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Resumo 

Diferenças estáveis nos padrões comportamentais entre indivíduos têm sido estudadas 

em animais de produção, visando a melhoria de seu bem-estar e da produção. Em cavalos, 

estudos mostram que a personalidade está ligada ao desempenho esportivo, ao risco de 

acidentes e à saúde. Os traços mais citados em estudos sobre personalidade de cavalos são: 

reatividade, sociabilidade, reatividade ao ser humano, sensibilidade sensorial e atividade 

locomotora. Todavia, as metodologias para estudo da personalidade em cavalos variam, e ainda 

não se têm  uma consistência na estrutura da personalidade. Nesse trabalho testamos se 

diferentes métodos para avaliar personalidade em cavalos oferecem consistência, tanto interna 

quanto entre métodos e qual sua relação com comportamentos potencialmente indicativos de 

estresse. Este estudo incluiu 40 animais mantidos em 2 locais, em Natal / RN e João Pessoa / 

PB. Utilizamos um questionário de personalidade com 24 adjetivos, que foi respondido por 

pelo menos um tratador e um treinador. Além disso, os animais foram submetidos a seis testes 

de personalidade, que foram repetidos após um mês: reatividade (três testes), neofobia, 

gregaridade e interação com humanos. Por fim, realizamos 60 min de observações dos 

comportamentos potencialmente indicativos de estresse dos animais em baia. Para verificar a 

consistência entre respondentes e entre repetições dos testes utilizamos análise de correlação 

interclasse. Com as variáveis significativas, realizamos análise de componentes principais para 

definir as dimensões encontradas por cada método e a consistência entre métodos foi verificada 

pelo o teste de Person. Dos adjetivos do questionário, apenas nove foram considerados válidos 

e agrupados em dois traços: Sociabilidade e Abertura. Dezessete variáveis dos testes mostraram 

consistência temporal e formaram seis agrupamentos: Medo, Atividade locomotora, 

Sociabilidade com humanos, Neofobia, Agressividade com humanos e Comer. As variáveis de 

observação comportamental compuseram outros seis grupos: Estereotipias locomotoras, 

Estereotipias alimentares, Estereotipias mistas, Comportamentos de ameaça, Inquietude e 



Coçar. Foram encontradas seis correlações entre os métodos e os comportamentos observados 

que refletiram em um eixo de personalidade: proativo-reativo ou bold-shy. Comportamento 

locomotor nos testes, abertura a novas experiências no questionário e comportamentos de 

ameaça na baia foram considerados como síndrome comportamental proativa. Reatividade nos 

testes teve correlação negativa com neofobia e positiva com estereotipias alimentares e coçar, 

indicando animais mais reativos. No conjunto, encontramos mais correlações entre testes e 

comportamentos do que entre esses e o questionário, sugerindo que métodos diferentes podem 

não estar medindo os mesmos traços de personalidade, e que na combinação dos métodos, as 

diferenças individuais entre cavalos podem apresentar apenas um eixo de proatividade-

reatividade.  

Palavras chave: Personalidade, Síndrome comportamental, Comportamento 

estereotipado. 

  



Abstract 

Stable differences in behavioral patterns between individuals have been studied in farm 

animals, aiming to improve their welfare and production. Studies show that personality in 

horses is linked to sports performance, risk of accidents and health. The most cited traits by 

studies on horse personality are reactivity, sociability, reactivity to humans, sensory sensitivity 

and locomotor activity. However, methodologies for studying personality in horses vary, and 

there is still no consistency in personality structure. In this work, we tested whether different 

methods for assessing personality in horses offer consistency, both internally and between 

methods, and their relationship with behaviors potentially indicative of stress. This study 

included 40 animals kept in 2 locations, in Natal / RN and João Pessoa / PB. We used a 

personality questionnaire with 24 adjectives, which was answered by at least one caregiver and 

one trainer. In addition, the animals took part in six personality tests, which were repeated after 

one month: reactivity (three tests), neophobia, gregariousness and interaction with humans. 

Finally, we carried out 60 min of observations of the behaviors potentially indicative of the 

animals' stress when they were in the stall. We used interclass correlation analysis to check the 

consistency between respondents and between repetitions of the tests. The significant variables 

were used in a principal component analysis to define the dimensions found by each method 

and the consistency between methods was verified with Person test. Of the adjectives in the 

questionnaire, only nine were considered valid and grouped into two features: Sociability and 

Openness. 17 test variables showed temporal consistency and formed six groups: Fear, 

Locomotor activity, Sociability towards humans, Neophobia, Aggressiveness towards humans 

and Eating. The behavioral observation variables comprised six other groups: Locomotive 

stereotypes, Food stereotypes, Mixed stereotypes, Threatening behaviors, Restlessness and 

Scratching. Six correlations were found between the methods and observed behaviors that 

reflected in a personality axis: proactive-reactive or bold-shy. Locomotor behavior in the tests, 



openness to new experiences in the questionnaire and threatening behaviors in the stall were 

considered as proactive behavioral syndrome. Tests’ reactivity had a negative correlation with 

neophobia and a positive correlation with feeding and scratching stereotypes, indicating more 

reactive animals. Altogether, we found more correlations between tests and behaviors than 

between these and the questionnaire, suggesting that different methods may not be measuring 

the same personality traits, and that in the combination of methods, individual differences 

between horses may have only one axis of proactivity-reactivity. 

Keywords: Personality, Behavioral syndrome, Stereotypic behavior.
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1. Introdução 

Observando uma população de animais, seja ela de humanos ou não, é possível notar 

que os indivíduos se comportam de maneiras diferentes. estudos mostram que dentro de um 

mesmo grupo existem peixes zebra (Danio rerio) mais medrosos que outros, cães (Canis 

familiaris) mais e menos ativos, e ratos que variam quanto à sua agressividade (Rattus sp.) 

(Gosling, 2001). Vários termos e definições foram criados em estudos de diferenças individuais 

(Réale et al., 2007) como, por exemplo:  personalidade (Locurto, 2007), temperamento (Bates, 

1980), síndrome comportamental (Sih et al., 2004), padrões de enfrentamento (Forkman et al., 

1995), perfil comportamental (Holmes et al.,  2002), estilos de enfrentamento (Koolhaas et al., 

1999), mas estes nem sempre são usados como sinônimos (Gosling, 2008; Réale et al., 2010; 

Réale et al., 2007). Por exemplo, temperamento refere-se às tendências comportamentais 

inatas, apresentadas em indivíduos bastante jovens e mantidas ao longo da vida (König et al., 

2013; O’Malley et al., 2019), já estilos de enfrentamento referem-se as reações diante de 

situações de estresse (Koolhaas et al., 1999), e perfil comportamental refere-se a um padrão 

mais imediato, não implicando necessariamente em uma consistência ente contextos e 

situações (Holmes et al., 2002). 

Neste trabalho utilizaremos a mesma definição dada por Réale et al. (2007), que 

conceituam personalidade animal como o conjunto de diferenças interindividuais no 

comportamento que são consistentes ao longo do tempo e/ou entre situações. Entretanto, estes 

comportamentos consistentes não são necessariamente inalteráveis. O que se mantém constante 

ao longo do tempo é a diferença entre indivíduos de uma população, ou seja, esses indivíduos 

não apresentam padrões comportamentais idênticos a eles mesmos, mas apresentam a mesma 

proporção de diferenças entre eles (Caspi & Moffitt, 1993; Dingemanse et al., 2010; Gosling 

et al., 2001; König et al., 2013; Uher, 2012). 
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Mesmo com a inconsistência de termos, pesquisas sobre as diferenças interindividuais 

em animais têm ganhado mais espaço em estudos de comportamento, fisiologia, evolução, 

genética e ecologia, pois existem evidencias da relação entre comportamento e fatores de 

sobrevivência e reprodução (Réale et al., 2010; Williams, 2008). Como sugerido por Sih e 

colaboradores (2004), assim como outros fenótipos, síndromes comportamentais (correlações 

entre padrões de resposta em diferentes contextos) teriam causas proximais (composição 

genética, neural, fisiológica e aprendizado) influenciando a maneira como esta se apresenta e 

evolui. Sob essa perspectiva evolutiva, as diferenças interindividuais permaneceriam nas 

espécies porque não existiria um padrão único ideal de resposta comportamental. Isso leva à 

presença de diferentes estratégias evolutivamente estáveis e mantém a variabilidade desse 

fenótipo (Dingemanse & Réale, 2005; Sih et al., 2004), pois um comportamento pode ser 

vantajoso em um contexto/situação e não em outro. Por exemplo, quando a agressividade mais 

alta está voltada para disputas intrassexuais pode trazer vantagem no período de reprodução, 

contudo pode trazer desvantagem durante o cuidado parental, já a baixa agressividade seria 

vantajosa para o segunda situação e não para a primeira (Sih et al., 2004). Portanto, a pressão 

seletiva é diferente em cada contexto/situação, sendo similar a aptidão resultante das diferentes 

estratégias (Dingemanse & Réale, 2005; Sih et al., 2004) .  

Visto que as diferenças individuais  podem sofrer essas pressões seletivas e ter um papel 

ao longo da história evolutiva de uma espécie, estas também podem fazer parte do processo de 

domesticação (Zeder, 2012). Um estudo de mais de cinquenta anos com raposas prateadas 

(Vulpes vulpes) que simulou a domesticação dos cães, mostrou que quando se cruzam ao longo 

de várias gerações animais que não apresentam comportamentos agressivos ou de medo quando 

na presença de humanos, é possível domesticá-los (Trut, Oskina, & Kharlamova, 2009). Essa 

seleção artificial de traços (fenótipos) pode revelar de forma mais rápida do que a seleção 

natural as associações subjacentes entre diferenças individuais, e outras características como a 
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fisiologia e genética, já que a reprodução desses animais é controlada. Buscar entender essas 

associações tem ganhado visibilidade em estudos com animais de produção ou sob cuidados 

humanos,  pois as diferenças individuais associadas as outras características podem estar 

influenciando na produtividade e bem-estar desses animais  (Finkemeier et al., 2018). Um 

estudo em galos (Gallus gallus domesticus) mostrou que animais com maiores status tinham 

maiores índices de exploração (boldness), tendo mais acesso a comida e uma tendência a brigar 

mais, ou seja, o status de dominância está correlacionado ao traço de personalidade boldness 

(exploração e vigilância) e o acesso à comida (Favati et al., 2014). Em porcos (raças de Sus 

scrofa domesticus Yorkshire e Yorkshire Landrace) observou-se que o traço agressividade é 

altamente herdável, podendo esta ser direcionada tanto aos co-específicos quanto aos 

cuidadores, e este traço apresenta uma correlação positiva com cuidado parental, ou seja, os 

mais agressivos também cuidam mais de seus filhotes (Eath et al., 2009). Um estudo com vacas 

leiteiras (Bos taurus taurus) viu que animais mais jovens têm o traço de sociabilidade mais alto 

que as mais velhas, e quando separadas das outras sofrem maior aumento no cortisol (Müller 

& Schrader, 2005). Outro estudo, ainda com vacas (Bos taurus taurus resultado de cruzamentos 

da raça Friesian) verificou o nível de emocionalidade influencia na variação da produção de 

leite, pois as vacas com maior nível de emocionalidade produziram menos ao serem ordenhadas 

em novos ambientes (Sutherland, Rogers, & Verkerk, 2012). Estes estudos  que analisam 

diferenças individuais podem  auxiliar a  promoção de melhores formas de manejo, alojamento, 

produção, seleção e bem-estar geral de animais de produção (Finkemeier et al., 2018). 

Cavalos (Equus caballus) são animais de produção que tiveram seu processo de 

domesticação iniciado há mais de 5.000 anos e sua seleção artificial resultou em diferentes 

raças que variam tanto em características físicas quanto comportamentais (Lloyd et al., 2008). 

Um estudo com oito raças de cavalos (puros-sangues, árabes, pôneis shetland, highland e 

welsh, cavalos de tração irlandeses, quarto de milha americanos e appaloosas), demonstrou 
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que os traços de personalidade que mais apresentam variação entre raças foram ansiedade e 

excitabilidade, pois possivelmente esses traços juntamente com características físicas, foram 

selecionados de acordo com a sua importância em relação à atividade em que esses animais 

são utilizados (Lloyd et al., 2008). Por exemplo, a ansiedade e excitabilidade altas são 

importantes para os puros-sangues, pois estes são utilizados em corridas, já para cavalos de 

tração irlandeses, seria pouco seguro que esses animais possuíssem altos índices desses traços, 

devido à seu porte físico (podendo chegar uma tonelada) e sua função estar relacionada 

principalmente com trabalho no campo (Lloyd et al., 2008).  

Além da seleção de traços, estudos com personalidade em equinos, assim como para 

outros animais de produção, tem demonstrado aplicabilidade na economia de recursos, 

promoção um ambiente de manejo mais seguro e melhoria da condição do bem-estar desses 

animais (König et al., 2013). Como exemplo, um estudo com burros (Equus asinus) usa 

personalidade como ferramenta para avaliar o potencial de adaptação de animais resgatados à 

uma função ou ambiente, assim, reduzindo futuros danos ao seu bem-estar (French, 1993). Em 

cavalos Przewalski (Equus ferus przewalskii), a análise da personalidade foi utilizada para 

formar grupos que fossem mais compatíveis sexual e socialmente na tentativa de aumentar a 

taxa de sucesso da reintrodução na natureza (Mills, 1998). Ainda, um estudo analisou como a 

personalidade está relacionada a expressão da dor em cavalos com laminite e animais mais 

introvertidos tendem a expressar menos o seu sofrimento, o que pode levar a um diagnóstico 

tardio da lesão (Ijichi et al., 2014). 

Existem variados tipos de atividades, tanto esportivas quanto de lazer (Endenburg, 

1999; Levine, 1999; Robinson, Centre & Lane, 1999) que envolvem cavalos em diferntes 

situações,  e dentre essas podemos destacar os esportes equestres profissionais. A Fédération 

Équestre Internationale (FEI) regulamenta sete dessas modalidades profissionais do hipismo 

clássico: Rédeas, Adestramento, Enduro, Volteio, Salto, Atrelagem e Concurso Completo de 
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Equitação. A modalidade de salto é a mais praticada mundialmente, seja profissionalmente ou 

não (FEI, 2017). Neste esporte olímpico o cavaleiro ou amazona (participante do sexo 

feminino) competem em igualdade, passando por um percurso de obstáculos montados em um 

cavalo ou égua. As competições visam premiar o conjunto (animal + cavaleiro ou amazona) 

mais proficiente, ou seja, aquele que fizer o trajeto em menor tempo com menos penalidades, 

por exemplo, derrubar obstáculos ou o animal se recusar a passar um obstáculo, assim 

demonstrando as habilidades físicas e mentais do animal além do “horsemanship” (capacidade 

técnica) do cavaleiro/amazona (FEI, 2017). Segundo a FEI, mundialmente em 2016 havia 

47.693 cavalos registrados na modalidade, 21.283 atletas, 134 nações filiadas e 1.586 eventos 

internacionais de salto, demonstrando um aumento de aproximadamente 87% no número de 

animais registrados nos sete anos anteriores (FEI, 2019). No Brasil, o estado de São Paulo 

possui o maior número de atletas, tendo registrado cerca de 5.000 concorrentes em 2008 (CBH, 

2019).  

Este elevado número de atletas e animais gera um aumento no interesse em pesquisas 

voltadas para a análise da personalidade dos cavalos, pois este mercado busca por traços 

relacionados ao melhor desempenho esportivo e têm se preocupado com a saúde e bem-estar 

desses animais (Endenburg, 1999; Hausberger, Muller & Lunel, 2011; König, 2013; Robinson, 

Centre & Lane, 1999; Williams & Tabor, 2017), além do interesse financeiro de criadores, 

cavaleiros profissionais e de lazer, que segundo  Graf et al. (2013), afirmaram estar dispostos 

a pagar mais por cavalos cujo temperamento fosse testado e tivesse traços balanceados. 

A instituição internacional Animal Humane Society (AHS, 2019) sugere que para 

garantir o bem estar (necessidades físicas e mentais) de qualquer animal sob os cuidados de 

humanos devem ser respeitadas as Cinco Liberdades, definidas em 1965 na Inglaterra: 1) O 

animal deve estar “Livre de fome e sede”, respeitando a necessidade de cada indivíduo e 

fornecendo uma dieta espécie-específica e água limpa; 2) Livre de desconforto, tendo acesso a 
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abrigo, áreas de descanso confortáveis e condições ambientais próprias para sua espécie; 3) 

Livre de dor, lesão ou doença sendo fornecido devidos cuidados médicos, inclusive 

preventivamente; 4) Liberdade para expressar comportamento normal, ou seja, tendo 

instalações adequadas com espaço suficiente e, para animais sociais, ter a companhia da própria 

espécie; 5) Livre de medo e angústia, evitando o sofrimento mental, pois o estresse psicológico  

pode levar a doença física (The Five Freedoms for animals). 

