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Resumo 

 

Este trabalho analisa a dinâmica social de um grupo de éguas em três dimensões: diádica, 

triádica e coletiva. Está dividido em três Capítulos cujos objetivos são: 1) descrever interações 

diádicas afiliativas e agonísticas e caracterizar a dinâmica social de parcerias preferenciais; 2) 

analisar ocorrências e interações em conflitos (intervenções de terceiros) e pós-conflitos 

(reconciliação, consolo e apaziguamento) e 3) caracterizar a dinâmica de movimentos coletivos 

sob análises de fatores próprios do indivíduo (idade, peso, ranque e estado reprodutivo). O 

estudo foi realizado no Haras Volta (Frei Paulo, SE, Brasil) em 2012 e 2013. Foi observado um 

grupo de 64 éguas e 20 potros lactentes da raça manga-larga machador. Foram realizadas três 

tipos de observações diurnas: 1) focal (ocorrências de comportamentos agonístico, afiliativos, 

sincronia e mudança de direção = 130 horas); 2) todas as ocorrências de conflitos em 304 h e 

3) varreduras (posicionamento e atividade = 117 varreduras) que geraram informações de 

proximidade (valor da relação), rede social e distâncias entre os animais. No Cap. 1 descreveu-

se que as éguas se envolveram mais em afiliação do que em agonismo. É possível que a 

sincronia na direção possa ser um tipo de afiliação também nessa espécie. Éguas mais velhas 

e mais pesadas tiveram ranques mais elevados, mas não houve categoria mais agressiva que 

outra. Parceiras preferenciais apresentaram similaridade em idade, peso, força nos 

relacionamentos e centralidade social, sendo que a dinâmica social dessas parcerias 

caracterizou-se por proximidade e baixo agonismo entre parceiras. A afiliação e a sincronia 

foram mais direcionadas para animais neutros do que para parceiras preferenciais. No Cap. 2 

reportou-se que reconciliação, consolo/apaziguamento e intervenção em conflitos (IC) 

ocorreram em 57%, 37% e 31% dos conflitos, respectivamente. A ocorrência de reconciliação 

ou dispersão, realizadas pelas díades com e sem reconciliação, respectivamente, podem ser 

estratégias para redução da incerteza/instabilidade social pós-conflito. Os conflitos ocorreram 

entre éguas com pouca proximidade e reconciliação não foi dependente do valor da relação 

(amizade), mas o consolo e apaziguamento foram. A intervenção em conflitos foi realizada por 

éguas com idade e ranque mais elevados que os das oponentes do conflito, e não foi 

direcionada a parceiras preferenciais, sugerindo manutenção da estabilidade social. No Cap. 3 

detectou-se que não houve uma categoria de indivíduos que se posicionasse com maior 

frequência ao centro do rebanho. Éguas mais velhas tenderam a estar à frente do grupo. 

Animais mais jovens (potros) foram socialmente mais centrais e animais com necessidades 

nutricionais diferenciadas (prenhes e lactantes) e de alto ranque foram menos centrais 

socialmente. Mais da metade do rebanho esteve direcionado, com antecedência, para o 

sentido que o grupo veio a seguir e o índice de concordância na direção (ICD) foi maior quando 

o grupo se deslocou mais. Isso pode sugerir que o sentido do deslocamento do grupo foi 

determinado pelo sentido do corpo da maioria dos animais (minimizando custos de consenso), 

que pode ter ocorrido por processo mimético de sincronização, sugerindo uma forma 

simplificada de coordenação (liderança) distribuída em pastejo. Éguas vazias e de baixo 

ranque ajustaram mais suas direções em pastejo à direção das outras éguas. Isso indica maior 

ocorrência de processos miméticos de sincronismo, o que pode levar a coordenação do 

movimento ser efetuada por animais que mantenham maior consistência na direção ou por 

animais mais velhos. 

Palavras-chave: rede social, reconciliação, apaziguamento, intervenção em conflito, parceria 

preferencial, liderança, comportamento social, cavalos. 
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Abstract 

 

This study analyzes the social dynamics of a group of mares in three dimensions: dyadic, 

triadic, and collective. It is divided in three chapters which objectives are: 1) describe the dyadic 

affiliative and agonistic interactions and characterize the social dynamics of preferable 

partnerships; 2) analyze the occurrences and interactions in conflict (third part interventions) 

and post-conflicts (reconciliation, consolation, and appeasement); and 3) characterize collective 

movement dynamics under analyzes of individuals features (age, weight, rank, and 

reproductive state).The study was carried out at Volta Haras (Frei Paulo, Sergipe, Brazil) in 

2012 and 2013. A group of 64 mares and 21 suckling foals of manga-larga marchador breed 

were observed. Three daytime methods of behavioral records were employed: 1) continuous 

animal-focal (registering occurrence of agonistic and affiliative behaviors, synchrony and 

change of direction) totaling 130 hours; 2) all occurrences of conflict in 304 hours; and 3) scan 

(position and activity) totaling 117 scans which generated closeness information (value of the 

relationship), social network, and distance among the animals. In the first chapter, we describe 

that the mares were more involved in affiliation than in agonisms. We suggest that synchrony in 

direction is a kind of affiliation in this species. Older and heavier mares had higher ranks, but 

there was not a category that was more aggressive than the other. Preferable partners 

presented similarities in age, weight, strength in the relationships, and social centrality, being 

the social dynamics of these partnerships characterized by closeness and low agonism among 

the partners. In the second chapter, we report that reconciliation, comfort/appeasement, and 

intervention in conflicts (IC) occurred in 57%, 37%, and 31% of the conflicts, respectively. The 

occurrence of reconciliation or dispersion may be strategies to reduce the social 

uncertainty/instability post-conflict. The conflicts occurred between mares with low closeness, 

and reconciliation was not dependent on the value of the relationship (friendship), but the 

comfort and appeasement did were. The intervention in conflicts were performed by mares with 

higher rank and age than the opponents of the conflict, and it was not directed to preferable 

partners, suggesting maintenance of the social stability. In the third chapter, we detected that 

there was not a category of individuals that positioned themselves to the center of the herd with 

higher frequency. Older mares tend to be ahead of the group. Younger animals (foals) were 

socially more central and animals with differentiated nutritional needs (pregnant mares and 

suckling ones) and high rank were less socially central.  More than half of the herd was 

directed, with anticipation, to the direction that the group started to follow, and the agreement 

index in the direction (AID) was higher when the group moved more. This may suggest that the 

direction of the group’s movement was determined by the direction of the body of the majority of 

the animals (minimizing consensual costs), which may have occurred by the mimetic 

synchronization process, suggesting a simplified way of coordination (leadership) distributed in 

grazing. Empty and low rank mares adjusted more their directions in grazing towards the other 

mares. This indicates more occurrence of mimetic process of synchronism, which may lead to 

the coordination of the movement to be performed by animals that keep more consistency in 

direction or older animals. 

