. Juntamente 

com altos investimentos de grandes empresários praticantes da modalidade, 

modificação e modernização das táticas de jogo, aliados a paixão e a elitização cada 

vez mais crescente no esporte, o interior paulista transformou e consolidou-se como 

sede dos principais clubes do país, local onde ainda é jogado o polo de mais alto 

rendimento nacional. 

 Juntamente com a evolução do polo no interior paulista, veio o 

reconhecimento mundial da boa qualidade do esporte praticado em terra tupiniquim, 

quando as equipes de Rio Pardo, Toca e Sapezal conseguiram conquistar as Copa 

Vargas, Alessandri e Mundiallito de Polo, respectivamente. Por esses feitos, 

jogadores brasileiros começaram a receber convites para atuar no exterior. 

 Em 1983, com a fundação da Federação Internacional de Polo, passou-se a 

ser disputado o Campeonato Mundial de Polo, ao qual o Brasil sagrou-se campeão 

por três vezes (1995, 2001 e 2004) e conseguiu três vice-campeonatos (1998, 2008 

e 2011). 

 No âmbito do Exército Brasileiro, o polo mantém sendo praticado, limitado aos 

Comandos Militares do Oeste (CMO), Sul (CMS), Planalto (CMP) e Leste (CML). 

Contando ainda com suas respectivas competições regionais. Encontrando seu 

ápice durante a semana de realização do Campeonato do Exército de Polo. 

Competição essa que reúne os melhores jogadores de cada comando militar de área 

em busca do título de melhor equipe de polo do Exército. 

2.1.3 Características Gerais do Jogo de Polo 

 Como retrata a apostila de polo da Escola de Equitação do Exército, “o jogo 

é um esporte que reúne elegância, potência e empenho. Ele possui poucos 
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praticantes, principalmente por ser um esporte equestre que necessita de muitos 

cavalos, ficando muito caro sua prática”. 

 O jogo de polo é disputado por duas equipes de quatro jogadores cada, 

montados em seus respectivos cavalos. O objetivo do jogo é muito similar ao do 

futebol, basicamente, a equipe vencedora é a que fizer o maior número de gols. Os 

gols são marcados quando o jogador consegue transpor a bola por entre as balizas 

que demarcam o gol. Um fato curioso e diferente é que a cada gol marcado as 

equipes trocam de lado no campo, cujo objetivo é permitir iguais condições de jogo 

para as equipes em caso de um lado do campo estar mais deteriorado que o outro. 

 Os jogadores de cada equipe são sempre numerados de um a quatro, 

costumeiramente, ficando os números um e dois responsáveis pelo ataque e os 

números três e quatro, que são mais experientes, com a incumbência defensiva e 

armação das jogadas. 

 Por ser um esporte muito veloz e que expõe jogadores e animais a grandes 

riscos, torna-se de fundamental importância que todos sigam de forma rigorosa os 

regulamentos e as orientações dos juízes, respeitando com afinco as regras e as 

aplicações de penalidades por supostas infrações cometidas. 

 Cordialidade e cavalheirismo, também, são tradicionalmente imperativos 

neste esporte, pois a típica rispidez das jogadas só são amenizadas com a boa 

educação. 

 
Figura 01: Fig 8-35 Saída do meio de campo 

Fonte: EB 60-MT-26.401 
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3. FATORES POLÍTICOS 

3.1 FATORES POLÍTICOS QUE AUXILIARAM NO DESENVOLVIMENTO DO 

POLO NO BRASIL 

3.1.1 Processo Migratório Britânico para o Brasil 

 É de suma importância que se compreenda a situação política e econômica 

tanto do Reino Unido quanto do Brasil Imperial da última metade do século XIX, 

quanto no inicio do século XX, momento de grande fluxo migratório, que 

revolucionou países subdesenvolvidos à época, como o Brasil. 

 Enquanto no Reino Unido as consequências da Revolução industrial atingiam 

seu auge no século XIX, o que causava superpopulação dos grandes centros, como 

Londres, Manchester e Liverpool. Além da crescente desagregação social 

causadora da miserabilidade da classe trabalhadora, fazendo com que os pobres 

passassem a viver em porões sujos, obrigando grande número de famílias a 

ocuparem moradias de tamanho reduzido e de condições precárias. 

 O Brasil, ainda imperial, vivia realidade completamente diferente, não pela 

pobreza, mas sim pela baixa densidade demográfica e uma necessidade de 

ocupação territorial para garantir a consolidação de sua fronteira, além da economia 

manter-se exclusivamente agrária, somando-se a dificuldade de transportar seus 

produtos do interior de seu território para seus portos. 