Cavalos de hipismo, principalmente cavalos de salto, corrida, e/ou em centros de 

equitação em áreas urbanas (que geralmente têm menor tamanho), estão submetidos a 

alojamentos que os protegem de predadores, fornecem água e comida necessários para 

sobrevivência, mas não considera outras necessidades desses animais (Hall et al., 2018; 

Lansade et al., 2014). O alojamento em baias individuais raramente dá a oportunidade de 

interação com co-específicos, ou seja, impede o animal de receber estímulos socias (Hall et al., 

2018; Lansade et al., 2014). Ainda, esses animais ficam privados de exercícios físicos 

voluntários e outros estímulos sensoriais, além da intensa convivência com humanos (Hall et 

al., 2018; Lansade et al., 2014). Essas condições de alojamento podem comprometer o bem-

estar desses animais e gerar estresse (Lansade et al., 2014). 

Koolhaas et al., (1999) chamam de estresse a resposta fisiológica e comportamental de 

um indivíduo a estímulos ambientais, sendo estímulos estressores aqueles que ameaçam o 

equilíbrio interno (metabolismo), sejam estes de curta (aguda) ou longa duração (crônica). Ou 

seja, o estresse é a tentativa do animal de cessar ou dominar esses estímulos. Dentre esses 

esforços que um indivíduo pode adotar para lidar com estresse, estão incluídos os distúrbios 

comportamentais. Comportamentos anormais são estatisticamente raros no perfil 

comportamental da espécie, sendo a norma o conjunto dos comportamentos vistos nos animais 

de vida livre ou em condições que os permitem expressar todo seu repertório comportamental 

(Bachmann, Audigé, & Stauffacher, 2003; Cooper & Mason, 1998).  
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Estereotipias seriam comportamentos anormais (que não tem função clara) ou 

deslocados (que tem funcionalidade, mas não para aquela situação), e são exercidos de maneira 

repetitiva, tanto no número de repetições e/ou na quantidade de tempo gasta nessas atividades 

(Broom & Kennedy, 1993; Rose, Nash, & Riley, 2017). Estereotipias podem ser vistas como 

patologias quando dominam a vida do indivíduo, tomando a maior parte do seu tempo ou 

substituindo as respostas normais (Broom & Kennedy, 1993). Na clínica veterinária 

comportamento anormal é usado para ajudar a identificar doenças ou danos patológicos, pois 

níveis exagerados destas respostas podem ser indicativos de dor, doença ou desconforto 

(Cooper & Mason, 1998).  

Esses comportamentos podem ser convencionalmente percebidos como ruins por 

motivos estéticos e/ou econômicos, e quando são tratados como indesejáveis, ou até 

patológicos, pelos humanos sem ter uma compreensão das causas e efeitos desses 

comportamentos, tem o potencial de gerar ainda mais problemas (Cooper & Mason, 1998; 

Nagy et al., 2009). Um estudo demostrou que cavalos impedidos de expressar estereotipias por 

meio de barreiras ou intervenção cirúrgica, tiveram maiores níveis de estresse quando 

submetidos a uma situação frustrante do que animais que podiam se expressar livremente 

(Nagy et al., 2009), ou seja, apresentar estereotipias pode diminuir o baixo bem-estar ao animal. 

Analisar os motivos pelos quais esses comportamentos são considerados indesejáveis ou não, 

os custos reais à saúde do animal que os apresenta, suas motivações e a melhor forma de tratá-

los sem reduzir o bem-estar do indivíduo (Cooper & Mason, 1998).  

Devido à essas preocupações com os animais sob cuidados de humanos, estudos têm 

buscado compreender as motivações que levam um indivíduo a apresentar comportamentos 

estereotipados e se é possível usá-los como indicadores do nível de bem-estar (Rose et al., 

2017).  Bachmann et al., (2003) diz que a prevalência de estereotipias em cavalos pode variar 

de 1-15% dependendo da raça dos animais, e que as raças como puro sangue inglês ou do tipo 
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warmblood são conhecidas por apresentarem mais frequentemente estereotipias. Luescher et 

al., (1998) também afirmam que características intrínsecas como raça, idade e sexo seriam mais 

determinantes na presença ou não de estereotipias, sendo mais propensos os animais mais 

velhos, garanhões e puros-sangues.  

Mcgreevy et al., (1995) afirmam que puros-sangues que apresentavam distúrbios 

comportamentais passavam mais tempo dentro da baia, tinham menos acesso a feno, eram 

privados de contato social e a cama de suas baias não era de serragem, sendo esses fatores 

extrínsecos mais determinantes para a presença de estereotipias. Outro estudo afirma que o tipo 

de trabalho desenvolvido com o animal também afeta a presença e o tipo de estereotipias, pois 

animais de modalidades diferentes, como volteio e adestramento, variam quanto a prevalência 

e tipo de distúrbios comportamentais apresentados (Hausberger et al., 2009). Além do trabalho, 

existem evidencias que estressores específicos podem levar a uma maior prevalência de um 

tipo de estereotipia, como visto em Bachmann et al., (2003) e Mcgreevy et al., (1995), animais 

com dietas concentradas e com menor índice de fibras podem levar a um aumento na 

estereotipia de sugar ar, sugerindo que alimentação e esse comportamento podem ser 

substitutos parciais um do outro.  

Dentro de uma abordagem mais epigenética (fatores extrínsecos + intrínsecos), foram 

encontradas  evidencias que a estereotipia de engolir ar ter uma alta taxa de herdabilidade. 

Entretanto, também afirmou-se que apesar das pré-disposições genéticas à estereotipia 

(intrínseco), o animal depende de um ambiente estressante (extrínseco) para desenvolvimento 

e fixação desses comportamentos (Hemmann et al., 2014). Nesse contexto, depois que uma 

estereotipia é fixada se torna difícil utilizá-la como indicador de estresse, pois o animal pode 

continuar estereotipar até em condições boas para o bem estar, ou seja, esse animal já passou 

por estresse ao longo de sua história de vida, mas não necessariamente o momento atual dele é 

desfavorável ao bem estar. Então, é preciso avaliar mais o tempo gasto nessas atividades do 
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que a presença ou ausência desses comportamentos estereotipados (Keeling & Jensen,2017; 

Hemsworth, 2018). 

Diferenças individuais também podem influenciar no aparecimento de estereotipias, 

pois os estímulos e desafios de estar sob cuidados de humanos (manejo, alojamento, entre 

outros) são percebidos e avaliados pelo sistema cognitivo/emocional de cada indivíduo de 

maneira diferente. Ou seja, o tipo de estímulo que é considerado estressor e o nível de estresse 

que este causa pode variar entre os indivíduos. Além disso, os indivíduos podem  apresentar 

diferenças em como lidar com esses estressores, pois existe uma variedade de possíveis 

respostas comportamentais e fisiológicas dentro do repertório de determinado grupo animal 

(Budzyńska, 2014; Graf et al., 2013; Hausberger et al., 2008). O padrão de resposta de cada 

indivíduo frente a um estressor é chamado de estilo de enfrentamento (Finkemeier et al., 2018), 

e dentro desses padrões podemos encontrar animais que estereotipam, ou não, e diferenças em 

quais estereotipias são apresentadas (Broom & Kennedy, 1993; Budzyńska, 2014; Ijichi, 

Collins, & Elwood, 2013). O estilo de enfrentamento, assim como o temperamento, reflete 

subdivisões do conceito geral de personalidade animal, pois este analisa a diferença individual 

apenas na resposta ao estresse (Finkemeier et al., 2018).  

Ainda não existe um consenso das causas da estereotipia e como esta se relaciona com 

o bem-estar, sendo sua presença – ou não – multifatorial, o que torna difícil usá-la como único 

indicador de estresse sem outras análises, como por exemplo as análises fisiológicas e 

genéticas. Entretanto, avaliar a personalidade, e o estilo de enfrentamento correspondente (seja 

através da visualização de estereotipias ou por outros métodos) pode ajudar a elucidar como a 

estereotipia interage com esses outros fatores e dar uma maior previsibilidade da resposta do 

indivíduo aos estressores, tornando o manejo mais seguro, melhorando seu bem-estar, saúde e 

desempenho esportivo (Budzyńska, 2014; Finkemeier et al., 2018; Graf et al., 2013; 

Hausberger et al., 2008). 
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2. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho foi verificar se animais com diferentes personalidades 

apresentam diferentes expressões de comportamentos potencialmente indicadores de estresse. 

 Objetivos específicos: 

• Fazer uma revisão sistemática do que já se tem publicado sobre personalidade em 

cavalos; 

• Realizar a análise da personalidade de uma amostra de cavalos de hipismo através 

de dois métodos: testes e questionário  

• Verificar se há correlação entre os comportamentos indicativos de estresse obtidos 

através das observações comportamentais e as pontuações dos indivíduos nos traços 

medidos; 

• Verificar se traços de personalidade e comportamentos estereotipados 

correlacionam com outras características do animal, como por exemplo, rotina de 

treinos e morfologia. 
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3. Método 

 Revisão bibliográfica 

Inicialmente foi feita uma revisão sistemática usando as seguintes plataformas de pesquisa: 

Periódicos Capes, PlosOne e ScienceDirect, durante o período de 1997 a 2020. 

Buscamos artigos publicados na língua inglesa em revistas revisadas por pares e excluindo 

artigos de revisão. Usando como palavras chave: 

• Temperamento + cavalo (em português e inglês); 

• Personalidade + cavalo (em português e inglês); 

• Diferenças individuais + cavalo (em português e inglês). 

 

Foram excluídos artigos que não traziam os métodos que foram utilizados para analisar 

temperamento/personalidade/diferenças individuais, mesmo que o termo buscado fosse 

mencionado em outras partes do texto (tabela 6).
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Tabela 6 - Total de artigos encontrados utilizando os termos cavalo + personalidade / diferenças individuais / temperamento, classificados por plataformas de pesquisa utilizadas 

e total de artigos utilizados. 

Termos utilizados 

Plataformas de pesquisa 

Periódicos Capes PlosOne ScienceDirect 

Resultado Artigos válidos Excluídos Resultado Artigos válidos Excluídos Resultado Artigos válidos Excluídos 

Cavalo + temperamento 97 4 93 28 11 17 32 25 7 

Cavalo + personalidade 85 16 69 56 12 44 78 41 37 

Cavalo + diferenças individuais 44 2 42 19 5 14 38 24 14 

Total por revista 22 14 47 

Total depois de retiradas as sobreposições 70 

Total depois de retiradas as pesquisas com mais 

de uma metodologia para personalidade (exceto 

com observações comportamentais) 

38 
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 Animais 

O grupo estudado foi formado por 40 animais (8 fêmeas, 5 machos inteiros e 27 machos 

castrados) de 8 raças diferentes (Brasileiro de Hipismo, Holsteiner, Mangalarga, Puro Sangue 

Inglês, Sela Holandesa, Raça Mista, Pampa e Westfalen), com idades entre 6 e 25 anos (tabela 

1). Esses cavalos estavam alocados em dois centros equestres (fig.1), um em Natal / RN (Jiqui 

Country Club) e outro em João Pessoa / PB (Muguet Champions Team). Os cavalos eram 

alojados individualmente em baias cobertas, que tinham uma área útil de aproximadamente 4m 

x 4m e altura mínima de 2,5m. (ver fig.1), além de serem alimentados com pellets comerciais 

e feno, cada um duas vezes ao dia, e terem livre acesso a água. Foram utilizadas duas 

metodologias diferentes para acessar as diferenças individuais dos cavalos: questionários e 

testes de personalidade. E observação de comportamentos em baia para identificar 

comportamentos estereotípicos. O número de animais que participou de cada metodologia está 

listado nos apêndices (4). 
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Tabela 1 – Número de animais incluídos nesse estudo classificados por local, raça e sexo (N=40). 

Raça 
Muguet Champions Team - João Pessoa/PB 

Fêmeas Machos Machos castrados Total 

Brasileiro de Hipismo 4 0 5 9 

Holsteiner 0 0 1 1 

Mangalarga Marchador 0 0 1 1 

Puro Sangue Inglês 0 2 1 3 

Sela Holandesa 0 0 1 1 

Sem Raça Definida ou Mista 2 0 7 9 

Westfalen 0 1 0 1 

Pampa 0 0 0 0 

Total 6 3 16 25 

Raça 
Jiqui Country Club - Natal/RN 

Fêmeas Machos Machos castrados Total 

Brasileiro de Hipismo 0 1 3 4 

Holsteiner 0 0 0 0 

Mangalarga Marchador 0 1 0 1 

Puro Sangue Inglês 0 0 0 0 

Sela Holandesa 0 0 0 0 

Sem Raça Definida ou Mista 2 0 7 9 

Westfalen 0 0 0 0 

Pampa 0 0 1 1 

Total 2 2 11 15 

Figura 1 – No canto superior esquerdo está a visão de satélite do Jiqui Country Club em Natal/RN (disponível 

no Google Earth), logo abaixo está representada a baia desse local. Na parte superior direita está a visão de satélite 

do Muguet Champions Team em João Pessoa/PB (disponível no Google Earth), logo abaixo está representada a 

baia desse local. Todas as baias têm aproximadamente 4m x 4m de área no chão e no mínimo 2,5m de altura.  
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 Questionário 

Um questionário adaptado de Anderson et al. (1999), Lloyd et al. (2007) e Mcgrogan et al. 

(2008) foi  respondido por cinco treinadores e cinco cuidadores, contendo 24 adjetivos e 

definições – ambos retirados dos artigos mencionados (tabela 2). Cada pessoa respondeu 

apenas sobre os cavalos com os quais estava mais familiarizada e cada cavalo foi avaliado por 

pelo menos duas pessoas, um treinador e um cuidador. Para cada adjetivo, o respondente pôde 

pontuar os cavalos com notas de 0 a 10, sendo zero quando esse adjetivo não se aplica ao animal 

e 10 quando o adjetivo se aplica muito aquele animal.  

Tabela 2 – Lista de adjetivos utilizados nos questionários de personalidade, com suas respectivas definições e 

referências. 

Referências Adjetivo Descrição 

(Anderson et al., 1999a) 

Agitado 
Anda constantemente, mexe rabo e orelhas com 

frequência, não consegue ficar parado. 

Agressivo com pessoas Tenta machucar pessoas, não amigável. 

Alerta Presta atenção em tudo que acontece em volta. 

Assustado/ Medroso Se assusta com facilidade 

Brincalhão 
Gosta de brincadeiras, mordiscar, trotar, galopar, bater a 

pata no chão 

Dominante 
Demonstra dominância sobre outros animais e pessoas, 

toma decisões, autoritário. 

Irritável Se irrita com facilidade, não tolera certas atividades 

Previsível 
É fácil prever as reações, reage de forma constante no dia 

a dia, não reage de forma inesperada ou imprevisível. 

Sociável com pessoas 
Gosta de estar com pessoas, tolera a companhia de 

pessoas. 

(Lloyd et al., 2007) 

Agressivo com cavalos Frequentemente tenta machucar outros animais. 

Curioso Se interessa por coisas novas. 

Inseguro 
Não gosta de ser deixado sozinho, dependente, gosta de 

atenção 

Inteligente Aprende com facilidade, rapidamente, não desaprende. 

Oportunista 
Quando tem chance rouba comida, foge, tira vantagem de 

alguma situação ou durante o treino. 

Sociável com cavalos 
Gosta de estar com outros animais, tolera a companhia de 

outros animais. 

Teimoso 
Quando toma uma decisão não desiste, insiste em não 

colaborar. 

Tenso Não relaxa, tem músculos tensos, nervoso. 

(McGoogan et al., 2008) 

Barulhento Relincha com frequência. 

Corajoso Raramente se assusta ou tem medo. 

Desconfiado 
Se comporta com cautela em situações novas ou com 

pessoas novas. 

Preguiçoso Pouca disposição de sair da baia e para o treino. 

Concentrado 
Quando em alguma atividade não se distrai, não perde a 

atenção. 

Paciente Tolera períodos longos da mesma atividade. 

Treinável Fácil de treinar, treina sem estresse ou dificuldade. 
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 Testes 

Os testes de personalidade foram baseados na literatura, principalmente nos testes 

apresentados em Graf, et al. (2014), Ijichi et al. (2013) e König et al. (2012). O protocolo 

consistiu em quatro testes realizados durante um mês e repetidos após um mês, para verificar 

a consistência temporal. Foram feitos vídeos de todos os testes de personalidade para posterior 

análise. As mesmas pessoas e materiais foram apresentados durante a repetição, mas a pessoa 

apresentada foi diferente para cada local. Nenhum cavalo de audiência foi usado durante esses 

testes, porque em ambos os locais não é permitido que os animais fiquem próximos de outros 

devido ao risco de ferimentos. Os animais foram sempre testados antes de trabalharem e tendo 

trabalhado no dia anterior ao teste. As dimensões, materiais, comportamentos e duração dos 

testes estão descritos na tabela 3. 