Keywords: social network, reconciliation, appeasement, intervention in conflict, preferable 

partner, leadership, social behavior, horses. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A análise do comportamento de animais sociais passou de uma fase em que os 

grupos eram considerados em sua totalidade, compostos por indivíduos anônimos, para 

uma fase em que os indivíduos são identificados, com o padrão das interações diádicas, 

refletindo as relações sociais e, em conjunto, resultando na estrutura social de um grupo 

(HINDE & STEVENSON-HINDE, 1976). A partir deste foco na díade e de análise de custos 

e benefícios, Giraldeau & Caraco (2000) chamam de Economia de Agregação situações 

ecológicas em que a proximidade entre os indivíduos aumenta benefício (e/ou diminui os 

custos) para cada um dos participantes. Já em outras condições ecológicas os animais 

vivenciam uma Economia de Dispersão, em que a proximidade diminui os beneficios (e/ou 

aumenta os custos) para cada indivíduo. No ambiente natural, essas duas forças 

coincidem e pressões ecológicas para proximidade e distanciamento existem 

simultaneamente, podendo variar de forma previsível (ex. ao longo das estações, ou ao 

longo do ciclo dia/noite), ou de forma imprevisível, em eventos estocásticos (ex. momentos 

com presença ou ausência de predador no ambiente).  

Um exemplo clássico de como interações diádicas resultam em padrões coletivos é 

a fomação de hierarquia de dominância. A concorrência durante a alimentação é uma 

situação na qual a relação diádica de competição estabelece uma relação de dominância e 

submissão. Em futuras interações, o dominante passa a afastar o subordinado em um local 

preferencial de alimentação (WARING, 2003). Desta forma, o estabelecimento de uma 

hierarquia de dominância contribui para minimização de conflitos agressivos, além de 

organizar determinadas atividades dentro do grupo (MAYNARD-SMITH, 1974).  Este 

padrão, entretanto, perpassa todas as outras atividades do grupo. Assim, dentro dos 

movimentos coletivos há formas para um subordinado evitar o contato ou a proximidade 
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com um animal dominante, pois ao se deslocarem, podem determinar a distância que 

mantêm dos demais membros do grupo (BEECHAM & FARNSWORTH, 1999). Deste 

modo, a localização dos animais dentro do grupo não ocorre ao acaso, podendo ser 

resultado do conjunto de interações diádicas e necessidades imediatas de cada indivíduo 

por recursos. Seguindo esta linha de raciocínio, de Waal (1986) argumenta que o 

comportamento observado em animais sociais é sempre resultado de um equilíbrio 

dinâmico entre forças centrípetas (que aproximam os indivíduos) e forças centrífugas (que 

afastam os indivíduos). 

Esta abordagem subjaz a hipótese da inteligência social, de que o aumento do 

cérebro está ligado a capacidades cognitivas para lidar com o ambiente mais reativo que é 

o social, em contraposição ao ambiente menos reativo do alimento (BYRNE & WHITEN, 

1989), ou seja, a hipótese da inteligência social argumenta que o crescimento da razão 

neocortical deve-se a necessidade de manejar o alto e variável número de informações 

necessárias ao convívio social (BYRNE & WHITEN, 1989). O estabelecimento de 

hierarquias de dominância, a existência de parcerias preferenciais entre indivíduos de um 

grupo, a ocorrência de interações diáticas e triádicas diferenciais (ex. comportamentos de 

reconciliação entre conflitantes, consolo, apaziguamento e coalizões) e a coordenação de 

movimentos coletivos baseados em atributos individuais são comumente observados em 

primatas e outras espécies de mamíferos sociais, sendo utilizados como evidências de 

cognição social em suporte à hipótese citada (BYRNE & WHITEN, 1989).  

Entretanto, há carência de estudos em diversas outras espécies de não primatas 

que vivem em grupos para avaliar se de fato ocorrem comportamentos sociais tidos como 

complexos e em que frequência. Neste sentido, os equinos são bons modelos, por 

formarem grupos pequenos de haréns quando em estado selvagem (WARING, 2003), mas 

serem capazes de movimentos coletivos em grandes manadas (ex. zebras) e quando são 
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mantidos em maior densidade em condições de pastejo. A despeito da grande quantidade 

de estudos sobre fisiologia e comportamento de equídeos visando melhorar o manejo 

destes animais, análises da estrutura social buscando quantificar indicadores de 

complexidade social ainda são incipientes. Há indícios de que estes animais formam 

relacionamentos preferenciais que são comumente medidos pela permanente proximidade 

dos animais e pela ocorrência de grooming mútuo entre as díades (ELLARD & CROWELL-

DAVIS, 1989), embora ainda hoje essas ocorrências não estejam definidas com clareza. 

Em geral, diferentemente dos comportamentos agonísticos em cavalos, os afiliativos, com 

suas ocorrências, características e importância para esses animais, são poucos citados na 

literatura. Cavalos foram significativamente mais propensos a intervir em interações de 

grooming mútuo ou jogos, quando esses envolveram seus parceiros preferenciais com 

outros animais (VANDIERENDONCK et al., 2009). Essa propensão à intervenção de 

comportamentos afilitativos mostra a importância dos relacionamentos preferenciais para 

esses animais.  

VanDierendonck et al. (2009) afirmam que a manutenção de relacionamentos com 

parceiros preferenciais é importante para os cavalos e tem implicações para a criação e 

gestão dos equinos. Do mesmo modo, Kimura (1998) ressalta que a compreensão das 

relações de convivência entre cavalos pode facilitar o manejo, melhorar o conforto dos 

animais e reduzir estresse quando mantidos em estábulos ou piquetes, aumentando a 

produtividade e desempenho desses animais.  

Este trabalho visa contribuir para a discussão de comportamentos sociais 

oferecendo uma análise desses comportamentos em três dimensões: 1. diádica, 2. triádica 

e 3. coletiva.  
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OBJETIVOS, HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Objetivo geral  

Análisar a dinâmica social e de movimento coletivo de um grupo de éguas mantidas 

em criação extensiva.  

 

CAPÍTULO 1. Dinâmica social em éguas: agonismo, afiliação e parcerias 

preferenciais  

Objetivo: Descrever interações diádicas afiliativas e agonísticas e caracterizar a 

dinâmica social de parcerias preferenciais em um grupo de éguas criadas extensivamente.  

Hipóteses e predições: 

1. Há diferenças nas interações sociais perante características próprias dos 

indivíduos (idade, peso e estado reprodutivo):  

- é esperado que éguas mais velhas e mais pesadas tenham alto ranque;  

- é esperado que éguas mais jovens envolvam-se mais em afiliação;  

- é esperado que éguas lactantes envolvam-se menos em interações 

afiliativas e agonísticas.  

2. Além de alta proximidade, há caraterísticas diferenciadas na afiliação e agonismo 

na relação de parcerias preferenciais em éguas:  

- parcerias preferenciais terão alta afiliação e sincronização de pastejo 

(mesma direção) e baixo agonismo. 
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3. Há similaridades entre as éguas que formam díades de parcerias preferenciais 

mais consistentes (hipótese de similaridade nos relacionamentos - menor custo de 

sincronização):  

- parceiras preferenciais terão maior similaridade em estágio de vida (idade e 

estado reprodutivo) e características individuais (peso) e sociais (ranque de 

dominância, força nos relacionamentos e centralidade social). 

 

CAPÍTULO 2. Reconciliação e comportamentos triádicos em éguas: interações 

em conflitos e pós-conflitos 

Objetivo: Analisar as ocorrências e interações em conflitos (intervenções de 

terceiros) e pós-conflitos (reconciliação, consolo e apaziguamento) em um grupo de éguas 

e seus potros criados extensivamente. 

Hipóteses e predições: 

1. A ocorrência de conflitos e reconciliação será influenciada pelo tamanho da área 

disponível aos animais:  

- haverá maior número de conflitos e reconciliações em áreas menores 

(piquete pequeno).  