 Entre os anos de 1866 e 1874, o Brasil se tornou o país de destino 
para vários grupos de trabalhadores britânicos. Motivados pelo desejo de 
garantir às suas famílias um futuro promissor, centenas de trabalhadores 
ingleses, escoceses e irlandeses foram seduzidos com promessas de ampla 
oferta de trabalho e de conquista da propriedade da terra.  
Essa migração transoceânica foi estimulada com intensa propaganda oficial 
brasileira. No Reino Unido, coube às representações consulares do Brasil 
coordenar as iniciativas dessa divulgação. Folhetos, guias, artigos em 
periódicos ingleses, visitas dos agentes oficiais às pequenas cidades, 
informavam os potenciais emigrantes sobre as concessões prometidas pelo 
governo imperial. No Brasil, as políticas de imigração e de colonização 
designaram que as colônias agrícolas do Estado seriam os locais 
preferenciais ao estabelecimento desses imigrantes. Ali, os imigrantes 
estariam submetidos aos interesses da administração pública imperial e das 

províncias. (Lamb, Roberto Edgar, pág. 01, 2013). 

 Durante o séc. XIX, na Grã-Bretanha, era comum o sistema de empregos 

temporários, em que poucos trabalhadores possuíam estabilidade em seus 

empregos. Inúmeros iam à busca de emprego em outras regiões. Com isso, o fluxo 
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de trabalhadores que se dirigiam às grandes metrópoles era intenso, o que não 

seguia a mesma tendência da oferta de trabalho, que se tornava cada vez mais 

escassa. 

 Na segunda metade do séc. XIX, às condições precárias foi somada a teoria 

da degeneração urbana do homem pobre, um estilo de suporte darwinista social. 

Que tinha como implicação, na cidade de Londres, expansão crescente de número 

de pessoas sobrevivendo à custa de trabalhos casuais e sujeitando-se cada vez 

mais ao subemprego. 

 A degradação social do trabalhador inglês ficou ainda mais acentuada durante 

os momentos de crise e queda da atividade industrial, um exemplo foi a crise de 

1866. Em que sofreram duras perdas os setores de construção civil e de ferrovias, 

incluindo um colapso no processo industrial de construção naval no fim da década 

de 1860. 

 Embora houvesse uma tímida melhora da oferta de trabalho a partir de 1871, 

essa melhora ainda era marcada pela irregularidade, aumentando as atividades 

temporárias. Relatos da época, dizia que afortunados eram os trabalhadores que 

possuíam trabalho para mais de três dias em uma mesma semana. 

 Em um movimento inverso, os índices de migração para os grandes centros 

industrializados só aumentavam a competição entre os trabalhadores, fazendo com 

que trabalhadores irlandeses representassem, em 1881, mais de 26% da força de 

trabalho disponível em busca de ocupação nas docas da cidade de Londres. 

 Com isso, buscar emprego em outro continente passou a ser algo cada vez 

menos incomum. Representantes de consulados e agenciadores de diversos 

governos interessados nessa mão de obra excedente criaram um quadro de 

divulgadores que se propunham a assumir os encargos de panfletagem, reunir 

grupos interessados em conferências e realizar exposições ilustrativas sobre as 

diferentes intenções no processo de imigração. 

EMIGREM! EMIGREM! 
Importante para Trabalhadores Agrícolas e suas famílias 
A passagem de trem para o porto de embarque e o dinheiro da passagem 
serão adiantados imediatamente a famílias convenientes, desejosas de 
emigrar para a Colônia inglesa de Cananea, América do Sul, o pagamento 
do dinheiro a ser feito ao final de sete anos.  
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Cada membro da família receberá 2 l. na chegada, 2 s. por dia, juntamente 
com o uso de ferramentas, sementes, e todo o necessário até que se faça a 
primeira colheita. 
Todos os trabalhadores úteis e desejosos acharão esta uma oportunidade 
de ouro, pois os números serão limitados e toda facilidade lhes será dada 
para ajudá-los. 
Inscrevam-se imediatamente com 

Sr. W. E. Yeats 
Secretário distrital da União Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, 
Oxford Street, Gloucester. (Lamb, Roberto Edgar, pág. 06, 2013). 

 

 No caso brasileiro nada foi diferente, cônsules brasileiros anunciavam 

benefícios e concessões do governo imperial para colonos imigrantes interessados 

na agricultura. Passou então a ser divulgado como “oportunidade de ouro”. 