3.4.1. Testes de medo ou reatividade (duração máxima  – 300s) 

Durante esse teste, o cavalo foi guiado por seu cuidador em um circuito passando por uma 

série de três estímulos (um som, uma bola rolando e uma ponte) posicionados a 

aproximadamente um e dois metros de distância um do outro, respectivamente, na pista de 

treinamento ou no cercado de alimentação, também chamado de piquete (consulte fig. 2) (Graf 

et al., 2014; König et al., 2012).  

O primeiro estímulo do circuito foi um som (buzina de caminhão) tocado com no máximo 

80 decibéis por 5 segundos de um alto-falante portátil posicionado no chão. As reações dos 

indivíduos, que estavam em pé na frente do falante, foram classificadas em 3 categorias: 0 - o 

cavalo não expressou nenhuma alteração em seu estado; 1 - algum desconforto foi observado, 

como orelhas apontando para trás ou balanços de cabeça; 2 - o cavalo se afastou alguns passos 

para trás e suas orelhas estavam apontando para trás, mostrando sinais de medo. Todas as 

variáveis de comportamento usadas estão na tabela 4. 
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O segundo estímulo consistiu em uma bola de borracha (bola de ioga) liberada de uma 

rampa posicionada paralelamente ao animal. Novamente, as reações do animal foram 

categorizadas em 0, 1, 2 e 3, dependendo do quanto o animal se distanciou do estímulo (veja a 

tabela 4). 

No estímulo final foi apresentada uma lona plástica azul esticada no chão e o animal foi 

conduzido pelo seu cuidador na tentativa de cruzar para o outro lado, pisando nesta superfície. 

Neste teste, observamos: latência para cruzar, número de tentativas antes de cruzar, número de 

patas que tocaram no estímulo, tempo para cruzar o estímulo, se mudou de velocidade ao 

cruzar, se levantou patas ao cruzar, número de vocalizações e bufos, e se defecou durante o 

teste. Este teste foi finalizado quando o animal cruzou com sucesso a ponte, colocando todas 

as patas no estímulo ou quando o cuidador fez 4 tentativas para fazer o cavalo atravessar a 

ponte dentro do tempo estabelecido (tabela 4). 

Figura 2 – Representação esquemática da sequência de testes  de medo/reatividade principalmente baseados em 

Graf et al. (2014), alguns elementos foram retirados do Google Search. 1. Estímulo Sonoro: No primeiro estímulo, 

o cavalo guiado por seu cuidador foi posicionado na frente de uma caixa de som que reproduziu um som de buzina 

de caminhão durante 5 segundos. 2. Bola Rolando: o animal passa logo em seguida paralelamente ao segundo 

estímulo, onde o pesquisador libera uma bola de yoga vermelha de 50cm de diâmetro em uma rampa. 3. Ponte: 

no ultimo estímulo, o animal é incentivado a passar por cima de uma lona plástica azul de aproximadamente 3m 

x 2m. As setas indicam a ordem e a distância entre os estímulos. 
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3.4.2. Novo objeto (duração total – 300s) 

Esse teste é baseado em Lansade et al. (2008), neste o animal foi conduzido por seu 

cuidador e solto em uma arena familiar (piquete), onde permaneceu por cinco minutos com 

uma  bola de borracha azul (bola de ioga) que estava posicionada no centro da arena (fig. 3). 

Nas gravações de vídeo, observamos os seguintes comportamentos: tempo se alimentando, 

número de rolagens no chão (chamado pelos tratadores de “espojar”), latência para tocar o 

estímulo e duração do toque, tempo gasto em movimento, tempo gasto nas proximidades (a 

menos de um metro de distância) do estímulo, número de vezes que se coçou, tempo gasto em 

brincadeiras com a boca, número de vezes que o animal cavou no chão com a pata dianteira, 

número de defecações e micções, número de bufos, coices e batidas de pata no solo (sem cavar) 

(tabela 4). 

Figura 3 – Teste de novo objeto: cavalo rolando no chão (à frente) próximo à bola de borracha (parte superior 

direita da imagem). 
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3.4.3. Teste de reatividade a humanos (duração total – 120s) 

Um humano que o animal nunca teve contato prévio foi posicionado em frente a baia à 

uma distância de um metro por dois minutos. Este teste é uma adaptação do teste humano 

passivo de Lansade & Bouissou (2008). Observamos os seguintes comportamentos: tempo 

gasto com a cabeça fora da porta da baia, número de movimentos laterais repetitivos com a 

cabeça, número de movimentos verticais repetitivos com a cabeça, tempo gasto com 

brincadeiras com a boca, número de chacoalho de cabeça ou corpo, nível de agressão (0, 1 e 

2), número de caminhadas repetitivas, bufos e sucção/engolir vento (tabela 4). 

 

3.4.4. Teste de sociabilidade ou gregariedade (duração total – 30s) 

Este teste é uma adaptação do teste de passagem feito em Lansade et al. (2008a). Um 

animal não reativo, recomendado pelos cuidadores, foi guiado por um cabresto e conduzido a 

uma distância de um metro das portas da baia do animal a ser avaliado. O comportamento do 

cavalo na baia foi registrado durante 30 segundos. Os comportamentos observados foram: nível 

de agressão (0, 1 e 2), nível de interesse (0, 1 e 2), número de vocalizações e bufos (tabela 3).  
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Tabela 3 – Lista de dimensões, testes, descrição dos materiais usados, duração e variáveis de cada teste utilizado. 

Dimensões Nome do teste Materiais  
Duração 

do teste 
Variáveis coletadas Descrição das variáveis 

Medo/reatividade 

Sonoro 
Caixa de som 

portátil (máx. 80 dB) 

300s 

Reações (0, 1, 2 e 3) 

0: Nenhuma reação. 1: Move as orelhas, inspira e/ou bufa, 

mas não se esquiva. 2: Move as orelhas e/ou bufa, se esquiva 

ou dá passos para trás. 

Bola rolando 

Cone de trânsito 

(50cm), Tábua 

branca (60cm), bola 

de ioga vermelha 

(bola de borracha - 

55cm) 

Reações (0, 1 e 2) 

0: Sem reação, continuou a andar sem parar. 1: Desviou da 

bola, levantou orelhas e pescoço, mas não parou de andar. 2: 

Parou de andar pra frente, se distanciou da bola a uma 

distância de aproximadamente um metro, levantou orelhas e 

pescoço forçando tensão na guia. 3: Se distanciou mais de 

um metro da bola, levantando orelhas e pescoço colocando 

tensão na guia tirando o cuidador do curso do teste e/ou 

tirando alguma das patas do chão.   

Ponte 
Lona plástica azul 

(230cm x 150 cm) 

Latência para passar, 

tentativas para passar, 

número de patas que tocaram 

o estímulo, tempo 

atravessando o estímulo, 

mudança de velocidade ao 

atravessar o estímulo, 

levantar as patas, 

vocalização, bufos, 

defecação. 

Latência para passar: tempo para cruzar a ponte com 

sucesso; Tentativas para passar: número de tentativas para 

cruzá-lo (máximo 4); O tempo passando: quanto tempo o 

cavalo demorou para atravessar a ponte; Mudança de 

velocidade ao passar: se o cavalo alterou a velocidade entre 

antes e depois de tocar o estímulo e cruzá-lo (0: mesma 

velocidade / 1: desacelerou / 2: acelerou); Levantar as patas: 

se o cavalo levantou as patas durante a travessia (0: sem 

mudança / 1: levantado o casco abaixo do joelho ou jarrete / 

2: levantado o casco até a altura do joelho ou jarrete ou 

acima). 

Novo objeto 

Bola de ioga azul 

(bola de borracha - 

75cm) 

300s 

Comer, rolar no chão, 

latência para tocar, duração 

do toque, tempo em 

movimento, tempo a menos 

de um metro, coçar-se, 

vocalizações, brincar com a 

boca, sacudir-se, defecação, 

micção, bufar, coices ou 

socos, bater pata no chão, 

cavar.  

Comer: tempo gasto comendo; Rolar no chão: número de 

vezes que deitou no chão e rolou; Latência de toque: quanto 

tempo levou para tocar a bola; Duração do toque: quanto 

tempo foi gasto tocando a bola; Tempo em movimento: 

quanto tempo gastou caminhando, trotando ou galopando; 

Tempo a menos de um metro: tempo gasto a menos de um 

metro da bola; Coices ou socos: quantas vezes tira as patas 

frontais ou traseiras do chão em movimentos rápidos, não 

associados ao deslocamento. 
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Tabela 3 – continuação. 

Dimensões Nome do teste Materiais 
Duração 

do teste 
Variáveis coletadas Descrição das variáveis 

Reatividade a 

humanos  

Reatividade a 

humanos  

Humano não 

conhecido pelo 

animal 

120s 

Cabeça pra fora, passo de 

urso, movimentos verticais 

com a cabeça, brincar com a 

boca, sacudir-se, agressivo 

(1, 2 e 3), andar, bufar, sugar 

vento e vocalizações.  

Cabeça pra fora: tempo gasto com a cabeça passando pela 

porta da baia; Agressivo (0: Nenhuma reação agressiva; 1: 

Move as orelhas para trás, olhar fixo na pessoa, cabeça 

levantada ou abaixada; 2: Move as orelhas para trás, acena 

com a cabeça, tenta morder, faz tecelagem, dá coices na 

baia, vocalizações e bufar) 

Sociabilidade / 

Gregariedade 
Sociabilidade 

Cavalo calmo 

indicado pelos 

cuidadores 

30s 
Agressivo (0,1,2), interesse 

(0, 1, 2) vocalizações, bufos. 

Agressivo (igual ao anterior); Interesse (0: O animal focal 

não olha para o cavalo e/ou não coloca a cabeça para fora da 

porta do estábulo, não faz nenhuma mudança no 

comportamento; 1: Move as orelhas para a frente, olhar fixo 

no cavalo, levantado cabeça e/ou pra fora da porta da baia; 2: 

Faz qualquer tentativa de interagir com o cavalo, mas não 

mostra agressividade, como esticar o pescoço para cheirar e 

não coloca as orelhas pra trás). 
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 Observações de comportamentos potencialmente indicativos de estresse 

Cada animal foi observado quatro vezes em blocos de 15 minutos, em dias diferentes 

(manhã I e II; tarde I e II), totalizando 60 minutos. As observações ocorreram trinta minutos 

antes dos animais serem alimentados com os pellets concentrados. Foram notados os 

comportamentos potencialmente indicativos de estresse:  morder o ar, andar de um lado para o 

outro, dar coices em partes da baia, brincar com a língua / boca, movimentos repetitivos laterais 

e verticais, engolir/sugar ar, mastigar ou lamber partes da baia;  e comportamentos normativos:  

alerta, bufar, vocalizar, pastar (procurar alimento), colocar a cabeça pra dentro da baia, bocejar, 

sacudir a cabeça ou o corpo todo, descansar/inatividade, bater a pata no chão e coçar 

(Hausberger, Gautier, Biquand, Lunel, & Jégo, 2009; Ijichi, Collins, & Elwood, 2013; 

Luescher, Mckeown, & Dean, 1998). As descrições de cada termo e seus correspondentes em 

inglês estão disponíveis na tabela 5. Os seguintes comportamentos foram considerados estados 

de longa duração (mais que 3 segundos): brincar com língua / boca, mastigar ou lamber partes 

da baia, alerta, pastar (procurar alimento) e descansar/inatividade. Os demais comportamentos 

foram considerados eventos de curta duração. Para cada animal foi calculada a porcentagem 

de tempo gasto em cada estado comportamentais e notada a frequência dos demais 

comportamentos (evento). 
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Tabela 4 – Lista e descrições de comportamentos observados durante o período de tempo antes da alimentação 

(estereotipias de comportamento e baia), e durante alguns testes de personalidade. Onde, N representa 

comportamentos considerados eventos e % é para comportamentos considerados estado.  

Comportamento Termo em inglês Descrição 
Tipo da 

variável 

Morder o ar Air-biting 

Faz mordidas no ar de forma 

agressiva (estica o pescoço, orelhas 

para trás como em interações 

agonísticas direcionadas a outro 

indivíduo) 

N 

Andar de um lado 

para o outro 
Pacing/Stall-walking 

Caminhada repetitiva na baia, 

geralmente fazendo círculos 
N 

Chutar partes da 

baia 
Stall-kicking 

Dá coices na baia ou bate na porta da 

baia com as pernas da frente 
N 

Brincar com língua / 

boca 
Tongue/Mouth-play 

Move a língua e os lábios sem a 

presença de alimento 
% 

Tecelagem/passo de 

urso 
Weaving 

Balança a cabeça/pescoço/corpo 

ritmicamente de um lado para outro 
N 

Movimentos 

repetitivos verticais 
Nodding/Head tossing 

Balança a cabeça ritmicamente para 

cima e para baixo 
N 

Engolir/ sugar ar Wind-sucking 

Contrai os músculos da parte ventral 

do pescoço, engolindo ar e 

geralmente gera grunhido 

N 

Mastigar ou lamber 

partes da baia 
Wood-chewing/Crib-biting 

Mastigar / lamber as paredes da baia, 

tigela de alimentação e/ou porta da 

baia 

% 

Bater a pata no chão Pawing 

Bate a pata dianteira no chão, às 

vezes chegando a cavar na cama da 

baia 

N 

Alerta Alert 
Está em pé, com pescoço, cabeça e 

orelhas levantadas 
% 

Bufar Snorting 
Expiração forte pelas narinas 

produzindo som 
N 

Vocalizar Vocalization Fazer qualquer som vocalizado N 

Pastar (procurar 

alimento) 
Graze 

Fazer o gesto de pastar, com a cabeça 

baixa buscando alimento, e às vezes 

ingerindo serragem ou resto de 

alimento. 

% 

Colocar a cabeça 

pra dentro 
Head-in Coloca a cabeça pra dentro da baia N 

Bocejar Yawn 
Inspiração involuntária longa com a 

boca aberta 
N 

Coçar Scratch 
Coça o corpo usando sua boca, 

pernas ou estrutura da baia 
N 

Sacudir Shake 
Sacode todo o corpo ou apenas 

pescoço de forma rápida 
N 

Descansar Rest 

Em pé, mas permanece imóvel com 

os olhos abertos ou fechados, orelhas 

geralmente apontadas para trás e 

cabeça baixa, em posição de 

relaxamento 

% 
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 Dados morfológicos e histórico de treino 

O passaporte dos animais foi verificado para obter mais informações, como raça, idade, 

sexo, altura. Quando o passaporte não foi disponibilizado, essas informações foram fornecidas 

pelos treinadores ou cuidadores. Para comparação ou quando a informação não estava 

disponível, foram tomadas medidas de cada animal para altura (da pata frontal até o topo da 

cernelha). Também medimos o perímetro da barriga, como estimativa de peso (circunferência 

imediatamente atrás do cotovelo e logo após a cernelha). Além disso, o gerente de cada centro 

respondeu sete perguntas sobre a rotina de treinamento dos animais, o histórico de competições 

e a participação em outros esportes (Hausberger et al., 2009) (tabela 5). 

Tabela 5 – Lista das perguntas que foram feitas sobre as rotinas de treino, histórico de competição, participação 

em outros esportes e o tipo de respostas consideradas válidas. 

Perguntas Tipo de resposta 

Há quanto tempo este animal está nesse centro hípico? Em anos 

Desde que idade esse animal treina para salto?  Idade 

Quantas horas em média esse animal treina por semana?  Horas 

Quantas pessoas montam nesse animal?  Número de pessoas 

Há quanto tempo esse animal participa de competições?  Em anos 

Em que categoria esse animal compete atualmente?  Tamanho dos obstáculos 

Esse animal já participou de outros esportes? Qual? Nomes de outros esportes equestres 
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 Análise estatística 

3.7.1. Definindo dimensões de personalidade (eixos independentes de diferenças 

individuais) 

3.7.1.1. Questionários 

Foi realizada uma análise de correlação interclasse (ICC) para verificar se houve 

concordância entre as respostas dos questionários (validação intra-método). Com os adjetivos 

que mostraram concordância significativa, executamos uma análise de componentes principais 

(PCA) para verificar fatores (eixos independentes das diferenças individuais ou dimensões da 

personalidade). Empregou-se rotação varimax, impondo um valor próprio (eigenvalue) de um, 

para definir fatores, com descarte de adjetivos com cargas fatoriais menores que 0,4. 

3.7.1.2. Testes 

Foi feita uma análise ICC para testar a estabilidade ao longo do tempo das respostas 

comportamentais exibidas durante os testes (validação intra-método). Usando os indicadores 

que mostraram estabilidade significativa, foi feito um PCA para verificar se eles formam 

fatores independentes, usando as mesmas especificações acima. 