2. O comportamento de reconciliação tem a função de reduzir a incerteza da 

relação:  

- as oponentes que não reconciliarem manterão maior distância pós-conflito 

que as oponentes que se reconciliaram. 

3. O valor da relação influencia nas interações pós-conflito:  

- éguas exibirão mais reconciliação, consolo/apaziguamento e intervenção 

quando o conflito envolver animais mais próximos socialmente. 

4. Diferenças individuais influenciam o envolvimento de animais em conflitos:  
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- reconciliações serão iniciadas por éguas de menor peso, idade e ranque;  

- intervenções em conflitos serão realizadas por éguas com idade e ranque 

mais elevados que os das envolvidas no conflito. 

 

CAPÍTULO 3. Movimento coletivo: coordenação do deslocamento e geometria 

de grupo em éguas em criação extensiva 

Objetivo: Caracterizar a dinâmica de movimentos coletivos (deslocamento do 

rebanho) em éguas sob análises de fatores próprios do indivíduo (idade), sociais (ranque) 

e fisiológicos (gestação, lactação e vazia).  

Hipóteses e predições: 

1. A geometria espacial do grupo (posicionamento relativo dos indivíduos durante 

atividades) é não-randômica:  

- éguas em gestação e lactação estarão na periferia do rebanho (hipótese de 

melhor localização de pastejo);  

- potros estarão mais ao centro do grupo (hipótese de posicionamento mais 

seguro). 

2. A coordenação do movimento coletivo em éguas é afetada por características 

próprias dos indivíduos:  

- éguas mais velhas, de alto ranque e/ou em lactação estarão mais 

frequentemente à frente do rebanho (hipótese de liderança/coordenação do 

movimento baseada em atributos). 

3. Comportamentos em pastejo que indiquem a motivação na direção do 

deslocamento minimizam custos de consenso:  

- o rebanho se deslocará no sentido indicado pela maioria dos animais 

(hipótese de mitigação de conflito).  
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CAPÍTULO 1. Dinâmica social em éguas: agonismo, afiliação e parcerias 

preferenciais 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Cavalos formam grupos sociais estáveis, como pequenos haréns, com cerca de três 

a quatro éguas e seus filhotes e um garanhão (macho alfa) do bando. Os jovens 

geralmente migram e podem formar grupos de solteiros antes de formarem seus próprios 

haréns. Os machos defendem as fêmeas, mas não o território (WARING, 2003). Também 

é visto em equídeos grandes rebanhos em movimentos coletivos (FISCHHOFF et al., 

2007).  

Em animais sociais, a vida em grupo oferece diversas oportunidades de interações 

que podem levar a agressões e concorrência. Um cavalo ganha uma posição dominante 

sobre outro através de interações sociais que resultam no afastamento/evitação do outro 

animal (KRUEGER et al., 2015). A interação pode envolver apenas exibição, como 

ameaças de coices ou mordidas, sem contato físico direto. Pode haver também um 

empurrão com a cabeça colidindo no pescoço do outro cavalo, ou pode ser violenta, com 

patadas, coices e mordidas. Além disso, a interação pode ser quase imperceptível, com 

apenas a evasão de um dos animais. Wells & Goldschmidt-Rothschild (1979), encontraram 

em seu estudo com manadas de cavalos Camargue, que as ameaças de mordidas, que 

são displays “mais leves” foram emitidas de dominantes para os subordinados, enquanto 

as ameaças de coices/patadas - “mais intensas”- tendiam a serem usadas como uma 

reação defensiva, pelos subordinados, contra os animais dominantes. Já Ellard & Crowell-
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Davis (1989), não identificaram coices como comportamentos defensivos contra 

dominantes. Em vez disso, sugeriram que coices parecem seguir o mesmo padrão de 

outras formas mais intensas de agressão. Depois de uma ou mais interações, e 

geralmente dentro de um ou dois dias após a primeira interação, a relação entre os dois 

cavalos torna-se relativamente fixa. Em futuros encontros a luta raramente ocorrerá. Com a 

redução de interações agressivas, a vida social torna-se mais eficiente (WARING, 2003). 

Entretanto, mesmo em um grupo de equinos com ordem hieráquica estabelecida, essa 

pode variar de uma atividade para outra. Ellard & Crowell-Davis (1989) estudaram a 

hierarquia social de um grupo de éguas enquanto se alimentavam em campo e em 

ambiente confinado e observaram diferença na ordem hierárquica das mesmas a 

depender, possivelmente, do ambiente e da motivação para determinada atividade. Éguas 

mais velhas são geralmente descritas como dominantes sobre as mais jovens (RUTBERG 

& GREENBERG, 1990). Segundo Heitor et al. (2006), a idade exerce influência na 

obtenção de uma posição social, mas não é, necessariamente, determinante. Por outro 

lado, Houpt et al. (1978) afirmaram que o peso, mas não a idade, pareceram afetar a 

posição na hierarquia equina, embora em seu estudo, os cavalos jovens também foram 

submissos aos adultos. Também foi verificado que éguas podem se tornar mais agressivas 

após parirem, apresentando dominância temporária sobre, por exemplo, castrados e éguas 

sem potros (WARING, 2003). 

Em cavalos, apesar da hierarquia de dominância ser aceita como altamente linear 

(HEITOR et. al., 2006), também ocorre relações hierárquicas triangulares (HOUPT et al., 

1978). Embora potros normalmente estejam em baixa posição hierarquica, enquanto perto 

de suas mães eles compartilham a posição de dominância das mesmas e não são 

ameaçados por éguas subordinadas as suas mães (TYLER, 1972). Ou seja, tal como em 

primatas, ocorre o fenômeno de dependência de ranque, pelo menos no início da vida dos 
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indivíduos (CHAPAIS, 1992). Essa influência do parentesco na hierarquia de dominância 

parece se estender por longo prazo. Segundo Houpt et al. (1978), as filhas de éguas 

dominantes eram dominantes dentro de seus próprios rebanhos.  Similarmente, Weeks et 

al. (2000) encontraram correlações positivas e significativas entre o ranque de éguas e 

potros, assim como nas taxas de agressão dirigidas aos membros do rebanho. 

Novamente, um padrão matrilinear semelhante ao descrito em primatas (CHAPAIS, 1992). 

Segundo Sussman et al. (2005), são preponderantes as pesquisas sobre 

comportamentos agressivos, chegando a negligenciar a importância dos comportamentos 

cooperativos e de filiação. Similarmente, os comportamentos afiliativos em cavalos, 

diferentemente dos agonísticos, não são tão registrados na literatura. São normalmente 

descritos como: grooming mútuo, contato do focinho com o corpo do outro cavalo, jogos, 

aproximação e seguir (COZZI et al., 2010). Em geral, são comportamentos sutis e pouco 

perceptíveis, igualmente aos apresentados em cabras domésticas (SCHINO, 1998). A 

ocorrência desses comportamentos parece variar entre as idades. Segundo Keiper & 

Receveur (1992), potros e animais mais jovens que um ano, se envolveram mais em 

comportamentos afiliativos que os demais do grupo. Outra particularidade em potros foi a 

constatação de que, tanto a frequência de grooming mútuo, quanto os vizinhos mais 

próximos desses infantes, foram mais frequentemente outros potros, do que suas mães, 

sugerindo grupos de brincadeira (CROWELL-DAVIS et al., 1986). Além de fatores externos 

aos animais, o estado reprodutivo parece influenciar na ocorrência de comportamentos 

afiliativos em éguas. VanDierendonck et al. (2004) observaram mudanças significativas no 

comportamento social e interações de éguas após a parição, com queda na frequência de 

grooming mútuo. 

