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A pesquisa sobre o comportamento maternal é realizada para melhor entender as necessidades 

após o parto (Van Dierendock et al., 2004). O objetivo com esse trabalho foi estudar o 

relacionamento entre a égua e potro no primeiro dia pós-parto, e relacionar o comportamento do 

potro com o progênitor. Foram utilizadas 22 éguas multíparas e suas respectivas crias em duas 

temporadas de parto (2015 e 2016). Os progenitores eram formados por jumento, mangalarga 

marchador e cavalos de raça com aptidão para salto. O etograma de trabalho foi delineado 

considerando-se os comportamentos característicos apresentados por éguas e potros, e divididos 

em atividades de interação entre égua e potro, atividades do potro, postura e outros 

comportamentos. As observações foram realizadas no primeiro dia pós-parto durante 10h com 

intervalo de 2 minutos, através de observação direta com rota de amostragem focal da égua e do 

potro. Para análise das observações foi realizada a análise de frequência dos comportamentos ao 

longo do tempo, considerando cada par (égua/potro) como uma unidade experimental. Os 

comportamentos e postura da égua foram analisados pelo teste Qui-Quadrado para proporções 

iguais, e a dependência do comportamento do potro em relação ao pai foi analisada pelo teste 

Qui-Quadrado de Pearson. O nível de significância utilizado foi 5% (P<0.05). Os 

comportamentos da interação materno-filial apresentados em maior frequência no primeiro dia 

pós-parto foram facilitando mamada (85.32%), e mamando (74.55%) para a égua e o potro, 

respectivamente. As posturas mais frequentes foram em pé (92.81%) para as éguas, e em pé 

(47.19%) e deitado (44.39%) para os potros. Para outros comportamentos, o pastejo foi mais 

frequente (54.5%) para as éguas, seguido do ócio (38.6%), enquanto os potros apresentaram 

maior tempo em ócio (86.02%). A postura dos potros e muares depende do progênitor. Muares 

apresentam menores frequências nas posturas em pé e deitado, comparado a filhos de 

mangalarga marchador e cavalos com aptidão para salto. Conclui-se que no primeiro dia pós-

parto as éguas buscam auxiliar a mamada, enquanto os potros mamam e descansam. E há 

diferenças no comportamento de potros e muares. 
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