3.7.1.3. Comportamentos potencialmente indicativos de estresse 

Para esse conjunto de dados, inserimos a média das porcentagens de estados e as 

frequências de comportamento ao longo dos 60 min. de observação em uma análise PCA para 

verificar como esses comportamentos se correlacionam e definir eixos independentes 

comportamentais de variação individual na resposta ao estresse (estilos de enfrentamento). Os 

comportamentos de pastejo (procurar comida), bocejo e repouso foram excluídos devido ao 

grande número de zeros que comprometeram as análises estatísticas. 
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3.7.2. Correlacionando as dimensões de personalidade encontradas por cada 

método 

Para testar como as dimensões da personalidade inferidas por diferentes métodos se 

correlacionam e como estas se correlacionam com os comportamentos indicativos de estresse, 

os escores Z de cada animal nos fatores definidos a partir dos três PCA mencionados 

(questionários, testes e comportamentos) foram inseridos em uma correlação usando o teste de 

Person. Os limites de significância foram estabelecidos em p <0,05 com intervalos de confiança 

definidos por 1000 permutações. 

3.7.3. Correlacionando as dimensões de personalidade encontradas com outras 

características dos animais 

Para testar se a personalidade e o estilo de enfrentamento estão relacionados à 

morfologia ou histórico de treinamento, realizamos uma análise de correlação (Spearman) entre 

os escores Z dos fatores para cada método e os escores Z para idade, altura, perímetro da cintura 

e rotina de treinamento. Além disso, foi realizada um one-way ANOVA para verificar as 

diferenças entre os fatores de raça e número de pessoas que montam esse animal. Todos os 

testes foram executados no IBM-SPSS 21. 

3.7.4. Considerações éticas 

Os animais participantes desta pesquisa têm proprietários responsáveis por sua saúde, 

alimentação e criação. A permissão para realizar este estudo em cada um dos centros equestres 

foi concedida por seus administradores e seguindo as diretrizes do comitê de ética (CEUA- 

UFRN certificado nº 152.005/2019). O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 
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4. Resultados 

 Revisão 

4.1.1. Traços de Personalidade em Cavalos 

Após eliminarmos artigos sobrepostos e que incluíam mais de uma metodologia para o 

estudo da personalidade, revisamos 38 artigos de relatos de pesquisa científica. Destes, 31 

foram desenvolvidos de instituições europeias, principalmente francesas (45,16%), com 

primeiro autor do sexo feminino (88,57% de 35, em 3 artigos não conseguimos determinar o 

sexo do autor), sendo testes comportamentais a metodologia mais utilizada (63,16%) e 

questionários (36,84), nenhum estudo utilizou apenas observações para inferir personalidade. 

Destes artigos, 60,53% foram publicados entre 2011 e 2020, sendo 44,74% publicados na 

revista Applied Animal Behaviour Science.  

Dos estudos que usaram apenas a abordagem metodológica dos questionários (N= 14), 

em sua maioria (92,86%) usam escalas Likert em que adjetivos opostos ficam em cada extremo 

em uma escala de cinco pontos (46,15%), mas podendo variar de três a nove pontos,. A 

quantidade de adjetivos citados variou de 10 a 84, entretanto o modelo de questionário mais 

utilizado foi o de Momozawa et al. (2005), visto em 42,86% artigos, que contem 20 adjetivos. 

Mais da metade dos artigos (64,29%) usa a análise de componente principal para definir os 

traços. Foram encontradas citações de  31 traços diferentes, 19 sendo mencionados apenas uma 

vez (activity, aggressiveness, alertness, conscientiousness, cooperativeness, friendliness, 

gregarious, neophobia, nervousness, openness to experience, recovery, self-reliance, 

submissiveness, reactivity to humans, intelligence, character, temperament, tractable and 

transportability). O traço mais mencionado presente em 50% dos artigos usando questionários 

como metodologia foi treinabilidade (trainability or willing to perform/ learn). Mais detalhes 

de cada artigo disponíveis nos apêndices (1). 



16 

 

Nos estudos que utilizam apenas testes (24 de 38), a maioria (75%) utiliza mais de um 

tipo teste, cada teste designado para avaliar um único traço pré-determinado. O teste mais usado 

(62,5%) é o teste da ponte (bridge), onde o animal guiado ou solto tenta passar por uma 

superfície (a “ponte”) a qual não está habituado, sendo usado para detectar o traço medo 

(fearfulness). Logo em seguida, aparecem os testes de sociabilidade (50% gregariousness) e 

novo objeto (45,83% novel object).  

No teste de sociabilidade (50%), que tem o mesmo nome do traço que se mede, o animal 

está em uma arena ou na baia e na maioria das vezes ele é isolado de co-específicos (N=10 

estudos), mas também pode-se trazer um co-específico junto ao animal a ser testado (N= 2). 

No teste de novo objeto uma variedade de objetos pode apresentada ao animal, em baia ou em 

uma arena conhecida, e são medidas suas reações, o nome mais utilizado do traço identificado 

por este teste também é chamado de medo. Um teste similar a esse, é o teste de surpresa 

(suddenes, mas também pode ser chamado apenas de novo objeto), sendo que neste o animal é 

apresentado a um novo objeto, mas esse objeto apresenta algum tipo de movimento, na maioria 

das vezes repentino. Este teste quase tão utilizado quanto o de novo objeto (41,67% dos estudos 

com testes) e é utilizado para avaliar o mesmo traço, medo.  

Também podem ser testadas as reações do animal em interações com humanos 

(45,83%), a maioria dos estudos que fazem esse teste chama o traço analisado por esse teste de 

reatividade à humanos (63,63%), que ocorre geralmente com o animal na baia, onde uma 

pessoa se apresenta ao animal, podendo ser de forma passiva ou com movimento/aproximação. 

O teste menos comum é o teste de sensitividade (29,17% dos estudos), destinado a medir traços 

de mesmo nome. Na maioria dos casos o animal é testado quanto a sensibilidade tátil usando 

filamentos de von Frey (71,43%), poucos estudos analisam a sensibilidade de outros sentidos. 

Já o ultimo traço chamado de locomoção (ou atividade locomotora) não possui teste específico, 

geralmente (29,17%) é medido em outros testes, como novo objeto e sociabilidade, avaliado 
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pela variação das andaduras (passo, trote, galope) ou pela quantidade de áreas imaginárias que 

o animal cruza. Os detalhes de cada artigo estão disponíveis nos apêndices (2). Destaca-se que 

apenas 16,67% dos artigos usa PCA como análise estatística para formar fatores sendo, 

portanto, as variáveis indicativas de cada traço definidas a priori na maioria dos estudos. 

As observações comportamentais em estudos de personalidade não são utilizadas como 

única metodologia, encontramos 8 estudos ao todo sendo 4 associados aos questionários e 4 

associadas aos testes. Em três dos estudos com questionário, as observações de comportamento 

são associadas aos questionários para confirmar os traços encontrados, em apenas um desses 

estudos essa correlação não foi vista. Nos estudos com testes, as observações na maioria (N= 

3) das vezes foram utilizadas para avaliar se as respostas em testes condiziam com as reações 

a atividades do cotidiano do animal. Dos quatro estudos que usam testes, apenas um estudo 

utilizou as observações para analisar o resultado de um tratamento, e três falam da influência 

da personalidade vistas nos testes (quanto ao nível de medo, reatividade à humanos e agitação) 

nos comportamentos observados. Ou seja, na maioria dos estudos as observações 

comportamentais são usadas como ferramenta de validação dos questionários ou testes 

(detalhes disponíveis no apêndice 3).  

Um único estudo com questionário usou observações como indicadores de estresse para 

compará-las a personalidade. As observações comportamentais podem ser usadas para avaliar 

estresse e bem-estar desses animais, uma das maneiras de fazê-lo é identificando 

comportamentos estereotipados (Fleming, Paisley, Barnes, & Wemelsfelder, 2013). 

Estereotipias evidenciam a forma como o animal enfrenta estressores (estilos de 

enfrentamento) e podem apresentar correlações com a personalidade, além de ter  influência 

sobre sua fisiologia e vice-versa (Budzyńska, 2014b; Ijichi, Collins, & Elwood, 2013), sendo 

assim comportamentos estereotipados vem sendo utilizados como um indicadores de estresse 
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em cavalos, principalmente pela influência do estresse na saúde, seleção e desempenho desses 

animais (Budzyńska, 2014b; Ijichi et al., 2014; Ijichi et al., 2013).  

Considerando essa diversidade de métodos surpreende que a validação intra e entre 

métodos seja uma etapa que não é feita em todos os estudos: 78,95% não utiliza qualquer tipo 

de validação estatística ou assume usar métodos já validados. Em questionários, apenas 35,7% 

utilizam algum método estatístico para avaliar a concordância entre os respondentes sendo os 

mais comuns: testes de correlacao inter-classe ICC (N=1), teste de correlação de rank de 

Spearman (N=1) ou Kendall (N=2), e α de Cronbach (N=3). Do total de estudos com 

questionários só 21,4% utilizam alguma variável fisiológica como potencial validação. Essa 

ausência de validação pode ser um dos motivos que levou essa metodologia a encontrar tantos 

traços diferentes (N=31).  Em pesquisas que utilizam testes como metodologia, 58,3% fazem 

repetição após um certo período de tempo, entretanto, só quatro estudos fizeram análise 

estatística comparando os dois períodos usando testes, como teste de correlação de Pearson, ou 

Spearman, ou testes de correlação intraclasse (ICC). Em contrapartida, 45,8% usam medidas 

fisiológicas como possíveis formas de validação. Portanto, essa maior porcentagem de 

validação e a predeterminação do traço a ser avaliado podem contribuir para uma menor 

diversidade de traços (N=6).
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Análise da personalidade 

4.2.1. Questionário 

Dos 24 adjetivos utilizados no questionário do presente estudo, apenas nove tiveram 

concordância significativa entre os observadores: agitado, agressivo com cavalos, agressivo 

com pessoas, brincalhão, dominante, paciente, sociável com cavalos, sociável com pessoas e 

teimoso (tabela 7 e apêndices 7). Nessa análise de ICC, 3.1 representa se os respondentes 

concordam com as pontuações atribuídas a cada fator do animal, e 3.k é a concordância do 

valor médio dos respondentes entre animais com pontuações diferentes dentro de um fator. O 

PCA usando esses nove adjetivos se mostrou adequado para análise (KMO = 0,826 e teste de 

esfericidade de Bartlett <0,01) e resultou em dois fatores (tabela 8). O primeiro fator explicou 

47,81% da variação sendo nomeado Sociabilidade, onde os animais que pontuam baixo nesse 

traço classificados como mais agressivos com cavalos e pessoas, agitados, dominantes, menos 

pacientes, menos sociáveis com cavalos e pessoas. O outro fator foi chamado de Abertura e 

explicou 27,26% da variação na qual os animais com pontuação alta nesses fatores foram 

classificados como mais brincalhões e teimosos. 

Tabela 7 - Análise da significância do ICC para cada adjetivo significativo em ambos os locais, Jiqui Country 

Club (JIQUI) e Muguet Champions Team (MCT). 

 

Adjetivo 
JIQUI MCT 

3,1 3K P 3,1 3K P 

Agressivo com cavalos 0,59 0,81 < 0,001 0,32 0,66 < 0,001 

Agressivo com pessoas 0,46 0,72 < 0,001 0,51 0,81 < 0,001 

Agitado 0,51 0,76 < 0,001 0,51 0,81 < 0,001 

Dominante 0,30 0,56 0,03 0,31 0,64 0,01 

Paciente 0,33 0,59 0,02 0,28 0,61 0,01 

Brincalhão 0,55 0,79 < 0,001 0,33 0,67 < 0,001 

Sociavél com cavalos 0,40 0,66 0,01 0,46 0,77 < 0,001 

Sociável com pessoas 0,56 0,79 < 0,001 0,45 0,77 < 0,001 

Teimoso 0,29 0,55 0,04 0,26 0,59 0,01 
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Tabela 8 - Resultados da análise de componentes principais dos adjetivos que mostraram consistência 

interobservador. O traço de sociabilidade foi multiplicado por -1 para adequar-se melhor ao nome do eixo. 

Adjetivo 
Componente 

Sociabilidade Abertura 

Sociável com cavalos 0,86 -0,01 

Agressivo com cavalos -0,81 0,26 

Sociável com pessoas  0,78 -0,22 

Dominante -0,76 0,52 

Paciente 0,75 -0,33 

Agressivo com pessoas -0,70 0,45 

Agitado -0,67 0,58 

Brincalhão -0,05 0,93 

Teimoso -0,45 0,74 

Variância por componente (%) 47,81 27,26 

Variância total (%) 75,07 

4.2.2. Testes 

4.2.2.1. Testes de medo ou reatividade 

As reações registradas como reatividade ao estímulo sonoro não apresentaram 

estabilidade ao longo do tempo. Aqui 3,1 representa se o teste e a repetição concordam quanto 

as pontuações vistas para a cada fator do animal, e 3K é a se o teste e a repetição são 

consistentes entre animais com pontuações diferentes dentro de um fator. A reação ao teste de 

bola rolando apresentou estabilidade temporal significativa e forte (3,1 e 3K maiores que 0,7). 

As variáveis registradas durante o teste de ponte que mostraram estabilidade ao longo do tempo 

foram: número de patas que tocaram o estímulo, latência e tentativas para passar, levantar as 

patas ao passar e bufar (tabela 9). A mudança de velocidade ao passar e o tempo de passagem 

pela ponte não foram significativamente estáveis entre os blocos de tempo. Todas as variáveis 

não significativas foram excluídas das análises posteriores. 

4.2.2.2. Teste de neofobia ou novo objeto 

No teste de neofobia, os comportamentos que mostram consistência no tempo foram: 

comer, rolar no chão, latência de toque, vocalização, tempo em movimento, tempo próximo 

(<1m) e bufar (tabela 9). A duração do toque mostrou apenas uma tendência a significância 

(3,1 = 0,29; 3K = 0,44 / P = 0,06). Esta e as demais variáveis  (coice, brincadeira com a 
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boca/língua, bater com a pata, coçar e sacudir) que não apresentaram estabilidade (P> 0,05) 

foram removidas de análises posteriores. 

4.2.2.3. Teste de reatividade a humanos ou afiliação a humanos 

Neste teste, as variáveis que apresentaram estabilidade foram: sucção do vento, cabeça para 

fora e agressividade, ver tabela 8. As seguintes variáveis não foram significativas: brincadeira 

com a boca/língua, movimentos para cima e para baixo com a cabeça, passo de urso ou 

tecelagem,  caminhada repetitiva, sacudir o corpo ou cabeça e bufar. Portanto, foram excluídos 

das análises posteriores. 

4.2.2.4. Sociabilidade/ gregariedade 

As variáveis deste teste não foram significativas ao longo do tempo, sendo: vocalização, 

interesse, agressividade; e o bufar não mostrou variação para entrar na análise ICC. Todas essas 

variáveis foram excluídas de análises posteriores.
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Tabela 9 - Correlação interclasse (ICC) dos testes, onde as variáveis significativas e os valores de P estão em negrito,  

Dimensões Testes Variáveis 3,1 3K P 

Medo ou reatividade 

Sonoro Reações 0,06 0,11 0,38 

Bola rolando Reações 0,72 0,84 < 0,001 

Ponte 

Número de patas que tocaram o estímulo 0,87 0,93 < 0,001 

Latência para passar 0,63 0,77 < 0,001 

Tentativas de passagem 0,59 0,74 < 0,001 

Levantar as patas ao passar 0,43 0,60 0,01 

Bufar 0,34 0,51 0,03 

Medo ou reatividade  Novo objeto 

Comer 0,62 0,77 < 0,001 

Rolar no chão 0,52 0,69 < 0,001 

Latência para tocar 0,52 0,68 < 0,001 

Vocalização 0,50 0,67 < 0,001 

Tempo em movimento 0,38 0,55 0,02 

Tempo próximo ao objeto 0,34 0,51 0,03 

Bufar 0,31 0,47 0,04 

Duração do toque 0,29 0,44 0,06 

Sociabilidade/ gregariedade Sociabilidade 

Vocalização 0,32 0,49 0,14 

Interesse 0,28 0,44 0,18 

Agressivo -0,25 -0,68 0,80 

Bufar Não mostrou variação 

Reatividade a humanos ou afiliação 

a humanos 
Reatividade a humanos 

Sugar ar 0,67 0,80 < 0,001 

Cabeça para fora 0,52 0,68 < 0,001 

Agressivo 0,39 0,56 0,02 
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4.2.2.5. PCA com as variáveis dos testes 

O PCA com todas as variáveis válidas mostrou um valor de KMO de 0,56 e o teste de 

esfericidade de Bartlett menor que 0,01. Este teste agrupou variáveis em 6 fatores (consulte a 

tabela 10). O primeiro fator foi chamado de Medo ou Reatividade e explica 22,61% da 

variância, inclui variáveis dos testes de ponte e bola rolando. Os animais com alta pontuação 

nesse fator apresentaram maior latência para passar pela ponte, fizeram mais tentativas de 

atravessar e colocaram menos patas na ponte, eles também bufaram mais e mostraram maior 

reação à bola rolante. O segundo fator, Atividade Locomotora, explicou 16,91% da variância 

é composto apenas por variáveis do novo teste de objeto. Nesse fator, cavalos com valores mais 

altos rolavam mais no chão, também bufaram vocalizam mais e passaram mais tempo se 

movendo. O terceiro fator foi nomeado Sociabilidade em relação a humanos, explicando 10,6% 

da variância. Cavalos com maior pontuação nesse fator levantaram mais as patas durante o 

teste de ponte, e no teste de reatividade a humanos, passaram mais tempo com suas cabeças 

fora do estábulo e fizeram menos sucção. A Neofobia sendo o fator seguinte explicou 9,18% 

da variância, e os animais que pontuaram mais alto gastaram menos tempo perto da bola e 

tiveram uma latência aumentada para tocá-la. Os cavalos mais agressivos com os seres 

humanos tiveram uma pontuação mais alta no quinto fator (Agressividade em relação a 

humanos), que explicou 8,22% da variação. Comer durante o teste de novo objeto foi o único 

componente do último fator que explicou 7,32% da variação. No conjunto estes seis fatores 

explicaram 74,84% da variação entre os animais. 
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Tabela 10 - Resultados da análise de componentes principais de todas as variáveis dos testes que apresentaram estabilidade entre blocos temporais. Os testes em que as variáveis 

foram observadas estão entre parênteses (Ponte e Bola rolando - parte do teste de medo; NO - teste de objeto novo; Humano - teste de reatividade a humanos). 