EMIGRAÇÃO PARA O BRASIL 
O cônsul-geral do Império do Brasil em Liverpool está autorizado por seu 
Governo a promover a emigração para as Colônias do Estado enumeradas 
abaixo, o custo da passagem sendo adiantado a bons emigrantes 
agricultores que desejarem fixar sua residência em qualquer uma das ditas 
Colônias, onde eles receberão todos os favores e vantagens prescritos pela 
lei Colonial, que é transcrita abaixo; sendo, contudo, necessário para cada 
emigrante fornecer um testemunho de bom caráter, provando também que 
ele é um trabalhador. Candidatos a emigrantes são informados aqui que, 
em vista das estipulações feitas entre o cônsul-geral e a Pacific Steam 
Navigation Company, eles terão todas as acomodações a bordo dos 
magníficos vapores da referida Companhia, além de uma redução feita nas 
tarifas de terceira classe. 
[...] 
O Império compreende, como é bem conhecido, territórios imensos, com um 
solo de maravilhosa fertilidade, possuindo além de todas as vantagens de 
um bom clima, numerosos e convenientes portos, grandes rios navegáveis, 
grande riqueza mineral; oferecendo, em resumo, a mais abundante riqueza 
dos reinos animal, vegetal e mineral. Sua principal carência, contudo, é a 
população, para tornar todas essas vantagens adequadamente disponíveis. 
Os habitantes ainda não chegam a um décimo (poderíamos dizer um 
vigésimo) daqueles que o país pode conter. O Governo brasileiro, portanto, 
ansioso em promover a vinda de pessoas para o país, elaborou um plano 
para um sistema de colonização a ser estabelecido, patrocinado, e regulado 
sob os olhos ou supervisão dos Presidentes Provinciais e do próprio 
Governo, para garantir, tanto quanto possível, boa ordem e prosperidade 
nas Colônias do Estado, como elas são denominadas. 
[...] 
Para maiores informações, dirigir-se ao Consulado-Geral brasileiro em 
Liverpool. 
[...] (Noticia emitida pelo Cônsul-Geral brasileiro em Liverpool, Lamb, 
Roberto Edgar, págs. 06 e 07, 2013)  

 Com o sonho de garantir que suas famílias tivessem um futuro promissor, 

inúmeros trabalhadores irlandeses, escoceses e, principalmente, britânicos 

deixaram-se seduzir pela expectativa de fácil enriquecimento com as promessas de 

grande oferta de trabalho e conquista da propriedade no campo. 
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 No Brasil, colônias agrícolas foram estabelecidas por autoridades do governo 

brasileiro a mando do imperador D. Pedro II. Dentre as diversas colônias 

estabelecidas ao longo do interior do território brasileiro para receber imigrantes 

europeus, algumas se destacaram na recepção dos britânicos, como a Colônia de 

Cananéa na província de São Paulo e a Colônia de  Santa Maria de Soledade na 

província do Rio Grande do Sul, locais estes em que alguns anos após chegada dos 

colonos britânicos surgiu o jogo de polo. 

3.1.2 Influência Política, Econômica e Cultural Britânica no Território Brasileiro no 

século XIX e início do século XX 

 Desde a chegada da família Real Portuguesa em terras brasileiras em 1808 

até meados da década de 1930 os britânicos influenciaram sobremaneira a vida 

política, econômica, social e cultural do Brasil. Essa onda tomou força em 1810 com 

a assinatura do Tratado de Comércio que dava vantagens comerciais à Inglaterra. 

[O] domínio econômico [inglês], começado em Portugal, vinha prolongar-se 
no Brasil, e pela magnanimidade e profundo reconhecimento lusitano deu 
origem ao Tratado de Comércio Anglo-Lusitano de 1810, que mandava 
cobrar 15% de direitos para as mercadorias transportadas pelo pavilhão 
inglês, enquanto as próprias importações de Portugal eram oneradas com 
16%. (HOLANDA, 2003, p.116) (Pereira, Diego Marques Morlim, pág. 45, 
2015). 

 Durante o período Joanino característico pela modernização da então colônia 

e pela crescente participação britânica em praticamente todos os campos da vida 

nacional: a abertura dos portos em 1808 favoreceu os ingleses ao extinguir o 

monopólio da metrópole; o Tratado de 1810 que proporcionou à Inglaterra vantagens 

comerciais frente aos demais países europeus, incluindo Portugal; com isso, os 

ingleses passaram a influenciar nos padrões de consumo e na política externa. 

 Após independência do Brasil, os Tratados de comércio foram renovados em 

1825, somados aos empréstimos que o Imperador D. Pedro I havia feito para 

indenizar a coroa portuguesa no processo de independência; A dependência 

brasileira frente à Inglaterra deixou de ser apenas comercial e passou, também, a 

ser financeira. 

 A hegemonia inglesa, com relação às finanças brasileiras até o inicio do 

século XX, só foi possível graças à estabilidade política do segundo Reinado. 
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Diferentemente do que ocorria em outras republicas americanas, no Brasil havia 

ambiente seguro para que os ingleses investissem largos recursos. Especialmente a 

partir da década de 1850 e 1860, o que foi contemporânea à Era Mauá, ocorreram, 

assim, investimentos britânicos em moinhos, engenhos e ferrovias. 

 A influência inglesa no cotidiano do império era tamanha, que a primeira 

estrada de ferro construída no Brasil, idealizada pelo Visconde de Mauá, construída 

para ligar o Porto de Mauá à Petrópolis, teve origem inglesa como procedência de 

grande parte de seus materiais para construção da estrada, além de contar com três 

engenheiros britânicos William Bragge, Robert Milligan e William G. Ginty 

responsáveis pelo estudo e elaboração do projeto e direção da construção. 