Dentre os comportamentos afiliativos citados, o mais utilizado para detecção de 

parcerias preferenciais em éguas foi a proximidade dos animais (ELLARD & CROWELL-



10 
 

 
 

DAVIS, 1989; KIMURA, 1998; VANDIERENDONCK et al., 2004), embora o grooming 

mútuo também seja sugerido como um indicador de tais parcerias (ELLARD & CROWELL-

DAVIS, 1989). No entanto, ainda há divergências entre os autores em relação a ocorrência 

dessas afiliações entre parcerias preferenciais.  

Um grupo social é formado diante da sincronização das atividades de seus 

membros, como em períodos de alimentação e descanso. No entanto, a sincronização de 

atividades pode ser onerosa para os indivíduos se os obrigar a adiar suas atividades (em 

períodos ótimos) a fim de se ajustar às atividades do grupo. Tais custos serão 

particularmente elevados em grupos cujos membros diferem em idade, tamanho do corpo 

ou sexo, pois a alocação ótima de tempo para várias atividades é susceptível de diferir 

entre essas categorias (CONRADT & ROPER, 2000; MICHELENA et al., 2006; LAKENS, 

2010). Sarova et al. (2007) estudaram sincronização de atividades em bovinos e relataram 

que díades de vacas com menores diferenças de peso sincronizaram melhor suas 

atividades, mas que nem a lactação nem a dominância tiveram efeito na sincronização de 

atividades desses animais. Os animais sincronizam não só suas atividades, mas também 

chegam a sincronias mais finas, com a coordenação de movimentos corporais simultâneos 

(CONNOR et al., 2006). Assim, escolha de parceiras preferenciais em éguas não se 

configura ao acaso. Ellard & Crowell-Davis (1989) sugeriram que a relação entre essas 

parcerias em éguas estava entre indivíduos de hierarquia similar. Kimura (1998), também 

observou essa relação, relatando não só a similaridade hierárquica das parcerias 

preferenciais, como também observou a formação de subgrupos de cavalos de posições 

hierárquicas semelhantes.  

Diante da sociabilidade, cavalos mantidos em isolamento apresentam maiores 

dificuldades para habituarem-se às atividades de manejo e interação (RIVERA et al., 

2002). Hartmann et al. (2011) estudaram formas de juntar cavalos desconhecidos e 
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verificaram que os cavalos residentes apresentaram mais comportamentos agressivos e os 

introduzidos mais comportamentos de submissão. Assim, as mesmas autoras sugeriram 

que a introdução de um cavalo não familiarizado com dois cavalos residentes ao mesmo 

tempo (em vez de um a um), pode ser preferível, pois o agonismo total recebido pelo 

cavalo desconhecido será menor, embora possa haver interações mais intensas. Destaca-

se, assim, a necessidade de cavalos serem mantidos em grupo como um incremento ao 

bem-estar dos mesmos e melhorar a interação humano-cavalo (HARTMANN et al., 2012), 

o conhecimento de padrões comportamentais pode delinear melhores formas de manejo.   

 

OBJETIVOS, HIPÓTESES E PREDIÇÕES  

 

 

Descrever interações diádicas afiliativas e agonísticas e caracterizar a dinâmica 

social de parcerias preferenciais em um grupo de éguas criadas extensivamente. Neste 

Capítulo serão testadas as seguintes hipóteses: 

1. Há diferenças nas interações sociais perante características próprias dos 

indivíduos (idade, peso e estado reprodutivo): a) é esperado que éguas mais velhas e mais 

pesadas tenham alto ranque; b) é esperado que éguas mais jovens envolvam-se mais em 

afiliação; c) é esperado que éguas lactantes envolvam-se menos em interações afiliativas e 

agonísticas.  

2. Além de alta proximidade, há caraterísticas diferenciadas na afiliação e agonismo 

na relação de parcerias preferenciais em éguas: parcerias preferenciais terão alta afiliação 

e sincronização de pastejo (mesma direção) e baixo agonismo. 

3. Há similaridades entre as éguas que formam díades de parcerias preferenciais 

mais consistentes (hipótese de similaridade nos relacionamentos - menor custo de 
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sincronização): é esperado que parceiras preferenciais terão maior similaridade em estágio 

de vida (idade e estado reprodutivo) e características individuais (peso) e sociais (ranque 

de dominância, força nos relacionamentos e centralidade social). 

 

1.2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

1.2.1. Animais, local e manejo 

 

O estudo foi realizado no Haras Volta, município de Frei Paulo em Sergipe, no 

período de maio de 2012 a janeiro de 2013. Foi observado um grupo de éguas da raça 

manga-larga machador que totalizou 53 éguas e 20 potros lactentes criados 

extensivamente. As éguas foram classificadas quanto a categorias de peso (1. até 380kg; 

2. acima de 380kg a 440kg ou 3. acima de 440kg), idade (1. abaixo de 5 anos; 2. 5 a 10 

anos ou 3. acima de 10 anos) e estado fisiológico/reprodutivo (gestação, lactação ou 

vazia). As éguas foram consideradas em gestação apenas quando estavam nos cinco 

últimos meses de prenhez. A avaliação do estado reprodutivo foi realizada mensalmente, 

diferentemente das demais categorias. Deste modo, alguns animais estiveram em 

diferentes estados reprodutivos ao longo do experimento. Ver listagem dos animais, peso, 

idade e estado reprodutivo no Apêndice A. 

Em relação ao tempo junto ao grupo, apenas uma égua (1,56%) estava no grupo há 

apenas um ano, 22 éguas (34,37%) já faziam parte do grupo há pelo menos dois anos, 28 

éguas (43,75%) nasceram na fazenda (pertenceram ao grupo desde o nascimento), assim 

como 19 potros lactentes que participaram do trabalho. O grupo teve um acréscimo de 13 
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éguas (20,31%) e um potro provenientes de compra, configurando-se como entrada de 

animais totalmente desconhecidos ao grupo. 

O grupo de éguas era destinado à reprodução, com transferência de embriões e 

outros manejos em diferentes dias da semana, quando parte do grupo ou todos os animais 

eram conduzidos à área de manejo para procedimentos. Além disso, duas vezes ao dia, 

um tratador a cavalo passava entre as éguas para verificação do estado dos animais. 

Deste modo, os animais tinham contato com pessoas. 

Como procedimentos comuns de manejo dos animais pode-se mencionar: 

separação temporária de éguas para o piquete (área cercada) maternidade (último mês de 

gestação, parição e primeiro mês de lactação - não havia observações nesse piquete), dos 

quais retornavam ao grupo original com seus respectivos potros; desmame de potros (aos 

seis meses, quando eram conduzidos a outro piquete separados de suas mães) e manejo 

nas baias (quando os animais eram separados para doma, entre outros manejos 

específicos). Deste modo, o grupo sofreu alterações no número de indivíduos durante os 

diferentes dias de observações, além da entrada de novos animais, descrita anteriormente. 