Variáveis 

Componente 

Medo 
Atividade 

locomotora 

Sociabilidade 

com humanos 
Neofobia Agressivo com humanos Comer 

Latência para passar (Ponte) 0,87 -0,28 0,21 0,14 -0,07 -0,11 

Bufar (Ponte) 0,85 0,02 -0,12 -0,24 -0,10 0,20 

Número de patas que tocaram o 

estímulo (Ponte) 
-0,84 0,10 -0,02 -0,25 -0,14 0,11 

Tentativas de passagem (Ponte) 0,82 -0,24 0,32 0,20 -0,10 -0,02 

Reações (Bola rolando) 0,66 0,09 0,08 -0,14 0,15 -0,20 

Rolar no chão (NO) -0,09 0,89 -0,02 0,11 0,01 0,06 

Bufar (NO) 0,09 0,79 -0,15 -0,03 -0,31 0,02 

Vocalização (NO) -0,19 0,73 0,12 0,15 0,28 0,00 

Tempo em movimento (NO) -0,18 0,70 -0,01 -0,09 0,14 -0,35 

Cabeça pra fora (Humano) 0,06 0,06 0,82 0,05 -0,20 0,06 

Levantar as patas ao passar (Ponte) 0,34 -0,13 0,70 -0,16 0,03 0,12 

Sugar ar (Humano) 0,04 0,01 -0,56 0,10 -0,29 0,21 

Latência para tocar (NO) -0,02 0,03 -0,13 0,92 0,01 -0,08 

Tempo próximo ao objeto (NO) -0,26 -0,24 0,01 -0,57 0,45 -0,17 

Agressivo (Humano) 0,13 0,11 -0,02 -0,05 0,84 0,13 

Comer (NO) -0,19 -0,09 0,01 -0,04 0,11 0,91 

Variância por componente (%) 22,61 16,91 10,6 9,18 8,22 7,32 

Variância total (%) 74,84 
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4.2.3. Observações de comportamentos potencialmente indicativos de estresse 

O PCA agrupou os comportamentos dos animais em seis fatores (tabela 11). O primeiro 

fator foi chamado de Estereotipias Locomotoras e explicou 17,15% da variância. Os animais 

com uma pontuação alta nesse componente emitiram mais bufos e vocalizações, também 

fizeram mais caminhadas repetitivas e colocaram a cabeça dentro e fora da baia mais vezes. O 

próximo fator, nomeado Estereotipias relacionadas a Alimentação, explicou uma variação de 

13,5% e os cavalos que obtiveram uma pontuação alta apresentaram mais lambidas/ mordidas 

em partes da baia e exibiram mais sucção de ar, também foram menos alertas que os outros 

animais. O terceiro fator, que explicou 12,69% da variação, foi chamado de estereotipias 

mistas, pois estas não aparentem ter uma relação clara, que apresentou cavalos com alta 

pontuação fazendo mais brincadeiras com a boca, movimentos laterais com a cabeça e 

mordidas no ar. O fator a seguir, os comportamentos de Ameaça, representam 12,26% da 

variação, mostrando que os cavalos com alta pontuação fazem mais movimentos com a cabeça 

para cima e para baixo e dão mais chutes/coices. O quinto fator foi chamado de Inquietude teve 

animais em que os de pontuação mais alta fazem mais batidas com a pata no chão e sacudidas 

de corpo ou cabeça, explicando 10,28% da variação. O comportamento de coçar foi isolado no 

último grupo com 8,15% de variação. Em conjunto estes seis fatores explicaram 74,03% da 

variação entre os animais. 
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Tabela 11 - Resultados da análise de componentes principais de comportamentos potencialmente indicativos de estresse . 

Variável 

Componente 

Estereotipias 

Locomotoras 

Estereotipias 

Alimentares 
Estereotipias Mistas 

Comportamentos 

de Ameaça 
Inquietude Coçar 

Bufar 0,77 -0,19 0,10 0,12 0,12 -0,13 

Vocalização 0,76 0,08 0,08 0,18 -0,28 0,05 

Caminhada repetitiva 0,76 -0,10 -0,08 -0,27 0,09 0,05 

Cabeça para dentro 0,65 -0,13 -0,09 -0,02 0,10 0,55 

Mastigar ou lamber partes da baia -0,12 0,89 0,03 -0,14 0,03 -0,20 

Sugar ar -0,04 0,83 -0,06 0,23 -0,12 -0,10 

Alerta 0,50 -0,58 -0,37 -0,24 0,09 -0,16 

Brincar com a boca 0,05 -0,22 0,78 0,39 0,05 -0,03 

Passo de urso -0,20 0,06 0,74 -0,22 -0,01 -0,02 

Morder o ar 0,19 0,14 0,63 0,20 0,05 0,00 

Movimentos repetitivos verticais -0,12 0,11 0,11 0,82 -0,10 -0,10 

Chutar partes da baia 0,17 0,04 0,10 0,76 0,47 -0,08 

Bater a pata 0,05 0,00 -0,16 0,22 0,83 0,13 

Sacudir -0,06 -0,15 0,37 -0,17 0,69 0,00 

Coçar -0,03 -0,17 0,00 -0,13 0,07 0,89 

Variância por componente (%) 17,15 13,5 12,69 12,26 10,28 8,15 

Variância total (%) 74,03 
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 Correlação entre métodos de análise da personalidade e comportamentos 

potencialmente indicativos de estresse  

Uma análise de PCA usando todos os fatores derivados do questionário, teste e 

comportamento não ofereceu adequação (KMO = 0,458; esfericidade de Bartlett = 0,552). 

Portanto, foram realizadas correlações diádicas de Pearson entre os fatores. Essa análise 

mostrou uma tendencia a correlacionar negativamente o primeiro componente do questionário 

(Sociabilidade) e o componente dois das observações de comportamento (Estereotipias 

relacionadas à alimentação, r = -0,372; P = 0,056). Sendo assim, os cavalos que são mais sociais 

tendem apresentar menos estereotipias alimentares. 

O Medo/reatividade dos testes se correlacionou positivamente com as Estereotipias 

relacionadas à alimentação (r = 0,450; P = 0,018), correlacionou negativamente com o teste de 

Neofobia (componente quatro) (r = -0,560; P = 0,002), e teve uma tendência a se correlacionar 

negativamente com o componente coçar das observações comportamentais (r = -0,369; P = 

0,058). Ou seja, animais mais medrosos são menos neofóbicos, tendem a se coçar menos e 

apresentam mais estereotipias alimentares. 

 O componente neofobia dos testes correlacionou-se significativamente com o componente 

coçar das observações (r = 0,481; P = 0,011). Portanto, animais que são mais neofóbicos 

também se coçam mais. O componente comer durante o teste correlacionou com Estereotipias 

relacionadas à alimentação (r = 0,385; P = 0,047), deste modo animais que comem mais 

também apresentam mais estereotipias relacionadas com alimento. 

O componente dos testes Atividade locomotora apresentou correlação positiva com 

Abertura à novas experiencias do questionário (r = 0,626; P <0,001), e este apresentou 

correlação com as Estereotipias ameaçadoras das observações comportamentais (r = 0,453; P 

= 0,018). Logo, animais mais abertos também são mais ativos e mais ameaçadores em suas 

estereotipias apresentadas, ver figura 4.
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Figura 4 - Ilustração esquemática das correlações encontradas entre os traços de personalidade, onde as linhas tracejadas são tendências e completas são correlações 

significativas. Já as linhas azuis são correlações positivas, e vermelhas correlações negativas. Os valores significativos estão em negrito. Cada traço está identificado entre 

parênteses pelo método (Q = questionário; T = testes; B = observações comportamentais) e pelo número de sequência no PCA.
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 Correlação entre personalidade, estilo de enfrentamento e características 

morfológicas e de treino 

O teste de Spearman mostrou que a idade em que o animal iniciou o treinamento 

correlacionou-se negativamente (r = -0,560; P = 0,02) com sociabilidade, sendo assim animais 

que iniciam seu treinamento mais tarde são menos sociáveis. Além disso, animais que iniciam 

treinamento tardiamente comem mais durante os testes (r = 0,447; P = 0,01), apresentam mais 

estereotipias relacionadas à alimentação (r = 0,482; P <0,01) e se coçam mais (r = 0,447; P = 

0,01). 

O tempo participando de competições correlacionou negativamente (r = - 0,477; P = 0,022) 

com comer durante o teste, ou seja, animais que competem a mais tempo gastam menos tempo 

comendo durante o teste. O teste ANOVA não mostrou diferença entre as raças dos animais. 

No entanto, existe uma diferença entre o número de cavaleiros e Abertura (F = 3,98; P = 0,019). 

A média de horas de treino na semana correlacionou com a atividade locomotora (r = 0,584; 

P = 0,002) e comer durante o teste (r = 0,402; P = 0,042), indicando que animais que treinam 

mais também são mais ativos e gastam mais tempo comendo durante o teste. Ainda, cavalos 

que treinam mais horas por semana apresentam estereotipias relacionadas à alimentação (r = 

0,423; P = 0,031) e se coçam mais (r = 0,404; P = 0,041), ver figura 5.  

A idade do animal apresentou uma correlação negativa com o traço de medo/reatividade (r 

= -0,386; P = 0,039), ou seja, animais mais velhos têm valores mais baixos para 

medo/reatividade. A altura dos animais foi associada às estereotipias mistas (r = 0,457; P = 

0,014), portanto animais mais altos apresentam mais esse tipo de estereotipia.  Já a largura da 

barriga correlacionou-se negativamente com a neofobia (r = - 0,477; P = 0,017) e positivamente 

com as estereotipias de mistas (r = 0,472; P = 0,011), indicando que animais de barriga mais 

larga também apresentam mais desse tipo de estereotipia e tem menos medo de novos objetos, 

veja a figura 5.



30 

 

Figura 5 - Ilustração esquemática das correlações encontradas entre os traços de personalidade e características de treino (extrínsecas) à esquerda e à direita estão as correlações 

encontradas entre os traços de personalidade e outras características do animal (intrínsecas). As caixas vermelhas indicam correlações negativas e as azuis positivas. Cada traço 

está identificado entre parênteses pelo método (Q = questionário; T = testes; B = observações comportamentais) e pelo número de sequência no PCA
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5. Discussão 

 Questionário 

Apenas um terço dos 24 adjetivos utilizados demonstrou concordância significativa entre 

os observadores (ICC), indicando que muitos adjetivos comumente usados em questionários 

podem não ser indicadores válidos de diferenças individuais, pois podem não apresentar 

consistência interna (15 adjetivos com ICC não significativo).  

A análise de concordância entre observadores não é muito presente em estudos que usam 

apenas questionários como metodologia. Dos 14 artigos encontrados na revisão sistemática 

apenas 5 utilizaram algum teste de validação, na maioria usa-se técnicas para verificar 

concordância diádica como coeficiente de Kendall, α de Cronbach e rank de Spearman (Mills, 

1998; Momozawa et al., 2005; Morris, Gale, & Duffy, 2002; Wolframm & Meulenbroek, 

2012a). Artigos que não utilizam técnicas de validação argumentam que os questionários já 

foram utilizados anteriormente, portanto foi validado.  

Apenas um estudo usa ICC em suas análises (McGrogan et al., 2008). No estudo de 

McGrogan e colaboradores (2008) foi visto que a média para 3,1 e 3K foram de 0,35 e 0,54, 

respectivamente, ambas inferiores a este estudo (0,41 e 0,70, respectivamente), o que significa 

que a concordância  dos respondentes do presente trabalho foi maior do que no outro estudo. 

Comparando a concordância dos respondentes quanto as pontuações atribuídas a cada adjetivo 

para um mesmo animal McGrogan et al., (2008) encontrou que “estúpido” teve o menor valor 

de 3,1 (0,09). No presente estudo o menor valor de 3,1 foi “inseguro” (0,067 média de ambos 

os locais).  O maior valor de 3,1 encontrado por McGrogan et al., (2008) foi 0,64  

correspondente a “sociabilidade com cavalos” e no presente estudo o maior valor foi de 0,51 

para “agitado” (média de ambos os locais). Sendo assim, nem o adjetivo de maior ou menor 

concordância (3,1) são iguais para os diferentes estudos, o que indica que cada amostra pode 

variar quanto a sua concordância em diferentes traços. 
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Essas diferenças podem ocorrer, além da diferença linguística (hipótese lexical), porque 

alguns fatores são mais facilmente identificados do que outros, como adjetivos ligados à 

extroversão e ao neuroticismo, influenciando os níveis de concordância interobservadores, 

enquanto fatores que são mais subjetivos podem ter taxas mais baixas de concordância, como 

conscienciosidade e agradabilidade (Morris et al., 2002).  Portanto, cada grupo de avaliadores 

pode apresentar concordância mais alta e mais baixa em diferentes adjetivos, o que pode sugerir 

que os avaliadores podem estar usando suas próprias habilidades e experiências ao julgar a 

personalidade, indicando que a necessidade de validação cada vez que um questionário é usado. 

Como a maioria dos estudos que usam questionários para acessar a personalidade dos cavalos 

não executam o teste de concordância entre observadores, isso pode comprometer os resultados 

encontrados, como dito por König et al. (2013) e König (2013). 

Dos nove adjetivos significativos foi possível encontrar duas dimensões da personalidade: 

Sociabilidade (Q1) e Abertura (Q2), e o segundo explicou 27,26% da variação. A Sociabilidade 

que explicou 47,81% e mistura os traços de sociabilidade e reatividade a humanos. Este 

resultado difere do visto n literatura, pois a ansiedade (anxiety/anxiousness) é o fator que mais 

explica a variação nas diferenças individuais em cavalos em outros estudos. Em nosso estudo, 

Abertura foi o fator que explicou 27,26% da variação e relacionou-se a brincadeira, que não é 

comum aparecer nas análises em estudos com cavalos (apêndices 1 e 2). 

O número de traços encontrados por estudos usando apenas questionários varia de 3 a 6, 

enquanto o presente estudo encontrou apenas 2. Essas diferenças mostram como questionários 

ainda não tem uma unanimidade quanto a quantidade de traços que esses animais possuem, 

nem quanto a composição e os nomes dados a esses traços (apêndices 1 e 2) (Rankins & 

Wickens, 2020).  

Uma possibilidade também para essa falta de concordância é que esses animais estão em 

média há três anos alojados nesses locais, talvez esse tempo não seja o suficiente para criar 
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familiaridade entre o animal e os entrevistados. Além de que, o nível de familiaridade pode ser 

diferente para tratadores e treinadores, já que pode existir uma diferença na forma que as duas 

categorias convivem com o animal, tanto no tipo de convivência (treino e cuidado) quanto no 

tempo gasto com cada animal, análise que não foi feita neste estudo.  
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 Testes 

Das 35 variáveis registradas em todos testes realizados no presente estudo, 17 mostraram 

estabilidade temporal, que foram agrupados em 6 fatores, que juntos explicaram 74,84% da 

variação comportamental entre os animais. 