 

 

 A relação comercial entre Brasil e Reino Unido só aumentava, 

concomitantemente a quantidade de investimentos da coroa inglesa crescia, 

fortalecendo e estreitando cada vez mais os laços entre os países, influenciando 

inclusive a vida cultural do império. 

 Tanto que: 

 - A Estrada de Ferro Mauá, ao ser inaugurada, em 30 de Abril de 1854, pelo 

Imperador D. Pedro II, teve seu primeiro trem tracionado pela locomotiva “Baronesa”, 

construída na Inglaterra pela empresa William Fair Barin & Sons; 

Fotografia 08: Estrada de Ferro Petrópolis – Porto de Mauá, séc. XIX. 

Fonte: http://estradas-ferro.blogspot.com/p/blog-page.html 



25 

 

 - Foi inaugurada a Estrada de Ferro Santos – Jundiaí, cujo nome oficial era 

São Paulo Railway Company Limited. Que por muito tempo, foi chamada pela 

população local de “A Inglesa”, pelas características do seu nome e construção por 

engenheiros ingleses; 

 - em 02 de fevereiro de 1892 o navio Nasmyth, vindo de Liverpool, da 

empresa Lamport & Holt foi a primeira embarcação do tipo a atracar no porto de 

Santos; 

 Os ingleses alcançaram larga influência no Brasil, que ficou muito acentuado 

entre o período de 1835 à 1912, após esse período, lentamente, a relação começou 

a declinar. 

 Essa influência britânica era notada, ainda, sobre a vida dos brasileiros, sua 

cultura e paisagem. Estão sobre os efeitos desta influência: o chá, a cerveja, o terno 

branco, o pijama de dormir, as batatas, o futebol, os piqueniques, os lanches, os 

sanduiches, o bife com batatas, o uísque e o Polo. 

 Graças a essa influência britânica o progresso industrial brasileiro teve seu 

pontapé inicial, o que pode ser medido pelas iniciativas nessa área. No Brasil, o 

primeiro cabo submarino, as primeiras moendas de engenho moderno de açúcar, os 

primeiros barcos a vapor, a primeira iluminação a gás, as primeiras redes de esgoto, 

os primeiros telégrafos, as primeiras estradas de ferro foram, em sua grande 

maioria, obras de britânicos. 
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4. FATORES GEOGRÁFICOS 

4.1 FATORES GEOGRÁFICOS QUE INFLUENCIARAM NO 

DESENVOLVIMENTO DO POLO NO BRASIL 

 O jogo de Polo depende da simultaneidade de um conjunto de variáveis 

geográficas que favoreça sua prática. Após sua chegada ao Brasil, trazido por 

britânicos, o esporte, prosperou graças à reunião destes fatores existentes em 

diversas partes do território nacional. 

 Por sua localização geográfica e larga extensão territorial, o Brasil detém uma 

vasta variedade de domínios morfoclimáticos, que são largos conjuntos geográficos 

identificados, resultante de inter-relações paisagísticas, como: clima, relevo, solo e 

vegetação. 

 O conceito de domínio morfoclimático foi criado, pelo professor e geógrafo 

brasileiro Aziz Nacib Ab’Saber, com objeito de facilitar o estudo e realizar o 

levantamento da diversidade paisagística do território brasileiro, classificando os 

diversos ambientes macroecológicos presentes no território brasileiro. 

 

Mapa 01: Domínios Morfoclimáticos do Brasil 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/dominios-morfoclimaticos.htm 
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 Características como clima e relevo influenciam diretamente nas 

características que os solos e as formações vegetais apresentam, por isso são 

aspectos que estão intimamente ligados. 

 O estudo dos domínios morfoclimáticos no Brasil exige a necessidade de 

compreensão das inter-relações entre elementos das paisagens naturais com 

aqueles resultantes das atividades e transformações do homem no espaço. Tal inter-

relação irá favorecer a existência de paisagens e sistemas ambientais diferentes. 

 Cada domínio de paisagem ou domínio morfoclimático têm características 

resultantes de antigos processos responsáveis pela compartimentação do relevo, 

juntamente, com processos de atuação recente, do Período Quaternário, que 

ocorreram e ocorre, principalmente, sobre o clima e o relevo. 

 Esses domínios de paisagem brasileira oferecem características climáticas e 

geomorfológicas peculiares, utilizadas para estabelecer seus domínios 

morfoclimáticos, juntamente, com faixas de transição entre eles. 

 Para o geógrafo Ab’Saber, o domínio fitogeográfico e morfoclimático são 

conjuntos espaciais de vasta extensão, podendo variar de milhares à milhões de 

quilômetros quadrados, que apresentam feições de relevo, formas de vegetação, 

tipos de solos e condições climato-hidrológicas que resultam em feições ecológicas 

e paisagísticas integradas, criando um complexo extensivo e homogêneo. 