Os equinos eram criados em sistema de pastejo rotacionado (o grupo de animais é 

conduzido periodicamente a novo piquete de acordo com a disponibilidade de pastagem) e 

foram observados em três piquetes com as seguintes dimensões: 8,66, 8,72 e 12,94 ha.  

(Figura 1). Todos os piquetes possuíam área arborizada (sombreamento) para os animais. 

Os respectivos piquetes foram mensurados com sistema de posicionamento global - GPS 

e feito o CROCRI das áreas. Para facilitar a orientação do observador, além de pontos de 

controle comuns, tais como riachos, açudes e intersecções de estradas, também foram 

marcadas, com uso do GPS, 67 pontos (árvores diferenciadas por características próprias 

ou fitas de cetim em diferentes cores, comedouros de sal, entre outros) nos quatro 
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piquetes (Figura 2).  Também foram desenhados sobre o CROCRI dos piquetes, grides 

georeferenciados de 10m2 (Apêndice B). Para isso, utilizou-se de ferramentas do programa 

de geoprocessamento Arcgis 9.3. 

 

Figura 1: Dimensões dos piquetes (em cores) utilizados pelos equinos ao longo do experimento. A 
tabela apresenta a classificação dos piquetes de acordo com o tamanho, área em hectares e o 
número de pontos georeferenciados com sistema de posicionamento global – GPS para auxílio na 
orientação espacial dentro dos piquetes. Os pontos georeferenciados marcaram diferentes árvores 
sinalizadas, entre outros pontos de controle.  

 

 

Figura 2: Árvores marcadas com fitas em cores que serviram como pontos de referência para 
facilitar a localização dentro dos piquetes. 
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1.2.2. Coleta de dados 

 

Foram realizadas observações diretas, diurnas, entre às oito horas e às 16 horas, 

em diferentes dias na semana. As observações foram realizadas por um único observador 

que percorria a pé os piquetes, por entre os animais, quando necessário. Como materiais 

para coleta de dados foram utilizados: binóculo, gravador (observações focais), papel 

(CROCRIS dos piquetes) e caneta (observações varreduras).  

Observações preliminares, calibragem da mensuração visual das distâncias entre os 

animais e o processo de memorização dos animais pelo observador tiveram duração de 

oito meses (entre os meses de outubro de 2011 a maio de 2012), um a dois dias por 

semana, por cerca de 30 min a duas horas, quando o observador caminhava entre os 

animais do grupo. Os animais foram diferenciados por características próprias, como 

coloração de suas pelagens, numeração (marcas a ferro) e morfologia.  

Para calibrar a visualização das distâncias entre os animais, foi utilizada uma trena a 

laser. O observador direcionava o ponto da mesma para os animais em diferentes 

situações ambientais, como: relevo, disponibilidade de pastagem e luminosidade.  A 

calibração foi mantida durante todo o experimento.  

Foram realizadas dois tipos de observações: focal e varreduras. Ambas geraram 

informações distintas de rede social a serem descritas. 
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1.2.2.1 Observação focal 

 

Os comportamentos dos animais foram registrados pelo método animal focal 

(ALTMANN, 1974) com duração de duas horas. Durante este período foram registradas 

todas as ocorrências de eventos agonísticos, submissão e afiliativos emitidos e recebidos, 

de acordo com os respectivos etogramas (Quadros 1, 2 e 3) e sincronia envolvendo o 

animal focal. Sincronia foi considerada diante do emparelhamento voluntário de dois 

animais, de modo que seus corpos ficassem em parelelo e no mesmo sentido. Quando 

possível, observações das interações agonísticas entre outros indivíduos que estivessem 

posicionados até 30 metros do animal focal também foram registradas. Essas observações 

foram gravadas e foi utilizado relógio digital para o registro das horas.  
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Quadro 1: Listagem e descrição de comportamentos considerados agressivos em cavalos  
(extraídos de Cozzi et al., 2010). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Listagem e descrição de comportamentos considerados como indicadores de submissão 
em cavalos (extraídos de Waring, 2003). 

 

 

 

 

 

 
 

1. Ameaça - orelhas para trás e olhando ou caminhando em direção ao outro cavalo; 

2. Ameaça de mordida - orelhas para trás e pelo menos um dos seguintes comportamentos: 

(1) animal estende a cabeça e pescoço em direção ao outro cavalo, (2) movimento rápido em 

direção ao outro cavalo por não mais que 3 comprimentos de corpo; 

3. Mordida - orelhas para trás, cabeça levantada, boca aberta e extensão da cabeça e 

pescoço para o outro cavalo, tentando fechar os dentes no corpo do mesmo; 

4. Beliscão - semelhante à mordida, mas a boca menos aberta e os dentes fechando um 

pequeno pedaço do corpo/couro do outro cavalo; 

5. Ameaça de coice - orelhas para trás e pelo menos um dos seguintes comportamentos: (1) 

virar os quartos traseiros em direção ao outro cavalo, (2) elevar os aprumos posteriores (como 

num pequeno pulo), (3) projeção dos membros posteriores para trás enquanto se distancia; 

6. Coice - orelhas para trás e projeção de um ou ambos os membros posteriores em direção 

ao outro cavalo, tentando golpeá-lo; 

7. Ataque - orelhas do agressor para trás e um ou ambos os membros se movendo para bater 

no corpo do outro animal; 

8. Empurrar - pressionar a cabeça, pescoço, peito, paleta contra o outro cavalo, fazendo-o se 

mover para recuperar o equilíbrio; 

9. Perseguir - orelhas para trás, cabeça levantada, boca fechada e perseguindo. outro cavalo 

por uma distância de mais de três comprimentos de corpos; 

 

1. Afastar-se – evitar, se deslocando para aumentar a distância, a aproximação de outro 

animal;  

2. Desviar – desviar os quartos traseiros do animal que está atrás para evitar contato;  

3. Flexão – flexionar/dobrar a cauda e flexionar/abaixar os aprumos posteriores para evitar 

contato com o animal que está atrás;  

4. Movimentar mandíbula – fazer movimentos com a mandíbula, abrir e fechar a boca 

parcialmente. 
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Quadro 3: Listagem e descrição de comportamentos considerados afiliativos em cavalos 

(adaptadas de Heitor et al., 2006 e Cozzi et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram realizadas observações focais apenas das éguas (idades 1, 2 ou 3), os 

potros lactentes participaram dessa observação apenas quando estiveram dentro dos 30 

metros de algum animal focal.  

A escolha do animal focal a ser observado foi feita de forma semi-randômica. Dentre 

os animais do grupo, foram sorteadas 10 éguas por vez, tendo a primeira da lista, 

prioridade de observação sobre as demais e assim por diante. No entanto, diante da 

ausência do animal prioritário, ou da mesma ter participado da observação focal anterior 

(estando dentro dos 30 metros do animal focal que a antecedeu), a égua seguinte da lista 

passava a ser o animal focal a ser observado, com a sequência da lista sendo mantida até 

o término de todas as éguas. Após observação desses animais, iniciáva-se novo sorteio, 

sem os nomes das que já haviam sido observadas.  