O primeiro componente– medo/reatividade – explicou a maior variação entre os indivíduos 

(26,03%). O traço medo/reatividade incluiu variáveis do teste da ponte, um dos mais usados 

para testar esse traço, e o teste da bola rolando (sudenness). Evidenciando que essas variáveis 

(tabela 10) de ambos os testes podem estar medindo a mesma característica (Graf et al,, 2014; 

Hausberger et al,, 2011; König, 2013; Lansade, Philippon, Hervé, & Vidament, 2016; 

Valenchon, Lévy, Fortin, Leterrier, & Lansade, 2013; Visser et al,, 2001). Os estudos variam 

em como nomear esse traço, como por exemplo, “vontade (willingness to perform)” (Visser et 

al., 2001), “proatividade” (Ijichi et al., 2013), “medo” (Lesimple, Fureix, Menguy, & 

Hausberger, 2010) ou “reatividade” (Graf et al., 2014), entretanto, optamos por nomear esse 

fator medo / reatividade por ser mais proeminente na literatura (Rankins & Wickens, 2020).  

O traço de atividade locomotora explicou 15,54% da variância e incluiu, principalmente, 

tempo se locomovendo durante o teste de novo objeto.  Os testes nos quais derivam essa e 

outras variáveis incluídas nesse traço, são projetados para testar características de 

medo/reatividade. No entanto, uma vez que, variáveis mais diretamente ligadas ao 

medo/neofobia, como tempo perto do objeto e latência para tocar o objeto  não foram incluídas 

nesse fator (Visser et al., 2001) sugerimos que esses movimentos ativos podem não estar 

associadas ao medo. Esse traço é um dos menos vistos por estudos com testes (apêndices 4), 

mas nesse estudo mostrou explicar boa parte da variação na personalidade equina. Esse fator é 

semelhante ao encontrado pelo teste de novo objeto do Visser et al., (2001) e Lansade & Simon 

(2010), mostrando que este teste pode revelar a diferença entre a intensidade de movimento 

(cabeça baixa explorando o ambiente e não o objeto, trotando ou galopando), além do medo. 
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A atividade locomotora, composta por variáveis coletadas durante o teste de novo objeto, indica 

que um teste pode ser utilizado para identificar outros traços. 

O fator sociabilidade com humanos explicou 10,6% da variação e foi composto por ficar 

com a cabeça pra fora da baia e baixa sucção de vento no teste humano e uma variável do teste 

da ponte, maior elevação das patas ao atravessar. O tempo com a cabeça pra fora pode indicar 

alerta (Burn, Dennison, & Whay, 2010), excitação (Lloyd et al., 2008) ou curiosidade 

(Górecka-Bruzda, Chruszczewski, Jezierski, & Murphy, 2011) causada por distúrbio, no caso 

deste estudo o humano desconhecido. O comportamento das patas levantadas no teste de ponte 

já foi associado a comportamentos que podem indicar alerta/excitação/vigilância (Burn et al., 

2010; Momozawa et al., 2005; Visser et al., 2001), podendo ser essa sua relação com as outras 

variáveis encontradas dentro deste mesmo traço. Como sugerido por Burn et al., (2010), 

cavalos mais alertas podem ser mais responsivos em testes de interação humana. A sucção do 

vento é um comportamento estereotipado (Hausberger et al., 2009; Hemmann et al., 2014; C. 

L. Ijichi et al., 2013; Nagy, Bodó, Bárdos, Bánszky, & Kabai, 2010; Nagy et al., 2009) que se 

relacionou negativamente com os outros comportamentos desse fator. Isso pode ser uma 

indicação de que cavalos que apresentam essa estereotipia estão menos atentos a presença do 

um ser humano, ou seja, cavalos mais atentos/excitados pela presença do humano fazem menos 

sucção de vento.  Sackman & Houpt (2019) colocam essa estereotipia (sucção de vento) na 

categoria de comportamento ameaçador, o que indica que esse comportamento pode ser um 

sinal de insatisfação com a presença do humano desconhecido, possivelmente explicando essa 

correlação negativa. Ou ainda, esse comportamento pode estar correlacionado ao animal já ter 

esse comportamento fixado não tendo relação direta com o teste (Hausberger et al., 2009; 

Hemmann et al., 2014; C. L. Ijichi et al., 2013; Nagy et al., 2010, 2009). Em resumo, esse eixo 

parece indicar um traço de animais com alto interesse a humanos e baixa estereotipia. 
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O fator neofobia foi composto por dois traços do teste de novo objeto, a alta latência de 

toque e pouco tempo próximo ao objeto, juntos explicando 9,2% da variância total. Estudos 

anteriores com cavalos consideram essa alta latência para tocar no objeto e o tempo gasto longe 

dele (comportamento de evitação) como reações de medo (Hausberger et al., 2004; Lansade et 

al., 2008b; Lansade et al., 2016; Lansade & Simon, 2010; Visser et al., 2001). No entanto, 

estudos com outras espécies usam o novo objeto como teste específico para neofilia/neofobia 

e não medo de um ponto de vista geral (Réale et al., 2007). Sendo assim, o teste de novo objeto, 

como dito anteriormente pode estar medindo uma subcategoria do medo, o fator 

neofilia/neofobia. 

A variável agressividade do teste de reatividade à humanos ficou isolada no fator de 

mesmo nome, explicando 8,2% da variação. O fator agressão ou agressividade foi encontrado 

em outras espécies, mas não diretamente em relação ao ser humano, pois geralmente visto em 

relação a co-específicos (Gosling, 2001, 2008). Uma explicação possível para esse fator 

explicar a menor variação em comparação aos outros é a de que os cavalos são animais 

domesticados e artificialmente selecionados, então, as reações positivas em relação aos seres 

humanos podem ter sido selecionadas para reduzir o risco de acidentes e melhores condições 

de bem-estar, como visto em cães para na seleção do traço dominância (Lloyd et al., 2008). 

Destaca-se que esse fator está separado da reatividade a humanos o que pode indicar que 

animais incomodados com sua presença podem apresentar esses dois tipos de reação: 

estereotípica (sucção do ar - fator 3) e/ou agressiva (fator 5). 

Comer durante o teste de novo objeto foi o fator que explicou a menor variância (6,55%). 

A literatura geralmente não considera essa característica como traço de personalidade, e sim 

como possível comportamento de resposta ao estresse (Boggiano et al., 2005; McBride & 

Mills, 2012; Razzoli, Sanghez, & Bartolomucci, 2015). 
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 Observações de comportamentos potencialmente indicativos de estresse 

5.3.1. Prevalências 

Todos os cavalos (40) deste estudo apresentaram algum tipo de comportamento 

estereotipado. Hausberger et al. (2009), observaram 76 cavalos e aproximadamente 85% da 

amostra apresentou algum tipo de estereotipia. Já Nagy et al. (2008), observaram 48 animais 

estereotipados (16,7%), em uma amostra de 287. Sackman & Houpt (2019) fizeram um 

questionário on-line que resultou em 847 respostas, onde 40% dos animais apresentaram algum 

tipo de estereotipia. Estereotipias podem consideradas comportamentos de resposta ao estresse, 

entretanto, animais com o mesmo manejo podem ou não apresentar estereotipias. Isto porque  

expressão de estereotipias pode estar relacionada com a percepção do estresse, personalidade, 

história de vida (e.g, desmame), ou predisposição genética, sendo necessários mais estudos 

sobre a relação entre comportamentos indicativos de estresse e personalidade (König, 2013). 

Brincar com a boca ou língua foi a estereotipia com maior prevalência (100%), apresentada 

por todos os cavalos deste estudo. A maior prevalência em Nagy et al, (2008) foi em wood-

chewing (10,10%), que é quando o animal mastiga a porta da baia, mas no presente estudo esse 

comportamento foi incluído em crib-biting (qualquer interação feita com a boca com alguma 

parte da baia), que foi nossa segunda estereotipia mais prevalente (92,5%). Para Hausberger et 

al, (2009) os comportamentos mais prevalentes foram diferentes de acordo com o tipo de 

trabalho do cavalo, sendo encontrado que os cavalos de salto mostram mais mastigar ou lamber 

partes da baia e brincadeiras com a boca/língua (13 e 14 animais), ou seja, essa alta prevalência 

no presente estudo pode ser devido ao tipo de trabalho que esses animais participam (salto).  

Coçar e sacudir-se não são geralmente considerados estereotipias pelos estudos 

mencionados, mas foram comportamentos com prevalência alta observados nesse estudo (38 e 

39 animais apresentaram estas estereotipias, respectivamente). Apenas três casos de coprofagia 

foram observados (aproximadamente 8%), mas em um estudo brasileiro com cavalos militares 
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(Pagliosa, Alves, Faleiros, Leal, & Ening, 2008) esse foi o comportamento mais prevalente 

(80%), Mostrando novamente que tipo de trabalho pode exercer alguma influência na 

prevalência de uma estereotipia.  

Neste estudo, 25% dos animais exibiram comportamentos agressivos em relação aos 

vizinhos durante as observações, enquanto Nagy et al. (2008) mostraram que aproximadamente 

17% dos animais são agressivos com cavalos vizinhos de baia. Segundo estes autores, isso 

pode ser um “fator de risco” para uma maior prevalência dos comportamentos estereotipados, 

ou seja, a forma como esses animais estão alojados pode influenciar as estereotipias. 

5.3.2. Fatores da análise de PCA 

As estereotipias locomotoras (bufar, vocalizar, andar e colocar a cabeça pra dentro da baia) 

explicaram 21,71% da variação total. Nagy et al., (2009) consideram a maioria dos 

comportamentos nesse fator como atividades motoras (bufar, vocalização e movimentos da 

cabeça), geralmente associados a reações antecipatórias quando existem sinais do momento da 

alimentação. Nagy et al. (2008) sugerem que andar na baia está relacionada a exercícios 

inadequados e isolamento de co-específico. Além disso, essas estereotipias motoras também 

podem estar relacionadas a falta de espaço ou alojamento inadequado, como visto em animais 

de zoológico (Rose et al., 2017). Portanto, essas estereotipias parecem estar relacionadas ao 

estresse do tipo de alojamento que esses animais são acondicionados e a antecipação do 

momento da alimentação.  

As estereotipias relacionadas à alimentação (mastigar ou lamber partes da baia, sucção de 

vento e alerta) explicaram 16,18% da variação. As estereotipias mastigar ou lamber partes da 

baia e sugar o vento são comumente descritas juntas, como uma só estereotipia, ou estão 

associadas (Hausberger et al., 2009; Nagy et al., 2010, 2009). Geralmente, esses 

comportamentos estão associados a dieta desses animais, já que cavalos quando em liberdade 

passam boa parte do seu tempo pastando, e quando sob cuidados de humanos recebem essa 
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alimentação de forma concentrada o que pode levar ao aparecimento desses comportamentos 

(Hausberger et al., 2009; Nagy et al., 2010, 2009). O comportamento de alerta dentro desse 

traço foi associado negativamente aos demais, portanto, os cavalos mais estereotipados não 

fazem comportamento de alerta. Isso pode ser devido aos indicadores de alerta estarem 

associados a imobilidade (em pé com o pescoço, a cabeça e as orelhas levantadas). 

Similarmente,  Nagy et al. (2009) observaram que cavalos que brincavam com a boca tinham 

taxas mais baixas de imobilidade, consequentemente, animais que estereotipam ativamente vão 

ser menos alertas, por este estar associado a imobilidade. Sendo assim, podemos considerar 

que esses comportamentos podem indicar que animais que apresentam mais esse grupo de 

estereotipias possivelmente estão ligados a forma de alimentação (Hausberger et al., 2009; 

Ijichi et al., 2013; Nagy et al., 2010, 2009).  

O fator de estereotipias mistas, composto por brincadeira com a boca/língua, passo de urso 

e mordida no ar, explicou uma variação de 12,17%. Brincar com a boca ou com a língua, ou 

lamber / mastigar pode ser incluído nas estereotipias orais (Nagy et al., 2009, 2008), 

possivelmente indicando frustração ou comportamento reconfortante (Baragli, Demuru, Scopa, 

& Palagi, 2017; Goodwin, 1999; Lesimple, Fureix, LeScolan, Richard-Yris, & Hausberger, 

2011). No entanto, pode ter um significado social, quando em grupo esse movimento associado 

ao abaixamento da cabeça indica submissão (Goodwin, 1999), portanto, podendo estar 

relacionado ao isolamento de co-específicos. Além disso, esse comportamento pode ser 

desenvolvido a partir do comportamento do animal na prevenção de sentir a pressão do bridão 

quando montado, podendo então estar relacionando ao treinamento (Hausberger et al., 2009). 

Ou seja, essa estereotipia não tem uma ontogenia tão clara. Já o passo de urso é geralmente 

associado a estereotipias motoras, e é mais comum estar no mesmo grupo da caminhada na 

baia (Nagy et al., 2009, 2008). Segundo alguns autores sua presença pode estar associada ao 

isolamento social ou ao exercício inadequado (Nagy et al., 2009, 2008). Embora a ameaça de 
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mordida ou mordida no ar  não seja considerada uma estereotipia em outros estudos (Visser et 

al., 2003), esta pode ser interpretada como um sinal de agressão (Hausberger et al., 2009; Ijichi 

et al., 2013; Nagy et al., 2010, 2009, 2008; Sackman & Houpt, 2019). Segundo Ijichi et al. 

(2013), animais proativos podem tentar “controlar” estressores que exibem comportamento 

agressivo, neste caso a presença do experimentador que pode ser estressante para o animal 

(Lansade et al., 2008b). Em resumo, esses comportamentos parecem estar associados a animais 

proativos, além de relacionados à falta de interação social, treinamento e alojamento. 

O quarto fator explicou 9,53% da variação, mostrando que cavalos com alta pontuação 

fazem mais movimentos repetitivos de cabeça para cima e para baixo e mais chutes na baia. 

Movimentos repetitivos de cabeça são comumente relatados quando o animal está sendo 

montado, podendo este ser um indicador de conflito com instruções do cavaleiro ou dor (König 

et al., 2011), tipo do treinamento (Hausberger et al., 2011) ou estresse (Fenner et al., 2017; 

Ijichi et al., 2013; Nagy et al., 2010, 2009). O chute na baia também pode estar associado a 

muitos fatores como o estresse (Nagy et al., 2009; König & Glißman, 2014; König et al., 2012; 

McLean & Christensen, 2017), tipo de alojamento (Lesimple et al., 2011), agressividade (Olsen 

& Klemetsdal, 2017) e restrições sociais (Luescher et al., 1998). Esses comportamentos podem 

representar agressão e dominância durante as interações sociais (Olsen & Klemetsdal, 2017) e 

podem aumentar o risco de acidentes, criando problemas de gerenciamento, já que o animal 

fica boa parte do tempo em baia (Hall & Heleski, 2017; Lesimple et al., 2010; McLean & 

McGreevy, 2010; Olsen & Klemetsdal, 2017). Esses comportamentos de ameaça, tem uma 

variação mais baixa do que as anteriores, podendo indicar consequências da domesticação e 

seleção artificial, buscando justamente a redução de acidentes, como já visto para o traço 

dominância em cães (Lloyd et al., 2008).  

O traço inquietude apresentou animais que fizeram mais batidas de pata no chão e 

sacudiram-se mais, explicando 7,72% da variação. Bater as patas no chão foi o comportamento 
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mais frequente dos dois e foi parte do fator nervosismo no estudo de Sackman & Houpt (2019). 

Nas observações de Nagy et al. (2009), esse comportamento foi considerado uma atividade 

motora. Durante testes, Visser et al. (2001) considerou como um comportamento para 

distinguir personalidade e não estereotipado, incluindo este como indicativo de comportamento 

inquieto. Seaman, Davidson, & Waran (2002) sugerem que movimentos com a pata podem 

representar como o cavalo mostra emocionalidade. Entretanto, em outros estudos, esse 

comportamento foi raro e não foi incluído na análise estatística (Fenner et al., 2017; Lansade 

& Bouissou, 2008; Luescher et al., 1998). Como esse comportamento foi notado durante as 

observações, e não durante testes, ele pode ser motivado pela antecipação da alimentação 

(Luescher et al., 1998; Nagy et al., 2009) e ser considerado um comportamento estereotípico. 

No entanto, essa inquietude além da antecipação, pode estar associada a presença de moscas e 

o incomodo que elas causam, usando os dois movimentos (tanto de sacudir quanto de bater a 

pata) para afastá-las, chamados de movimentos de conforto (Górecka & Jezierski, 2007; 

Padalino et al., 2019; Powell et al., 2006). Mais estudos devem ser feitos para entender a 

motivação desses comportamentos e se esses devem ser considerados estereotipias, como 

medir a quantidade de insetos e o tempo entre cada repetição dos movimentos (Padalino et al., 

2019). 