 O core de um domínio morfoclimático corresponde a uma área típica e 

contínua, com características representativas de seu respectivo domínio. Entre estas 

áreas core dos domínios morfoclimáticos há espaços de contato e de transição, 

denominados faixas de transição e contato que são verificados pelas condições 

adversas da distribuição dos tipos de solo, dos componentes da vegetação, bem 

como de alguns das feições do relevo regional. 

4.1.1  Domínio Morfoclimático da Região Centro-Oeste (Cerrado) 

 O domínio do cerrado está presente em áreas do território brasileiro 

compreendidas pelos chapadões centrais, sendo constituído de polígonos 

irregulares, que abrange os estados: Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito 
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Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, 

Tocantins e Bahia. 

 Fica localizado em três das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, 

que são: Tocantins-Araguaia, Prata e São Francisco, o que favorece sua 

biodiversidade. 

4.1.1.1  Clima 

 O clima dominante nesta região é o tropical, com alternância de estação seca 

com estação chuvosa. Na área que é o core do cerrado, o período seco ocorre entre 

cinco a seis meses no ano, enquanto que nos outros seis ou sete meses fica por 

conta da estação chuvosa. A temperatura média anual é variável, o que caracteriza 

existência de amplitude térmica sazonal, pois a média das temperaturas mínimas 

varia entre 20ºC e 22ºC e a média das máximas fica entre 24ºC e 26ºC, gerando 

uma média de temperaturas anual entre 22ºC e 23ºC. 

 

  

 Apesar de as máximas absolutas mensais não variarem muito ao longo dos 

meses do ano, ficando na casa dos 40ºC, as mínimas absolutas, sim, variam 

bastante, podendo atingir valores próximos de zero grau entre os meses de maio e 

Climograma 01: Clima Tropical Continental 

Fonte: https://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/426.htm 
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julho. Fazendo com que a ocorrência de geadas no domínio do cerrado não seja 

algo tão incomum, ao menos em sua parte mais ao sul. 

 A precipitação média anual fica entre 1.200 e 1.800mm³. E de forma contrária 

ao que ocorre com a temperatura, a precipitação apresenta um elevado grau de 

estacionalidade, ficando concentrada entre os meses da primavera e do verão, que 

vai de outubro a março (estação chuvosa). O período que vai de maio a setembro 

apresenta redução de seus índices pluviométricos, que pode chegar à zero. 

 A característica climática proporciona redução significativa da umidade do ar 

durante a estação seca do inverno. No entanto, a parte subsuperficial do solo 

conserva reserva hídrica em decorrência da estiagem sazonal. Durante o período 

seco há oscilação dos lençóis freáticos, que variam entre 1,5m à 4m, o que não 

afeta a alimentação das raízes da vegetação lenhosa do cerrado. 

4.1.1.2  Relevo 

 O domínio do cerrado possui grande homogeneidade morfológica que 

corresponde a maciços planálticos com estrutura complexa e estrutura de cimeira 

aplainada, que inclui planaltos sedimentares compartimentados de altitude variável 

de 300 à 1700m.  

 Suas feições morfológicas são diversificadas, que vão desde chapadões 

sedimentares até chapadões de estrutura complexa. A área de maior identificação 

deste domínio ocorre no Planalto Central Brasileiro, que é a principal unidade 

geomorfológica do cerrado. 

4.1.1.3  Vegetação 

 A vegetação do cerrado é majoritariamente dominada por dois estratos: o 

arbóreo-arbustivo e o herbáceo-arbustivo. O primeiro tem caráter lenhoso, já o 

segundo é composto de gramíneas e outras ervas.  

 A combinação desses estratos gera uma cobertura de vegetais em forma de 

um grande mosaico, que se constitui de trechos de campos limpos (com 

predominância de gramíneas), de campos cerrados (predominância de arbustos, 

com espécies de 3 à 5 metros), de campos sujos (que são gramíneas e arbustos) e 
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cerradões (florestas em que as copas se tocam e geram sombra, nas quais o estrato 

herbáceo-arbustivo é muito rarefeito e pobre).  

 A estiagem sazonal faz com que o arbusto típico do cerrado se torne 

adaptado à estiagem, apresentando galhos e troncos retorcidos, cascas grossas e 

raízes profundas. Esse pseudoxeromorfismo é resultante da adaptação às 

características do clima e dos solos submetidos ao regime variável de chuvas. 

 Com a construção de Brasília e a expansão agrícola promovida por projetos 

governamentais, foi intensificado o processo de antropização do domínio 

morfoclimático dos cerrados. O desmatamento desenfreado devastou as formações 

vegetais e substitui a mata nativa pela agropecuária e pela monocultura intensiva. 

4.1.2 Domínios Morfoclimáticos da Região Sudeste (Mares de Morros) 

 O domínio paisagístico dos mares de morros localiza-se na porção mais 

litorânea do país, seguindo desde o Nordeste brasileiro até sua região Sul, 

penetrando para o interior na região Sudeste, particularmente no estado de São 

Paulo. 

