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A importância do bem-estar animal dentro da produção é notória, por essa razão seu estudo tem 

ganhado cada vez mais espaço e discussão, desta forma o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar o comportamento social e individual de cavalos estabulados submetidos a diferentes 

frequências de exercício. O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de 

Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos (LabEqui) da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), em Pirassununga, São 

Paulo. Foram utilizados 8 cavalos da raça Puro Sangue Árabe, machos, castrados, com 

aproximadamente nove anos e peso corporal de 465,18±33,48 kg. Os animais foram alojados 

em baias individuais durante um mês e submetidos a exercício físico em 4 fases diferentes: 1) 

Fase inicial, sem exercício, onde ficaram apenas estabulados, 2) Fase leve, com três horas de 

exercícios semanais, 3) Fase moderada, tendo quatro horas de exercícios semanais e 4) Fase 

intensa, com cinco horas de exercícios semanais. Os animais eram soltos socialmente durante 1 

hora em pista de areia em dias sem exercício, para minimizar o estresse. Houve avaliação 

individual dos cavalos por meio de etograma através de câmeras instaladas dentro de cada baia 

em intervalos de 5 minutos, e avaliação do comportamento social durante 1 hora, em intervalos 

de 2 minutos, quando os cavalos eram soltos em pista de areia. Ambas avaliações no 7º dia de 

cada fase. Os exercícios foram realizados em exercitador mecânico circular, com duração de 

uma hora e velocidade máxima de 15 km/h. Os animais receberam dieta adequada aos níveis 

propostos pelo NRC 2007 para a categoria utilizada. O delineamento foi inteiramente 

casualizado com medidas repetidas no tempo. Foi utilizado o SAS com procedimento MIXED. 

Não houve diferença (p>0,05) no comportamento individual dos cavalos. Soltar os animais 

socialmente uma hora por dia, além de amenizar o estresse do confinamento e diminuir o tédio, 

pode ter colaborado para não variação de comportamentos estereotipados. No comportamento 

social, a procura por alimento fora da baia aumentou conforme a frequência de exercício 

cresceu, até se manter, durante as duas últimas semanas. O “self-grooming”, aumentou ao 

introduzi-los a frequência de exercícios leve. Em seguida, decaiu entre a frequência leve e 

moderada. Na quinta fase, houve aumento de novo. É possível, que com alterações significativas 

de exercícios haja o aumento do “self-grooming”. Com aumento da frequência de exercícios 

também ocorreu diminuição na interação positiva. Conclui-se que diferentes frequências de 

exercícios podem não interferir no comportamento individual e nem na ocorrência de 

estereotipias em cavalos estabulados submetidos, porém podem alterar o comportamento social 

dos animais.  
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