1. Aproximação - ir em direção do outro cavalo e parar à uma distância máxima de cerca de 5 
metros, sem iniciar contato físico, permanecer lá por 10 segundos;  
 
2. Contato - toque no corpo do outro cavalo sem retribuição do receptor; 
 
3. Farejar focinho - contato focinho com focinho, mutuamente, entre dois ou mais cavalos;  
 
4. Farejar corpo - investigação olfativa - um cavalo cheira o pescoço, cernelha, flanco ou cauda 
de um outro cavalo, que pode ou não retribuir;  
 
5. Farejar genitália - investigação olfativa: um cavalo cheira a região genital de outro, que pode 
ou não retribuir;  
 
6. Seguir - mover-se imediatamente atrás do outro cavalo que iniciou o movimento e ficar 
dentro de cerca de 5 metros, sem iniciar contato físico, por pelo menos 10 segundos.  
 
7. Grooming mútuo - quando dois animais usam os dentes para mordiscarem, ao mesmo 
tempo, qualquer parte do corpo de seu parceiro; 
 
8. Jogos - comportamentos dirigidos a outro cavalo que pode ou não retribuí-los, inclui 
movimentos como beliscar ou puxar a cauda do outro;  
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Diante da entrada de animais novos no grupo, as observações focais foram 

suspensas e retomadas com um mínimo de cinco dias para reestabelecimento da 

hierarquia. Assim, os dados representam uma hierarquia estável (WARING, 2003). 

Deste modo, num total de 44 dias entre maio de 2012 a janeiro de 2013, foram 

observadas 48 éguas diferentes, totalizando 65 amostragens focais (130 horas de registro 

de dados).  

 

 

1.2.2.2. Varreduras  

 

As observações de varredura consideraram a localização dos animais – registros 

efetuados em CROCRIS da área com escalas de 1:1.200 (Apêndice B). As varreduras 

tiveram intervalo amostral (entre registros) de uma hora, sendo iniciadas às oito horas, com 

a última varredura às 15 horas (Apêndice C), totalizando oito varreduras por dia. O tempo 

médio para registro das varreduras foi de 19,2 minutos (período de localização e registro 

dos animais). Eventualmente houve interrupção nessas observações por motivo de chuva 

ou outros eventos que as impossibilitaram, como manejo dos animais, grande 

movimentação do rebanho (animais correndo), entre outros. Esses registros tiveram 

duração de 6 meses, entre junho e dezembro de 2012, totalizando 117 varreduras em 17 

dias de observações. O número médio de animais nas varreduras foi de 38,4. 

Para as análises de geometria espacial do grupo, utilizando-se dos pontos 

referentes às localizações dos animais nas varreduras, foram gerados mínimos polígonos 

convexos (MPC), demarcados pelos animais da periferia, correspondentes à área do 

rebanho. Essa análise foi realizada utilizando-se o software Arcgis 9.3.  
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De cada polígono foi definido o centroide, ou seja, o ponto central da área do MPC. 

Para as medidas de posicionamento dos indivíduos, foram obtidas as seguintes distâncias 

(programa Arcgis 9.3): 1) entre todos os indivíduos dentro do polígono (distância de cada 

animal para todos os outros), 2) do animal para o centroide do MPC de cada varredura e 3) 

de vizinho mais próximo.  

As distâncias mencionadas acima foram geradas para cada animal, em cada 

varredura, separadamente, o que viabilizou a obtenção de uma média por animal das 

varreduras que o mesmo participou, para cada uma dessas três medidas de distância. 

Para as avaliações entre as características individuais (idade, estado reprodutivo e 

ranque), foram utilizadas as médias de distâncias dos indivíduos. Uma mesma égua pôde 

participar em diferentes categorias de estado reprodutivo (vazia, gestação ou lactação) de 

acordo com o seu estado reprodutivo no período referente às varreduras observadas.  

 

1.2.3. Medidas de rede social  

 

A partir da matriz de distância entre os animais, foi utilizado o programa Socprog 

2.4. para gerar medidas de rede social entre os indivíduos: força e 

centralidade/Eigenvector (WHITEHEAD, 2009) (Quadro 4). Tais medidas referem-se à 

força de interações e centralidade social dos animais no rebanho. Análises de redes 

sociais podem considerar não só conexões diretas (grau de vértice e rede dirigida: emissão 

e recepção) entre indivíduos, como também conexões indiretas (WEY et al., 2008). 

Portanto, as informações da rede do animal focal dependem das interações de seus 

parceiros (SIH et al., 2009). Assim, a centralidade social (Eigenvector centrality) é uma 
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medida não apenas de quão bem um indivíduo está associado a outros indivíduos, mas 

também o quão bem esses outros indivíduos estão associados entre si. Para ter alta 

centralidade social (Eigenvector), um indivíduo terá relativamente fortes associações com 

outros indivíduos que, por sua vez, têm associações relativamente fortes (WHITEHEAD, 

2009). Atentar que este índice, apesar de baseado em dados espaciais, refere-se a uma 

medida social. Por exemplo, um indivíduo com alto índice de centralidade social não 

necessariamente encontra-se mais próximo do centroide do MPC.  

 
Quadro 4: Listagem e descrição de índices de rede social gerados pelo programa Socprog 2.4. 
Definições extraídas de Whitehead (2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Índices de dominância, afiliação e parcerias preferenciais 

 

Foram calculadas dimensões de rede social: proximidade física, agonismo e 

afiliação. Para tanto, foram construídas cinco matrizes indivíduo x indivíduo: a) uma matriz 

simétrica com o índice de Jaccard entre as díades, calculado a partir dos dados de vizinho 

mais próximo proveniente das varreduras. O índice de Jaccard (GINSBERG & YOUNG, 

 Força - é a soma de associação de qualquer indivíduo com todos os outros 

indivíduos. Alta ‘força’ indica que um indivíduo tem forte associação com outros 

indivíduos.  

 

 Centralidade / Eigenvector centrality - é uma medida não apenas de quão bem um 

indivíduo está associado a outros indivíduos, mas também o quão bem esses 

outros indivíduos estão associados entre si. Portanto, para ter alta centralidade 

(eigenvector), um indivíduo terá relativamente fortes associações com outros 

indivíduos que, por sua vez, têm associações relativamente fortes.  
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1992) mensura o valor da relação entre dois animais através da frequência de vezes que 

os mesmos estiveram como vizinhos mais próximos, levando em conta a probabilidade de 

isso acontecer, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Onde Jij é o índice de proximidade dos indivíduos i e j. ‘Nij’ é o número de vezes em 

que j foi o vizinho mais próximo de i, ‘Nik’ é o número de vezes em que outro indivíduo, que 

não j, foi vizinho mais próximo de i. ‘Njk’ é o número de vezes em que outro indivíduo, que 

não i, foi vizinho mais próximo de j. Os potros não participaram dessa análise, de modo a 

não interferir no Jaccard de suas mães.  

Das outras quatro matrizes construídas, três eram assimétricas: b) agonismo, nesta 

foram agrupados os comportamentos agressivos, sob o critério de terem como resultado o 

afastamento de outro animal (HEITOR et al., 2006; KRUEGER et. al, 2015) e de 

submissão; c) comportamentos afilitiativos (aproximação e seguir) e d) comportamentos 

afiliativo toque (contato, farejar focinho, farejar corpo, farejar genitália, grooming mútuo e 

jogos). A quarta matriz era simétrica: e) sincronia.  

Das matrizes assimétricas de b) agonismo, c) afiliativo (aproximar ou seguir) e d) 

afiliação toque foram calculados, utilizando os programas Socprog 2.4. e Netdraw 1.2., os 

seguintes índices de rede social: grau de vértice (degree), grau de recepção (indegree), 

grau de emissão (outdegree) (Quadro 5). Com a matriz de e) sincronia calculou-se apenas 

o grau de vértice (degree).  