 Formando no território brasileiro um continuo corredor Norte-Sul, que é capaz 

de incluir tanto áreas intertropicais, quanto subtropicais. Seguindo desde os 

tabuleiros da zona da mata do Nordeste, passando pelas serras do mar e da 

Mantiqueira do Sudeste, até os planaltos basálticos e sedimentares da região Sul na 

margem atlântica do Brasil. 

4.1.2.1  Clima 

 Seu clima tropical de altitude é encontrado em áreas de altitudes mais 

elevadas e serranas, geralmente acima dos 800 metros de altitude, o que ocorre nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
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 Quanto maior a altitude, mais rarefeito será o ar fazendo com que a taxa de 

radiação causada pelos raios solares para esquentar o solo tenha menor incidência. 

Sendo Assim, as temperaturas nesse tipo de clima são menores, pois para cada 

200m de altitude, a temperatura pode chegar a cair em 1ºC.  

 As temperaturas médias anuais são baixas, ficando abaixo dos 18ºC, e a 

precipitação ganha maior intensidade durante o verão, alcançando níveis superiores 

a 1.500mm³ por ano, em comparação ao clima tropical, o clima tropical de altitude 

tem comportamento pluviométrico similar. Entretanto, devido à influência da massa 

polar atlântica possui um rigoroso inverno, podendo provocar geadas. 

4.1.2.2 Relevo 

 A morfologia do relevo neste domínio morfoclimático é bastante variado, indo 

desde tabuleiros ondulados no Nordeste, a esporões e costões rochosos da serra do 

Mar, pães de açúcar, incluindo ainda penedos e pontões rochosos em sua linha de 

costa como ocorre no Rio de Janeiro. 

 A área core do domínio dos mares de morros tem dominância nas regiões 

serranas do Sudeste, onde há presença de estruturas rochosas granítico-gnaissicas 

e em áreas de relevo mamelonares, formações convexas, da bacia do rio Paraíba do 

Climograma 02: Clima Tropical de Altitude 

Fonte: https://climasebiomas.wordpress.com/2017/01/23/clima-tropical-de-altitude/ 
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Sul, em que notasse cumes arredondados em formatos de meia-laranja e com 

aspecto de agitação do mar. 

4.1.2.3  Vegetação 

 Presença continua de florestas, apesar de imensamente devastada pelo 

processo de antropização, é constituída pela Mata Atlântica, que apresenta 

transições e contato com outros domínios morfoclimáticos como o planalto de 

araucárias, caatinga, cerrados, cerradões e campestres. 

 Há, inclusive, em alguns trechos outros tipos de vegetação, como: as 

araucárias, em locais de altitude elevada (Campos do Jordão e Serra da Bocaína), e 

pequenas “ilhas” do cerrado (Rio Claro e São Carlos). 

 A cobertura vegetal da mata atlântica recobre interflúvios, vertentes e fundo 

dos vales. Há uma menor incidência de radiação solar sobre o solo, em virtude da 

vegetação, o que gera um microclima no interior da floresta pela maior carga de 

umidade do ar. 

 Foi possível que a Mata Atlântica se estabelecesse neste domínio 

morfoclimático em razão das condições de umidade do litoral e da formação de 

microclima em virtude da altitude elevada, sendo, por isso, designada como costeira, 

orográfica e de planalto. 

 A Mata Atlântica não abrange apenas floresta, mas, também, ecossistemas 

complementares de transição como restingas de campos de dunas, manguezais, 

cordões de areia e planície de restinga ocupada pela caatinga. 

 A vegetação deste domínio morfoclimático está sujeito ao desequilíbrio 

causado pelo processo de antropização em sua área. A formação vegetal da Mata 

Atlântica já foi bastante devastada desde o período do Brasil colônia, além de sofrer 

degradação de seu solo com o sistema de plantio baseado na monocultura. 

4.1.3  Domínios Morfoclimáticos da Região Sul (Pradarias) 

 Região de muitas designações, também conhecida como: zona das coxilhas, 

região das campinas meridionais, pampas ou Campanha Gaúcha. 
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 Tem predominância no sul do estado do Rio Grande do Sul, de clima 

subtropical, mas também aparece em regiões de serras (Chapada Diamantina e 

Pico do Itatiaia) e em áreas inundáveis (nos estados do Maranhão e Amapá e Ilha 

de Marajó). 

4.1.3.1  Clima 

 O domínio morfoclimático de Pradarias possui clima subtropical úmido, com 

predomínio da massa de ar tropical atlântica, que torna as chuvas comuns e 

frequentes durante o verão, enquanto que durante o inverno é comum à entrada da 

massa de ar polar, que derruba bruscamente as temperaturas registradas na região. 

 Durante os invernos ocorrem às chamadas chuvas frontais, que são 

originadas a partir do contato de massas de ar quente e fria, ocorrendo a 

condensação do vapor de água contido na atmosfera. 

