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O bem-estar animal é definido como o estado do animal frente às suas tentativas de se adaptar ao 

ambiente em que se encontra. Deste modo, é possível notar que quanto maior o desafio imposto 

pelo ambiente, maiores serão as dificuldades para o animal se adaptar e, assim, menor será seu 

grau de bem-estar. O estresse oriundo do confinamento em baias é uma das principais causas do 

aparecimento de distúrbios comportamentais em equinos. De maneira geral, o estresse, que é um 

dos principais indicadores utilizados na avaliação do bem-estar animal, pode ser considerado a 

resposta fisiológica do organismo a um estímulo do ambiente, na tentativa de manter a 

homeostasia. Objetivou-se com esse trabalho avaliar o comportamento de cavalos estabulados 

submetidos a exercício físico crescente. O experimento foi conduzido nas dependências do 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos (LabEqui) do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), em Pirassununga/SP. Foram utilizados 8 

equinos machos, castrados, da raça Puro Sangue Árabe, hígidos, com aproximadamente 9 anos 

de idade e peso corporal médio de 465,18±33,48 kg. Os cavalos foram alojados em baias 

individuais durante um mês, dividido em 4 fases, sendo a primeira fase sem exercício, onde os 

cavalos ficaram apenas estabulados, a segunda com uma carga leve de 3 horas de exercícios 

semanal, a terceira fase, foi moderada, abrangendo 4 horas de exercício semanal e na última, a 

fase intensa, foram 5 horas de exercício semanal. Os cavalos foram avaliados por meio de 

Etograma em intervalos de 5 minutos, sempre no quinto dia de cada fase através de câmeras 

instaladas em cada baia. Os animais eram soltos diariamente uma hora por dia em pista de areia, 

sem acesso à alimentação, para minimizar o estresse do confinamento. Os exercícios foram 

realizados em exercitador mecânico circular, com duração de uma hora e velocidade máxima de 

15 km/h. A dieta foi composta por volumoso e concentrado, adequada aos níveis propostos pelo 

NRC 2007 para a categoria utilizada. O delineamento foi inteiramente casualizado com medidas 

repetidas no tempo, 8 equinos por tratamento, 4 cargas de exercício e os eventos de 

comportamento e pontuação de bem-estar foram avaliados através de teste de significância. Foi 

utilizado o programa Statistical Analysis System com procedimento MIXED, com nível de 

significância de 5%, para análise dos dados. Não foi observada diferença (p>0,05) no 

comportamento dos animais nas atividades avaliadas com os diferentes níveis de exercício, 

sendo as características avaliadas: alimentação, ingestão de água, ócio, defecação, urinando, 

Self-grooming e comportamento estereotipado. Portanto, diferentes níveis de exercício não 

alteram o comportamento e a ocorrência de estereotipias em cavalos estabulados. 
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