O último fator teve apenas o comportamento de coçar, representando 6,73% da variação, 

A limpeza dos pelos, quando feita por outros cavalos ou humanos pode ser considerada um 

comportamento afiliativo (allogrooming) (Goodwin, 1999; McLean & Christensen, 2017; 

VanDierendonck & Spruijt, 2012), mas o animal também pode fazê-lo por si mesmo, chamado 

auto-grooming (Lloyd et al., 2007). A ausência de interações sociais pode levar ao estresse 

crônico, uma vez que a catação social, além de suas funções higiênicas, pode ser 

recompensador sendo usado como mecanismo de enfrentamento, o auto-grooming pode 

substituir esse papel quando o animal é colocado em um alojamento solitário (McLean & 
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Christensen, 2017; VanDierendonck & Spruijt, 2012). Além disso, esse estresse crônico 

também pode levar a comportamentos estereotipados, que incluem automutilação ou agressão 

a si próprio (Luescher et al., 1998; McLean & Christensen, 2017). Nesse estudo não houve 

sinal de lesão e o comportamento de coçar foi anotado como evento e não como estado, 

dificultando a classificação desse comportamento como auto-grooming, pois este geralmente 

é um comportamento prolongado como visto em Manson & Perry (2000). Entretanto, mesmo 

quando curto Lloyd et al, (2007) ainda o considera auto-grooming. Esses movimentos também 

rápidos podem indicar o incomodo causado pelos insetos (e suas picadas) e ser utilizado como 

movimento de conforto para espantá-los (Górecka & Jezierski, 2007; Padalino et al., 2019; 

Powell et al., 2006). Sendo assim, mais estudos são necessários para considerar este traço como 

comportamento estereotípico autodirigido. 

 Correlação entre métodos e comportamentos indicadores de estresse 

Foram encontradas 6 correlações significativas, Atividade locomotora (T2) correlacionou 

positivamente com Abertura (Q2), e esta com comportamentos de ameaça (B4). Essa 

combinação de características assemelham-se ao tipo de enfrentamento proativo já vista 

também em outros animais, em que cavalos desse tipo são mais extrovertidos, evitam 

estressores de forma ativa (não fazem freezing) e são mais exploradores quando expostos à 

alguma novidade (Gosling et al., 2001; Ijichi et al., 2014). Sih, Bell, & Johnson (2004) chamam 

as de combinações de traços de síndrome comportamental, em peixes já foi visto que a 

agressividade mais alta costuma estar associada a animais mais exploradores. Outros estudos 

mostram que essa síndrome está ligada ao eixo HPA do animal, portanto podendo ser associada 

a fatores fisiológicos, como cortisol e batimentos cardíacos (Koolhaas, de Boer, Coppens, & 

Buwalda, 2010), mas essa associação não foi testada neste estudo.   

A Neofobia (T4) se correlacionou positivamente com o componente coçar (B6) e 

negativamente com Medo / reatividade (T1), o que é raro, já que a maioria dos estudos que 
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geralmente usam testes de novo objeto e ponte para medir o medo de maneira geral, mostrando 

que podem existir sub categorias diferentes de medo (Lansade et al., 2016; Lansade & Simon, 

2010; Visser et al., 2001).  Koolhaas et al. (2010)  na sua revisão encontrou que porcos mais 

reativos (têm freezing durante o teste de restrição de movimento) gastam mais tempo 

explorando o objeto novo do que os proativos, sendo assim, em nosso estudo medo e neofobia 

se mostra uma síndrome semelhante, onde o animal mais medroso é menos neofóbico. O medo 

/ reatividade (T1) correlacionou-se positivamente com as estereotipias de alimentação (B2). 

Isso pode ser interpretado como animais medrosos podem usar o alimento como enfrentamento 

ao estresse (Boggiano et al., 2005; Razzoli et al., 2015; Rowland & Antelman, 1976). As 

estereotipias de alimentação (B2) foram correlacionadas com comer durante o teste (T6). 

Portanto, neste estudo foi visto que alguns animais parecem ser mais reativos apresentando 

maiores reações de medo, menos neofobia e se alimentam mais quando dada a chance. 

Por fim, ao contrário do comumente visto na literatura para personalidade em cavalos (que 

apresenta seis fatores), mas semelhante a outros estudos com animais de laboratório, o conjunto 

das correlações entre os traços encontrados refletem dois estilos de enfrentamento clássicos 

observados em diversas espécies de animais (reativo e proativo; também conhecido como bold 

e shy). 
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 Correlação outras características e personalidade 

A idade dos animais correlacionou negativamente com medo, ou seja, quanto mais jovem 

o cavalo mais medroso ele é. Algo já visto em outros animais, onde alguns fatores de 

personalidade podem ser diferentes com a idade, por exemplo, em Graf et al. (2014) com a 

idade os cavalos podem ficar mais relaxados devido à experiência e/ou aprender a controlar as 

reações de fuga.  

A idade em que o animal iniciou o treinamento se correlacionou negativamente com o fator 

sociabilidade (Q1), e positivamente estereotipias de alimentação (B2), comer durante o teste 

de novo objeto (T6) e coçar (B6). Dessa forma, animais que começaram o treinamento mais 

jovens parecem estar em maior-bem-estar e ser menos reativos que aqueles que começaram o 

treinamento mais velhos. Isso sugere, que assim como visto em humanos, o trabalho (treino) 

pode ser um modificador de personalidade e também dependendo da idade em que é 

introduzido pode afetar o comportamento e o desempenho (Bartolomé & Cockram, 2016; 

Hausberger et al., 2004; Visser et al., 2001).  

A quantidade de anos que o animal está competindo mostrou correlação negativa com a 

alimentação durante o teste (T6), ou seja, animais que competem há mais tempo comem menos 

durante testes. Novamente, essas correlações podem estar associadas ao trabalho, à experiência 

e percepção de estresse e enfrentamento (Bartolomé & Cockram, 2016; Graf et al., 2014; 

Hausberger et al., 2004; Visser et al., 2001), talvez animais que competem a mais tempo 

estejam mais habituados ao manejo e treinos sendo menos reativos. Por outro lado, a média 

semanal de horas de treinamento correlacionou com maior atividade locomotora (T2), mais 

estereotipias de alimentação (B2), os animais comem mais durante o teste (T6) e se coçam (B6) 

mais. Mostrando mais uma vez como treinos podem afetar o comportamento (Hausberger et 

al., 2009; Ijichi et al., 2013; Mills, 1998; Sackman & Houpt, 2019; Visser et al., 2003) e esses 

animais que treinam mais parecem mais proativos, pois a alimentação possivelmente está 
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associada a demanda energética e não uma maneira de lidar com o estresse. Em conjunto, esses 

dados indicam que animais que começam o treino mais cedo, competem há mais tempo, mas 

treinam menos horas por semana parecem apresentar um menor nível de estereotipias, 

principalmente as alimentares. 

Este estudo não encontrou diferenças entre as raças, pois, diferentemente de Lloyd et al. 

(2008) tivemos poucos cavalos de cada raça, impedindo uma melhor análise. O número de 

cavaleiros mostrou diferenças com a sociabilidade (Q1), possivelmente, ter mais cavaleiros pra 

um animal pode dar aos avaliadores mais chances de ver o animal interagir com pessoas 

diferentes. Como dito por Lloyd et al. (2007) de maneira semelhante ao fator agradabilidade, 

esse fator pode estar mais relacionado a subjetividade e experiência pessoal, sendo mais 

facilmente identificado pelos respondentes. 

Ambas as características físicas (altura e circunferência da barriga) se correlacionaram 

com as estereotipias mistas (B3), sendo os animais maiores os que apresentam mais essas 

estereotipias. Circunferência da barriga também se correlacionou negativamente com neofobia, 

indicando que animais menos neofóbicos (reativos) também são maiores na barriga. É 

incomum nos estudos de personalidade com cavalos encontrar análises com características 

físicas, tornando difícil encontrar evidencias para explicar essas relações.
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6. Conclusão 

Este estudo buscou fazer uma revisão bibliográfica do que já se tem publicado em 

personalidade com cavalos, testar as congruências entre diferentes métodos para inferir a 

personalidade em cavalos, verificar se os traços encontrados se assemelham aos já descritos na 

literatura e verificar se animais com diferentes traços de personalidade apresentam diferentes 

comportamentos indicativos de estresse.   

Nossos dados indicam que o questionário apresentou baixa consistência interna e baixa 

correlação com outros métodos, possivelmente pelo do baixo número de respondentes e poucos 

animais, além da maioria dos animais estar alocada nessas hípicas a aproximadamente três 

anos. Dessa forma, sugerimos que essa metodologia com amostras não tão grandes e deva ser 

utilizada juntamente com outros métodos. Por esse método dois traços foram inferidos: 

sociabilidade e abertura, que juntos explicam aproximadamente 75% da variação total.  

Os testes apresentaram maior consistência interna, e resultou em 6 traços 

(medo/reatividade, atividade locomotora, sociabilidade e agressividade a humanos, neofobia e 

comer durante os testes), conseguiram explicar quase 75% da variação total.   

Todos os animais deste estudo apresentaram algum comportamento estereotipado, esses 

comportamentos explicaram 74% da variação total e formaram seis grupos (estereotipias 

locomotoras, de alimentação, ansiedade, de ameaça, inquietude e coçar). O fato de todos os 

animais apresentarem estereotipias levanta a questão da condição de bem-estar destes animais, 

já que é mais comum esta prevalência estar entre três a 15% da amostra, segundo a literatura. 

De forma geral, quando os traços de todos os métodos foram correlacionados, não foi 

possível encontrar os traços sugeridos pela literatura (medo, sociabilidade, reatividade a 

humanos, sensibilidade e atividade locomotora). No entanto, encontrou-se o eixo de 

enfrentamento ao estresse proativo-reativo, um eixo clássico de diferença individual 

encontrado em diversas espécies. 
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Por fim, foi visto que treinos podem influenciar a personalidade do animal, sendo 

animais que iniciam os treinos mais cedo, competem há mais tempo, mas treinam por menos 

horas por dia apresentam menos estereotipias. Já as características intrínsecas estavam mais 

correlacionadas a estereotipias (passo de urso, mordidas no ar e brincar com a boca), além de 

neofobia e reatividade/medo. Sendo animais mais novos mais reativos, assim como animais 

maiores. 

Em estudos futuros sugerimos aumentar o número de entrevistados e de animais, para 

aumentar a variabilidade da amostra e, se possível, acrescentar variáveis fisiológicas para se 

ter uma melhor validação dos métodos utilizados. Ainda, aumentar e diversificar os horários 

das observações comportamentais, principalmente observando a quantidade de tempo gasto em 

todas as estereotipias, além de sua ocorrência, assim elucidando algumas relações que não 

ficaram claras neste estudo. Finalmente, ampliar o questionário sobre histórico de treinos e 

rotina diária de cada animal, como por exemplo acrescentando o tempo gasto em baia ou 

quantas competições o animal participa por ano, para ter uma compreensão mais completa das 

relações entre treinos, bem-estar, estereotipias e personalidade.  
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8. Apêndices 

Apêndice 1 – Nomes dos traços encontrados em artigos que tiveram exclusivamente questionários como 

metodologia para acessar personalidade em cavalos, com as respectivas referências.  

Traços Referência bibliográfica 

Trainability/ Willing to perform/ 

Learn 

(Duberstein & Gilkeson, 2010; Jacobs, Staiger, Albright, & Brooks, 2016; 

Momozawa et al., 2005; Nagy et al., 2010; Olsen & Klemetsdal, 2017; 

Sauer et al., 2019; Wolframm & Meulenbroek, 2012b)  

Anxiousness/ Anxiety (Duberstein & Gilkeson, 2010; Lloyd et al., 2008; Momozawa et al., 

2005; Nagy et al., 2010; Sauer et al., 2019; Staiger, Albright, & Brooks, 

2016)  

Sociability/ Social interaction/ 

Social motivation 

(Lloyd et al., 2008; Olsen & Klemetsdal, 2017; Sauer et al., 2019; Staiger 

et al., 2016)  

Affability (Duberstein & Gilkeson, 2010; Momozawa et al., 2005; Nagy et al., 2010; 

Sauer et al., 2019) 

Agreeableness (McGrogan et al., 2008; Morris et al., 2002)  

Dominance (Lloyd et al., 2008; Olsen & Klemetsdal, 2017)  

Excitability (Lloyd et al., 2008; Olsen & Klemetsdal, 2017) 

Extraversion (McGrogan et al., 2008; Morris et al., 2002) 

Inquisitiveness (Lloyd et al., 2008; Olsen & Klemetsdal, 2017) 

Neuroticism (McGrogan et al., 2008; Morris et al., 2002) 

Protection (Lloyd et al., 2008; Olsen & Klemetsdal, 2017) 

Fearfulness (Olsen & Klemetsdal, 2017; Suwała et al., 2016)  

Activity (Suwała et al., 2016) 

Aggressiveness (Suwała et al., 2016) 

Alertness (Sauer et al., 2019) 

Conscientiousness (Morris et al., 2002) 

Cooperativeness (Suwała et al., 2016) 

Friendliness (Jacobs et al., 2016) 

Gregarious (Staiger et al., 2016) 

Neophobia (Jacobs et al., 2016) 

Nervousness (Suwała et al., 2016) 

Openness to Experience (Morris et al., 2002) 

Recovery (Sauer et al., 2019) 

Self-reliance (Jacobs et al., 2016) 

Submissiveness (Suwała et al., 2016) 

Reactivity to humans (Olsen & Klemetsdal, 2017) 

Intelligence (Wolframm & Meulenbroek, 2012b) 

Character (Wolframm & Meulenbroek, 2012b) 

Temperament (Wolframm & Meulenbroek, 2012b) 

Tractable (Staiger et al., 2016) 

Transportability (Sauer et al., 2019) 
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Apêndice 2 – Total de artigos que tiveram questionários como metodologia para acessar a personalidade do cavalo e suas características metodológicas. Entre parênteses na 

coluna de validação está representado o teste estatístico que foi utilizado pelo estudo e entre parênteses na coluna de fatores está a porcentagem de variância explicada. Análise 

Fatorial de Componentes Principais (PCA) / Análise Procrustes Generalizada (GPA) / Modelo de Cinco Fatores (FFM). 

Artigo Questionário Validação Número de itens 
Variáveis 

fisiológicas/genéticas 

Análise 

estatística 
Traços em inglês 

(Duberstein & Gilkeson, 

2010) 

Baseado em 

Momozawa et al., 2005 
Não 10 díades Não Não Anxiety, trainability, affability 

(Fenner et al., 2019) Selected adjectives Não 9 díades Não Não Não 

(Jacobs et al., 2016) 
Baseado em 

Momozawa et al., 2005 
Não 20 díades 

Genes para cor do 

pêlo 
PCA 

Trainability (16.9), neophobia 

(23.5), friendliness (8.59) and 

self-reliance (7.94) 

(Lloyd et al., 2008) 
Horse Personality 

Questionnaire (HPQ) 
Não 25 Não PCA 

Dominance (19.83), 

anxiousness (18.99), 

excitability (11.99), protection 

(10.37), sociability (10.16) and 

inquisitiveness (7.92) 

(McGrogan et al., 2008) 
Personality descriptive 

adjectives 

Inter-observer 

agreement (Interclass 

correlation) 

36 Não PCA 

Agreeableness (35.6), 

extraversion (16.8) and 

neuroticism (6.6) 

(Mills, 1998) 
Termos dados pelos 

respondentes 

Inter-observer 

agreement (Kendall’s 

coefficient of 

concordance/ 

Spearman’s rank 

correlation 

coefficient) 

38 Não Não Não 

(Momozawa et al., 2005) 
Baseado em 

Momozawa et al., 2003 

Inter-observer 

agreement 

(Cronbach’s alpha) 

20 Não PCA 
Anxiety, trainability, affability 

(all: 71.4% and 75.5) 
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Apêndice 2– continuação. 

Artigo Questionário Validação Número de itens 
Variáveis 

fisiológicas/genéticas 

Análise 

estatística 
Traços em inglês 

(Morris et al., 2002) 
Baseado em  Costa Jr. 

& McCrae, 1992 

Inter-observer 

agreement 

(Cronbach’s alpha 

and Kendall’s W) 

59 Não Não 

Neuroticism, extraversion, 

openness to experience, 

agreeableness and 

conscientiousness 

(Nagy et al., 2010) 
Baseado em  

Momozawa et al., 2005 
Não 19 díades Não PCA 

Anxiety, affability and 

trainability (all: 65.1) 

(Olsen & Klemetsdal, 2017) 

Horse personality 

questionnaire (HPQ) 

based on Lloyd et al. 

(2007), Morris et al. 

(2002), Stevenson-

Hinde et al. (1980) and 

author's choice  

Não 43 Não PCA 

Fearfulness, reactivity to 

humans, willing to learn, 

sociability to humans and 

horses, dominance and 

excitability (all: 44) 

(Sauer et al., 2019) 
Baseado em 

Momozawa et al., 2005 
Não 20 díades Cortisol PCA 

Anxiety, trainability, recovery, 

social interaction, alertness, 

affability and transportability 

(all: 63.4) 

(Staiger et al., 2016) 
Baseado em 

Momozawa et al., 2005 
Não 20 díades 

Mapeamento 

genômico 
PCA 

Anxious (27.6), tractable 

(17.2), sociability (9.8) and 

gregarious (9.4) 

(Suwała et al., 2016) 
Equine Personality 

Survey 
Não 84 Não Não 

Three temperamental: 

nervousness, activity and 

fearfulness/ Three in character: 

submissiveness, aggression 

and cooperativeness 

(Wolframm & 

Meulenbroek, 2012b) 

FFM baseado em  

Goldberg (1993) 

Inter-observer 

agreement 

(Cronbach's alpha) 

15 Não PCA 

Temperament (22.59), 

character (15.18), intelligence 

(10.34), willingness to work 

(9.89) 
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Apêndice 3 – Nomes das características encontradas em artigos que tiveram apenas os testes como metodologia 

para acessar a personalidade do cavalo, com as respectivas referências. Entre parênteses estão os nomes dos testes. 