 O regime de chuvas é bem distribuído durante o ano, no entanto um pouco 

predominantes durante o verão. São registrados altos índices pluviométricos, que 

podem levar as médias anuais para além de 1.500mm³ ao ano. 

 Apesar de o clima subtropical úmido ser caracterizado por ter temperaturas 

amenas, região mesotérmica, ainda assim, é marcada por uma grande amplitude 

térmica anual, tornando-se o mais destoante dos climas brasileiros. 

 

Climograma 03: Clima Subtropical Úmido 

Fonte: https://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/1326.htm/ 
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 Com verões quentes que podem chegar à casa dos 40ºC, contrastando com 

invernos frios de temperaturas, por vezes, abaixo de 0ºC. Outra peculiaridade deste 

clima com relação ao restante do país é que embora o Brasil não possua outonos e 

primaveras bem definidos, no clima subtropical essas estações intermediárias são 

mais perceptíveis em relação ao processo vegetativo das plantas, embora nem 

sempre perceptível em suas condições climáticas. 

4.1.3.2  Relevo 

 O relevo desta região é morfologicamente desenhado sob o formato de 

coxilhas, que nada mais são que feições mamelonizadas, como as do domínio de 

mares de morros só que formadas de colinas pluriconvexas suaves. 

 As coxilhas foram esculpidas em terrenos sedimentares basálticos de rochas 

metamórficas na região do escudo cisplatina-sul-rio-grandense. 

 Essa formação suave do relevo causa monotonia na paisagem, que só é 

interrompida na ocorrência de colinas com cristas, baixas escarpas assimétricas e 

morros-testemunhos, além, também, de relevos em forma de ruínas com feição de 

bigornas que recebem a denominação de guarita ou cristas em espinhaço. 

4.1.3.3  Vegetação 

 O domínio morfoclimático das pradarias possui uma vegetação bastante 

comum as regiões de clima subtropical, que são vegetações predominantemente de 

herbáceas, que com frequência, também estão presentes nos climas temperados. 

 Há paisagens típicas do subdomínio das pradarias sul brasileiras em 

associação a eventuais enclaves da mata de araucárias em áreas de encostas e 

pontuais cactáceas que representam a presença de um eventual clima mais seco no 

passado da região (paleoclima). 

 Seguindo a sul da região as pradarias mistas começam seu processo de 

degradação formando o parque do espinilho. 

 Há devastação da vegetação das planícies aluviais para a implantação das 

plantações de arroz irrigadas. Com isso, houve ampliação do espaço destinado à 

pecuária que passou a se estender das encostas até o fundo dos vales após as 

colheitas de arroz. 
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 Como consequência dessa antropização no domínio morfoclimático das 

pradarias surgiram banhados e açudes para acompanhar a crescente necessidade 

de demanda da irrigação e pecuária da região. 
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5. CONCLUSÃO 

 O surgimento do polo na região da Ásia Central por tribos nômades guerreiras 

teve como principal objetivo treinar as habilidades de combate dos povos da região. 

No entanto, esse suposto treinamento “militar” se espalhou pelo continente 

chegando até a Índia, onde foi descoberto por militares britânicos durante meados 

do século XIX. 

 Apaixonados pelo esporte recém-descoberto, o jogo tornou-se inseparável 

dos membros da cavalaria britânica, tornando-se quase uma simbiose da arma. 

Depois de sua descoberta, rapidamente o polo chegou à Inglaterra, onde surgiram 

suas primeiras regras oficiais. 

 A partir de então, onde havia um colono britânico, lá estava o jogo de polo. 

Foi assim que o esporte apareceu na América do Sul, primeiro na Argentina e 

Uruguai, e pouco tempo depois no Brasil. 

 Após chegada da família real portuguesa em território nacional, em fuga da 

invasão napoleônica em Portugal no ano de 1808, sob escolta da armada inglesa, o 

império britânico passou a influenciar diretamente a vida da ainda colônia com a 

assinatura do Tratado de Livre comércio em 1810. 

 Os ingleses influenciaram a vida econômica, política e cultural do Brasil 

mesmo após queda do império em 1889, sua influencia só entrou em decadência 

após início do século XX. 

 No entanto, durante este período, os ingleses contribuíram com a construção 

de diversas obras de infraestrutura para desenvolvimento do país, incluindo dentre 

as obras mais significativas a construção de linhas de telégrafo, pontes e estradas 

de ferro que buscavam facilitar o escoamento da produção de café da época, bem 

como realizar a integração do território nacional. 