Para as análises, independente da identidade, os animais foram separados por 

categorias de idade, peso e estado reprodutivo. Para esta última categoria, um mesmo 

animal pôde ter sido observado com estado fisiológico diferente.   
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Quadro 5: Listagem e descrição de índices de rede social (conexões diretas entre os indivíduos) 
gerados pelo programa NetDraw 1.2. Definições extraídas de Wey et al. (2008). 

 

 

 

 

 

 

Para a avaliação de hierarquia geral de dominância foi utilizado o escore de David 

modificado (MDS) (WHITEHEAD, 2009). Nesse escore os animais dominantes têm altas 

pontuações positivas, e aqueles que são normalmente submissos têm pontuações 

negativas (WHITEHEAD, 2009). Essa hierarquia é gerada de forma ordinal e foi utilizada 

para representar três categorias de ranque (baixo, médio e alto) para as éguas. 

Foram consideradas como parcerias preferenciais as díades que apresentaram 

índice de Jaccard 2,5 desvios padrão acima da média de cada indivíduo. Nota-se que ao 

se utilizar o vizinho mais próximo, e não a proximidade em metros, essa parceria 

preferencial não é simétrica. Assim, B pode ser a parceira preferencial de A, mas A pode 

não ser a parceira preferencial de B. Foram descartadas como parceiras preferenciais as 

díades formadas por mãe e filha recém-desmamada (cerca de 2 anos) e reintroduzida ao 

grupo. Para cada uma das componentes de parceria preferencial foi selecionada outra 

égua de modo a formar novo par, denominado díade neutra (análise emparelhada). Essas 

possuíam índice de Jaccard próximo à média. Esse procedimento teve o objetivo de evitar 

viés de características individuais nas análises entre as díades. 

Para caracterizar os animais que compunham as díades preferencias das demais 

éguas do rebanho foram analisadas as características de peso, ranque, comportamentos 

Grau do vértice (Degree): o número de interações (arcos) que um animal focal 

tem; 

Grau de recepção (Indegree): o número de interações dirigidas para um animal, 

por exemplo, o número de interações sociais que recebe; 

Grau de emissão (Outdegree): o número de interações originadas de um animal, 

por exemplo, o número de interações sociais que ele inicia. 
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agonísticos e afiliativos, medidas de rede social e distâncias médias dos animais (para o 

centro, para o vizinho mais próximo e para todos os animais). 

Foram avaliadas as diferenças de peso, idade, ranque e rede social das éguas que 

compunham díades preferenciais e neutras e analisadas em valores modulares. Foi 

desenvolvido um índice de similaridade no estado reprodutivo das díades, no qual o valor 

máximo (1) significa total similaridade e (0) total diferença. Esse índice levou em 

consideração o número de vezes que os animais estiveram juntos no rebanho e seus 

estados reprodutivos (similar ou diferente) na época. Assim, uma égua em lactação no 

período que sua parceira estava prenhe significa diferença. 

Para analisar a dinâmica social entre as parceiras preferenciais, foram computados 

apenas os comportamentos (afiliação (aproximar ou seguir), afiliação toque, agonismo e 

sincronia) emitidos por cada parceira quando elas eram o animal focal da observação. 

Assim, foi analisado o total dos comportamentos (ou ocorrência, no caso da sincronia) e a 

direção deles foi reduzida para: parceira preferencial ou demais animais. Com isso pôde-se 

gerar uma linha de base (controle: média de emissão do animal focal de acordo com a 

quantidade de animais com quem o mesmo interagiu) para esses comportamentos, 

analisados de forma pareada com os emitidos para a parceira preferencial.  

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

1.2.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Para testar a hipótese (1) de que há diferenças nas interações sociais perante 

características próprias dos indivíduos foram utilizados Testes de Kruskal-Wallis e post hoc 

correspondentes (com correção de Bonferroni) tendo como variáveis resposta os índices 

de rede social (grau de vértice (degree), grau de recepção (indegree) e grau de emissão 

(outdegree)) referentes à afiliação toque, afiliação (aproximar ou seguir) e agonismo. Como 

variáveis independentes foram utilizadas as categorias de idade, peso, estado reprodutivo 

e ranque. Também foram realizadas correlações entre peso e ranque, assim como entre 

idade e ranque.   

Para caracterizar a relação de parceria preferencial (hipótese 2) foram utilizados 

Testes de Wilcoxon comparando as emissões de afiliações, agonismo e sincronia 

(ocorrência), provenientes de éguas que revelaram parcerias preferenciais, para suas 

parceiras e para outros animais (controle). 

Para testar a hipótese (3) de que há similaridade entre as éguas que formam 

parcerias preferenciais foram utilizados Testes de Wilcoxon. Foram usadas as diferenças 

de peso, idade, ranque e medidas de rede social (força e centralidade/Eigenvector) entre 

as díades preferenciais e comparadas com as mesmas diferenças entre as díades neutras.  

Também foram utilizados Testes t independente ou correspondente não paramétrico 

(Mann-Whitney) para avaliar características (peso, ranque, comportamentos agonísticos e 

afiliativos, medidas de distâncias e de rede social) das éguas com parceria preferencial e 

demais éguas do rebanho (sem parceria preferencial).  

Para as análises foi utilizado o software SPSS (versão 18).  

Considerou-se como significativo p<0,05, e como tendência p<0,10. 
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1.3. RESULTADOS 

 

1.3.1. Hierarquia de dominância  

 

Foi observado um total de 1.355 eventos agonísticos, utilizados para a determinação 

da hierarquia do grupo. Isto representa uma frequência de 10,4 eventos agonísticos por 

hora no rebanho, correspondendo a 0,27 eventos agonísticos/h/ind. A hierarquia 

apresentou baixa linearidade: h=0,116 (índice de Landau) e h=0,147 (índice de Vries).  

Éguas mais velhas e mais pesadas apresentaram maior ranque, de acordo com as 

correlações positivas entre ranque e idade ( =0,75, p<001, N=39) e ranque e peso 

( =0,54, p<0,001, N=33) (Figuras 3 e 4).  

 

Figura 3: Diagrama de dispersão da correlação entre idade dos animais e sua posição de 
dominância ( =0,75) em um grupo de éguas criadas extensivamente.  



27 
 

 
 

 

Figura 4: Diagrama de dispersão da correlação entre o peso dos animais e sua posição de 
dominância ( =0,54) de um grupo de éguas criadas extensivamente.  

 

Com relação a idade a única diferença significativa encontrada foi para a recepção 

de comportamentos agonísticos (indegree: H(2)=6,13, p=0,047, N=58) e tendência para 

emissão de agonismo (outdegre: H(2)=5,452, p=0,065, N=58). Não houve diferença de 

idade em relação ao grau do vértice de agonismo (H(2)=1,23, p=0,541, N=58). Quando 

observada a recepção desses comportamentos entre as categorias, as éguas com idade 

até cinco anos receberam significativamente mais comportamentos agonísticos do que as 

com idade acima de 10 anos (U=75,50, r=-0,39, N=38) (Figura 5a) pelo Teste de post hoc. 

Já as demais categorias não diferiram (Apêndice D). Não houve diferenças para emissão 

desses comportamentos entre as categorias (Figura 5b).  
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Figuras 5a e b: Recepção e emissão de comportamentos agonísticos de éguas na variável idade. 