Traços Referências bibliográficas 

Medo (Ponte) 

(Fureix et al., 2009; Graf et al., 2014; Hausberger et al., 2011; Lansade, 

Bouissou, et al., 2008b; Lansade et al., 2017; Lansade, Pichard, & Leconte, 

2008; Lansade & Simon, 2010; Lesimple et al., 2011; Masko, Domino, 

Lewczuk, Jasinski, & Gajewski, 2020; Pierard, McGreevy, & Geers, 2017; 

Valenchon et al., 2013; Valenchon, Lévy, Moussu, & Lansade, 2017; Visser 

et al., 2001, 2002) 

Sociabilidade  

(Destrez, Grimm, Cézilly, & Julliand, 2015; Fureix et al., 2009; Lansade et 

al., 2013, 2017; Lansade, Pichard, et al., 2008; Lansade & Simon, 2010; 

Lesimple et al., 2011; Pérez Manrique, Hudson, Bánszegi, & Szenczi, 2019; 

Pierard et al., 2017; Valenchon et al., 2017, 2013) 

Medo (Novo objeto) 

(Destrez et al., 2015; Dodds, Knight, Allen, & Murrell, 2017; Fureix et al., 

2009; Graf et al., 2014; Hausberger et al., 2011; Lansade, Bouissou, et al., 

2008b; Lansade et al., 2013; Lansade, Pichard, et al., 2008; Munsters et al., 

2012; Valenchon et al., 2017, 2013) 

Reatividade a humanos 

(Fureix, Menguy, & Hausberger, 2010; Górecka-Bruzda et al., 2017; Lansade 

& Bouissou, 2008; Lansade et al., 2013, 2017; Lansade, Pichard, et al., 2008; 

Lansade & Simon, 2010; Pierard et al., 2017; Valenchon et al., 2013, 2017; 

Visser et al., 2001) 

Medo (Surpresa) 

(Brunberg, Gille, Mikko, Lindgren, & Keeling, 2013; Graf et al., 2014; Jansen 

et al., 2009; Lansade, Bouissou, et al., 2008b; Lansade et al., 2013, 2017; 

Lansade & Simon, 2010; Valenchon et al., 2013, 2017; Visser et al., 2001) 

Sensitividade Sensorial 
(Dodds et al., 2017; Lansade et al., 2013, 2017; Lansade, Pichard, et al., 2008; 

Lansade & Simon, 2010; Valenchon et al., 2013, 2017) 

Atividade Locomotora 
(Lansade et al., 2013, 2017; Lansade & Simon, 2010; Lesimple et al., 2011; 

Pérez Manrique et al., 2019; Valenchon et al., 2017; Visser et al., 2001) 



70 

 

Apêndice 4 – Total de artigos que tiveram os testes como metodologia para acessar a personalidade do cavalo e suas características metodológicas. Entre parênteses na coluna 

de validação está representado o teste estatístico que foi utilizado pelo estudo e entre parênteses na coluna de fatores está a porcentagem de variância explicada. Análise de 

fator de componente principal (PCA). 

Artigo Método Validação 
Tipo de variável 

comportamental 

Variáveis 

genéticas/fisiológicas 

Análise 

estatística 
Traços em inglês 

(Brunberg et al., 2013) Fear (suddenness) Repetition Score Genes for coat color Não Fear 

(Destrez et al., 2015) Sociability and novelty Repetição Frequência ou % 

Blood cells and 

bacteria functional 

group analysis 

Não 
Sociability and 

neophobia 

(Dodds et al., 2017) Novel object and auditory Repetição  Score Pain scores Não Não 

(Fureix et al., 2009) 

Social isolation, 

neophobia, bridge and 

human–horse relationship 

Repetição Frequência ou % Não Não 

Emotional reactivity 

and the human–horse 

relationship 

(Fureix et al., 2010) 
Human – horse 

relationship 
Não Frequência ou % Spine evaluation Não Aggression (humans) 

(Górecka-Bruzda et al., 

2017) 
Reactivity to humans Não 

Frequency and 

score 
heart rate Não 

Reactivity to humans 

(domesticability) 

(Graf et al., 2014) 

Stationary balls, rolling 

ball, bridge, alleyway and 

bar 

Repetição Score Não Não Reactivity 

(Hausberger et al., 2011) 
Arena, novel object and 

bridge 
Não Frequência ou % Não 

Factorial 

Correspondence 

Analysis (FCA) 

Anxiety (48) and 

sensitiveness (50) 

(Jansen et al., 2009) Surprise (umbrella) Repetição - 
Heart rate and 

physical activity 
Não Emotional response 
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Apêndice 4 – continuação. 

Artigo Método Validação 
Tipo de variável 

comportamental 

Variáveis 

genéticas/ 

fisiológicas 

Análise estatística Traços em inglês 

(Lansade, Bouissou, et al., 

2008b) 

Novel object, novel area 

(bridge) and surprise 

(umbrella) 

Stability over time and 

across situations 

(Spearman) 

Frequência ou % HRV Não Fearfulness 

(Lansade & Bouissou, 2008) Reactivity to humans Repetição Frequência ou % HRV Não Reactivity to humans 

(Lansade, Pichard, et al., 

2008) 

Odor, food, visual 

stimulus, sound, tactile, 

novel object, crossing an 

unknown surface test 

(bridge), surprise 

(umbrella), social 

isolation and reactivity to 

humans test 

Stability over time and 

across situations 

(Spearman) 

Frequency and 

score 
Não Não 

Sensitivity, fearfulness, 

social motivation, 

locomotor activity and 

reactivity to humans 

(Lansade & Simon, 2010) 

Novel area (bridge), 

passive human, tactile 

sensitivity, social 

isolation, surprise and 

locomotory activity 

Repetição Frequência ou % Não Não 

Fearfulness, 

gregariousness, activity 

level, reactivity to 

humans and sensory 

sensitivity 

(Lansade et al., 2013) 

Novel arena, passive 

human, tactile sensitivity, 

novel object, social 

isolation, novel area 

(bridge), suddenness, 

locomotory activity 

Não Frequência ou % 

Pavlovian to 

instrumental 

transfer 

Não 

Gregariousness, 

fearfulness, reactivity 

to humans, locomotor 

activity and tactile 

sensitivity 

(Lansade et al., 2017) 

Novel arena, passive 

human, tactile sensitivity, 

social isolation, novel area 

(bridge), suddenness, 

locomotory activity 

Não Frequência ou % Não Não 

Fearfulness, 

gregariousness, activity 

level, reactivity to 

humans and sensory 

sensitivity 
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Apêndice 4 – continuação. 

Artigo Método Validação 

Tipo de 

variável 

comportam

ental 

Variáveis 

genéticas/ 

fisiológicas 

Análise 

estatística 
Traços em inglês 

(Lesimple et al., 2011) 
Arena, novel object and 

bridge 
Não 

Frequência 

ou % 
Não 

Factorial 

corresponde

nce analysis 

Emotionality (reaction 

to social separation for the arena 

test, nervousness for the 

novel object, fear when handled 

for the bridge and learning 

for the chest test) 

(Pérez Manrique et al., 2019) Conspecific separation Across time repetition (ICC) 
Frequência 

ou % 
HRV Yes 

(Vocalizations; Tail raised; 

Locomotion;) Level of arousal, 

temperament 

(Masko et al., 2020) 
Novel object test, handling 

test and emotional response 
Não 

Frequência 

ou % 
Não yes 

Flightiness, freeziness, curiosity 

and Timidity 

(Munsters et al., 2012) 

Three challenging objects (a 

blue-sail; a red-ball; and a 

narrow-passage) 

Repetição Score 

Heart rate 

(HR), heart rate 

variability 

(HRV) 

Não Compliancy 

(Pierard et al., 2017) 

Sudden object, arena, bridge, 

sudden sounds, human 

(handling) and 

gregariousness 

Não 
Frequency 

and score 
Não PCA Não 

(Valenchon et al., 2013) 

Novel arena, passive human, 

tactile sensitivity, novel 

object, social isolation, novel 

area (bridge), suddenness, 

locomotory activity 

Não 
Frequência 

ou % 
Cortisol Não 

Fearfulness, gregariousness, 

activity level, reactivity to 

humans and sensory sensitivity 

(Valenchon et al., 2017) 

Novel arena, passive human, 

tactile sensitivity, novel 

object, social isolation, novel 

area (bridge), suddenness, 

locomotory activity 

Não 
Frequência 

ou % 
Cortisol Não 

Fearfulness, gregariousness, 

activity level, reactivity to 

humans and sensory sensitivity 
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Apêndice 4 – continuação. 

Artigo Método Validação 

Tipo de 

variável 

comportam

ental 

Variáveis 

genéticas/ 

fisiológicas 

Análise 

estatística 
Traços em inglês 

(Visser et al., 2001) 
Novel object (umbrella), 

human and bridge (handling) 
Stability over time (Pearson) Score Não PCA 

Flightiness, sensitiveness, 

patience and willing to perform 

(all: 49 - 65) 

(Visser et al., 2002) 
Novel object and handling 

test (bridge) 
Repetição 

Just 

physiologic

al (HRV) 

HRV Não Não 
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Apêndice 5 – Total de artigos que tiveram observações em conjunto com outra metodologia (testes ou questionário) para acessar a personalidade do cavalo e suas características 

metodológicas. Entre parênteses na coluna de validação está representado o teste estatístico que foi utilizado pelo estudo e entre parênteses na coluna de fatores está a 

porcentagem de variância explicada. Análise de fator de componente principal (PCA). 

Artigo Método Variáveis Validação 
Tipo de variável 

comportamental 

Variáveis genéticas/ 

fisiológicas 
Análise estatística Traços em inglês 

(Bulens et al., 2015) 

Testes Novel object 

Across situation Frequência ou % Não Não Fearfulness 
Observações 

Baseline behavior 

profiling 

(Calviello et al., 

2016) 

Testes Forced human approach Cross-validation of 

the model by 

bootstrap 

Scores Não Não 

Reaction to 

humans 

(handling) 
Observações Daily routine 

(Ellis et al., 2014) 

Testes 
Handling (bridge); 

Suddenness 
Repetição (t-test and 

Wilcoxon Sign Test) 

Frequência ou % 

and scores 

Salivary cortisol, heart 

rates and fecal pH 
Não 

Agitation (calm - 

excitable) 

Observações  

Feeding time, ridden 

exercise and evening 

turn- out 

(Lansade et al., 

2014) 

Testes 

Fearfulness, tactile 

sensitivity, 

gregariousness, activity 

level, reactivity to a 

human and handling 

Repetição (for 

intervention 

efficacy) 

Frequency Cortisol and genes Não 

Fearfulness, 

tactile sensitivity, 

gregariousness, 

activity level and 

reactivity to 

human Observações Stereotypic behavior 

(Lloyd et al., 2007) 

Questionário 
25 behaviorally defined 

adjectives (BDA) 

Interobserver 

(Kendall coefficient 

of concordance and 

Spearman) 

Score 

Não 

Sim 
Dominance, 

anxiousness, 

excitability, 

protection, 

sociability and 

inquisitiveness Observações  

Social behavior, activity, 

aggression and feeding 

behavior 

(used as validation 

for test) 
Frequency Não 
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Apêndice 5 – continuação. 

Artigo Método Variáveis Validação 
Tipo de variável 

comportamental 

Variáveis genéticas/ 

fisiológicas 

Análise 

estatística 
Traços em inglês 

(Roberts et al., 2016) 

Questionário 
41 temperament 

descriptions 

Used KMO to 

validate adjectives 
Score 

Spontaneous blink rate 

observation 
Sim 

Anxiety, 

trainability, 

excitability, 

docility, 

inquisitiveness, 

irritability, self-

reliance, horse–

horse interaction 

and horse–human 

interaction 

Observações  
Behavioral initiation 

rate observation 
Não Frequency 

No correlations with 

traits 

(Rothmann et al., 2014) 

Questionário 

Nervousness, 

agreeableness and 

trainability 

Não Score Não Não Nervousness 

Observações  

Ethogram of behavior 

reactions 

(conformation test) 

(Sauveroche et al., 2020) 

Questionário Lloyd, 2007 Não Score 

Hair cortisol Não 

Dominance, 

anxiousness and 

excitability Observações  

Social, stereotypical, 

locomotion and 

feeding-related 

behaviors 

Inter-observer 

reliability (Mann-

Whitney) 

Frequency 
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Apêndice 6 – Representação da quantidade de animais que participaram de cada metodologia utilizada neste estudo. Tempo 2 representa a repetição dos testes. 0 é dado quando 

o animal não está incluído nessa amostra e 1 quando o animal foi incluído. 

Animal 
Novo objeto Medo Reatividade a humanos Sociabilidade 

Todos os testes Questionário 
Tempo 1 Tempo 2 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 1 Tempo 2 

Big Champion 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Black 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Boa sorte 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Bracarense 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Carenthus 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Chambinho 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Diamante 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Floriano 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Fultima do Guega 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Golden Dream 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Icaro 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Mel 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Merengue 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Mustang 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Petra 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

Ravel 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Revel 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

Samira 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

SL Hortencia 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

SL Larcky 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

SL Scientist 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

Tatapa 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Vivaldi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Volta Por Cima 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Zingulord 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Afifo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Furioso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Guilmore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Apêndice 6 – continuação. 

Animal 
Novo objeto Medo Reatividade a humanos Sociabilidade 

Todos os testes Questionário 
Tempo 1 Tempo 2 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 1 Tempo 2 Tempo 1 Tempo 2 

Iates 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Infantil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Paladino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Paris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Que Presento 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

Rebeca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rubro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sarajane 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SL Sépio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SL Sidônio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Sorriso 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Vitorino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 37 31 35 32 39 30 13 13 12 40 
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Apêndice 7 – Análise ICC de todos os adjetivos, separados por localização e em negrito são os resultados 

significativos. 

 Jiqui MCT Média 

Adjetivo 3,1 3K P 3,1 3K P 3.1 3.k 

Agressivo com cavalos  0,594 0,814 0,00 0,323 0,656 0,00 0,459 0,735 

Agressivo com pessoas 0,458 0,717 0,00 0,510 0,806 0,00 0,484 0,762 

Agitado 0,512 0,759 0,00 0,508 0,805 0,00 0,510 0,782 

Alerta 0,213 0,449 0,09 0,530 0,819 0,00 0,372 0,634 

Corajoso 0,307 0,57 0,03 0,167 0,445 0,07 0,237 0,508 

Curioso 0,271 0,527 0,04 0,064 0,215 0,26 0,168 0,371 

Dominante 0,301 0,563 0,03 0,306 0,638 0,01 0,304 0,601 

Concentrado 0,29 0,551 0,03 -0,062 -0,306 0,70 0,114 0,123 

Medroso/assustado 0,117 0,284 0,22 0,448 0,764 0,00 0,283 0,524 

Inseguro -0,26 -1,58 0,97 0,389 0,718 0,00 0,067 -0,429 

Inteligente 0,17 0,38 0,14 0,148 0,411 0,09 0,159 0,396 

Irritável 0,108 0,266 0,24 0,316 0,649 0,00 0,212 0,458 

Preguiçoso 0,157 0,359 0,15 0,142 0,399 0,10 0,150 0,379 

Barulhento 0,19 0,413 0,11 0,393 0,722 0,00 0,292 0,568 

Oportunista 0,109 0,269 0,23 0,041 0,146 0,33 0,075 0,208 

Paciente 0,328 0,594 0,02 0,281 0,610 0,01 0,305 0,602 

Brincalhão 0,554 0,789 0,00 0,334 0,667 0,00 0,444 0,728 

Previsível 0,088 0,225 0,27 0,333 0,667 0,00 0,211 0,446 

Sociável com cavalos 0,395 0,662 0,01 0,462 0,774 0,00 0,429 0,718 

Sociável com pessoas 0,561 0,793 0,00 0,451 0,767 0,00 0,506 0,780 

Teimoso 0,285 0,545 0,04 0,262 0,587 0,01 0,27 0,566 

Desconfiado 0,128 0,306 0,20 0,384 0,714 0,00 0,256 0,510 

Tenso 0,053 0,143 0,35 0,228 0,542 0,03 0,141 0,343 

Treinável 0,219 0,457 0,08 0,319 0,652 0,00 0,269 0,555 
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