 Contribuiu ainda, mesmo que não tenha sido de forma expressiva em 

números absolutos, a partir da década de 1870, com o processo de imigração para 

ocupação e povoamento do Brasil, em que imigrantes britânicos começaram a 

chegar aos portos brasileiros e foram distribuídos no interior do território nacional, 

especialmente no estado de São Paulo e região Sul. 
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 Com essa presença inglesa, claramente, veio o mais novo esporte “inglês” o 

polo ou “Hóquei a Cavalo”, difundido pelas regiões do interior do estado de São 

Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. E, como tudo que era de origem britânica na 

época, não demorou a virar costume de brasileiros se integrarem a nova onde 

inglesa e praticar o esporte, que foi difundido tanto entre civis, quanto entre militares. 

 Já na região Sul do país, mais especificamente próximo à fronteira com 

Argentina e Uruguai, o esporte entra graças à influência dos vizinhos argentinos e 

uruguaios. Contando com a particularidade de a época os quartéis de cavalaria 

serem hipomóveis e seus militares terem se afeiçoado ao jogo recém introduzido na 

região, o esporte tornou-se febre na região, e cada quartel de cavalaria passou a 

contar com sua própria estrutura para a pratica do polo. 

 Na região centro-oeste o processo de chegada e expansão do jogo de polo foi 

um pouco mais lento, apenas pela distância dos grandes centros. No entanto, assim 

que militares levaram a nova prática para a região, fazendeiros se juntaram na 

pratica e difusão do esporte. 

 Entretanto, nada disso teria acontecido se parte dos domínios morfoclimáticos 

brasileiros não favorecessem a prática do esporte. Ao contrário do que acontece na 

Inglaterra, onde o esporte é praticável por poucos meses ao longo do ano, no Brasil, 

dependendo da região praticasse polo durante quase todo ano, isso devido as 

fatores favoráveis de clima, relevo e vegetação. 

 Atualmente, o polo é quase que exclusivamente praticado no Brasil em três 

principais domínios morfoclimáticos, são eles: Cerrado que envolve o planalto 

central e estado do Mato Grosso do Sul, Pradarias ou Pampas Gaúcho no estado do 

Rio Grande do Sul e nos Mares de Morros que envolvem regiões do estado do Rio 

de Janeiro e interior do estado de São Paulo. 

 Durante este trabalho de conclusão de curso foi analisado os principais e 

mais influentes fatores dos domínios morfoclimáticos que influenciam mais 

decisivamente na pratica do jogo de polo. 

 Começando pelo Cerrado é possível concluir que apesar de seu inverno seco 

e verão de elevado grau pluviométrico em comparação ao inverno, o clima tropical 

continental de média de temperatura variável, caracterizando existência de 
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amplitude térmica sazonal, aliado ao relevo de planalto sedimentares e vegetação 

de herbáceas que se constitui de trechos limpos é o que permite a mais longa 

temporada de polo no país.  

 Porque mesmo durante seu verão em que os índices pluviométricos são mais 

elevados, as altas temperaturas aliada ao solo de feições morfológicas formada em 

larga escala por chapadões sedimentares permite que o solo absorva com facilidade 

as águas da chuva. 

 Na região dominada pelos Mares de Morros, especialmente, interior do estado 

de São Paulo, onde há predominância do clima tropical de altitude, local, também, 

onde se localiza a principal zona do polo brasileiro, sua alta temporada se concentra 

entre os meses de março a setembro. 

 Este fato se deve, claramente, aos fatores de domínios morfoclimáticos que 

dificultam a prática do esporte fora desta temporada. O comportamento do clima é 

bem parecido em níveis pluviométricos com o clima tropical continental, no entanto 

suas temperaturas são mais reduzidas, bem como a absorção das chuvas pelo solo, 

fato que dificulta a prática do jogo de polo durante a estação chuvosa. No inverno, 

pode haver interrupção da prática do esporte em virtude de possíveis geadas a que 

a região está sujeita, mas essa paralisação é em caráter temporário. 

 Por fim, no domínio morfoclimático das Pradarias de regime de chuvas bem 

distribuído durante o ano, o clima subtropical úmido, de baixas temperaturas durante 

o inverno por influência da massa de ar polar, faz com que a região tenha a maior 

amplitude térmica do país, podendo em seu verão atingir facilmente temperaturas 

acima da casa dos 40ºC, e em contrapartida no inverno ter suas temperaturas 

reduzidas abaixo da casa dos 0ºC. 

 Seu relevo de coxilhas com longos campos e vegetação rasteira é ideal para 

prática do esporte, assim com a região argentina. No entanto, pelas baixas 

temperaturas durante o inverno, e consequente dificuldade de absorção da água das 

chuvas pelo solo, a prática do esporte tem sua temporada inversa à temporada 

realizada no interior paulista, ficando concentrada, mas não restrita, ao verão. 

 A prática do jogo de polo equestre em outros domínios morfoclimáticos 

acontece. Entretanto, sua presença é pouco significativa, seja pela expressão 
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numérica de jogadores e animais, seja pela quantidade de campos de polo 

existentes, seja pela viabilidade de recursos investidos em relação à disponibilidade 

da prática em virtude das condições morfoclimáticas da região, ou, sejam por ambas 

as situações. 
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