Diferença estatística pelo Teste de Kruskal-Wallis e post hoc correspondente já corrigido 

Bonferroni (**p<0,05). 

 

Similarmente, o peso dos animais não afetou o grau do vértice (H(2)=0,39, p=0,822, 

N=58) e a recepção (indegree: H(2)=4,39, p=0,111, N=58) de comportamentos agonísticos. 

A emissão (outdegre) apresentou uma tendência (H(2)=5,27, p=0,072, N=58) a diferir entre 

as categorias, com as mais pesadas tendendo a emitir mais agonismo que as mais leves 

(U=44,50, r=-0,39, N=31) (Figura 6).  

 

Figura 6: Emissão de comportamentos agonísticos de éguas na variável peso. Tendência à 

diferença estatística pelo Teste de Kruskal-Wallis e post hoc correspondente já corrigido 

Bonferroni (*p<0,10). 
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O estado reprodutivo dos animais não afetou o grau do vértice (H(2)=3,82, p=0,147, 

N=58), recepção (indegree) (H(2)=3,11, p=0,212, N=58) e emissão (outdegre) (H(2)=2,79, 

p=0,249, N=58) de comportamentos agonísticos nesse grupo. Ou seja, as diferentes 

categorias (vazia, prenhe e lactação) envolveram-se em agonismo de forma semelhante. 

O ranque dos animais não afetou significativamente o grau do vértice (H(2)=7,64, 

p=0,682, N=50), nem a emissão (outdegre) (H(2)=4,038, p=0,133, N=50) de 

comportamentos agonísticos nesse grupo. Todavia animais de baixo ranque receberam 

mais agonismo (sendo afastados) que os de alto ranque (indegree: (H(2)=7,89, p=0,019, 

N=50; U=83,00, r=-0,45, N=38) (Figura 7).  

 

 

Figura 7: Recepção de comportamentos agonísticos de éguas na variável de ranque. Diferença 

estatística pelo Teste de Kruskal-Wallis e post hoc correspondente já corrigido Bonferroni 

(**p<0,05). 
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1.3.2. Afiliação 

 

Foi registrado um total de 2.111 eventos afiliativos (agrupados: toque e aproximar ou 

seguir), o que resultou em uma frequência de 16,2 afiliações por hora no grupo (0,42 

afiliativo/h/ind). Sendo 470 desses eventos referentes à afiliação toque, o que representa 

uma frequência de 3,6 por hora no rebanho (0,09 afiliativo toque/h/ind).  

A idade (H(2)=0,67, p=0,715, N=36), o peso (H(2)=1,43, p=0,489, N=36) e o estado 

reprodutivo (H(2)=3,94, p=0,139, N=36) não afetaram significativamente a iniciativa para 

comportamentos afilitativos toque (outdegree). Deste modo, os animais afiliaram uns aos 

outros de maneira similar, independentemente destas características. Do mesmo modo, o 

estado reprodutivo (H(2)=0,77, p=0,680, N=36) e o peso (H(2)=4,474, p=0,107, N=36) não 

afetaram a recepção de toque (indegree). Apenas a idade das éguas tendeu a influenciar a 

recepção dessa afiliação (H(2)=5,72, p=0,057, N=36). Éguas mais novas tenderam a 

receber mais afiliação toque que as com idade entre 5 a 10 anos (U=50,50, r=-0,41, N=32) 

(Figura 8) pelos Testes de post hoc.  

A idade (H(2)=3,23, p=0,199, N=36) e o estado reprodutivo (H(2)=2,98, p=0,225, 

N=36) não afetaram significativamente o grau de vértice (degree) de toque, apenas o peso 

afetou (H(2)=7,042, p=0,030, N=36). No entanto, o teste de post hoc não detectou 

significância entre as categorias de peso (Figura 9). 
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Figura 8: Recepção de comportamento afiliativo toque de éguas na variável idade. Tendência à 

diferença estatística pelo Teste de Kruskal-Wallis e post hoc correspondente já corrigido 

Bonferroni (*p<0,10). 

 

 

 

Figura 9: Grau de vértice (Degree) de comportamento afiliativo toque de éguas na variável peso. 
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O ranque das éguas não influenciou significativamente a recepção (indegree) 

(H(2)=2,99, p=0,225, N=35), nem a emissão (outdegre) (H(2)=2,231, p=0,328, N=35) 

desses comportamentos. Mas a ocorrência (grau do vértice) de toque tendeu (H(2)=4,89, 

p=0,087, N=35) a ser influenciada pelo ranque, embora esse resultado não tenha sido 

detectado pelos Testes de post hoc (Figura 10 e Apêndice D).  

 

 

Figura 10: Grau de vértice (Degree) de comportamento afiliativo toque em éguas na variável 
ranque de dominância. 

 

A idade das éguas afetou significativamente o grau do vértice (H(2)=6,09, p=0,048, 

N=63) e a emissão (outdegree) (H(2)=11,74, p=0,003, N=63) de comportamentos afiliativos 

de aproximar ou seguir, mas não a recepção (indegree) (H(2)=1,83, p=0,401, N=63).  As 

éguas com idade até 5 anos se aproximaram ou seguiram significativamente mais 

(emissão/outdegree) (U=65,50, r=-0,50, N=42), assim como apresentaram grau de vértice 

significativamente maior (U=93,50, r=-0,38, N=42), que as com idade acima de 10 anos 
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(Figuras 11a e b) pelo Teste de post hoc. Já as demais categorias de emissão/outdegree 

de afiliação não diferiram (Apêndice D).  

  

 

Figura 11a e b: Emissão (outdegree) e grau de vértice de comportamentos afiliativos (aproximar ou 

seguir) de éguas na variável idade. Diferença estatística pelo Teste de Kruskal-Wallis e post hoc 

correspondente já corrigido Bonferroni (**p<0,05). 

 

O peso das éguas não afetou o grau do vértice (H(2)=0,39, p=0,824, N=63), a 

recepção (H(2)=0,37, p=0,832, N=63) e a emissão (H(2)=2,12, p=0,346, N=63) de 

comportamentos afiliativos (aproximar ou seguir). Do mesmo modo, o estado reprodutivo 

dos animais também não afetou o grau do vértice (H(2)=165,00, p=0,261, N=57) e a 

recepção (H(2)=205,50, p=0,816, N=57) desses comportamentos. A emissão apenas 

tendeu a ser influenciada (H(2)= 141,50, p=0,097, N=57), mas não foram detectadas 

diferenças nos testes de post hoc entre as categorias (Figura 12 e Apêndice D). Assim, as 

éguas independentemente de peso e estado reprodutivo envolveram-se de forma similar 

em comportamentos de aproximar e seguir outros animais.  
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Figura 12: Emissão de comportamentos afiliativos (aproximar ou seguir) de éguas na variável de 
estado reprodutivo. 

 

O ranque não afetou significativamente a ocorrência de aproximar ou seguir (grau 

de vértice/degree) (H(2)=0,93, p=0,232, N=62), nem a recepção (indegree) (H(2)=2,37, 

p=0,306, N=62), ou a iniciativa (outdegree) (H(2)=1,32, p=0,519, N=62) dessas afiliações. 

Foi detectada uma correlação positiva entre os comportamentos de aproximar ou 

seguir e a ocorrência de sincronia ( =0,35, p=0,011, N=52) (Figura 13). Essa correlação 

pode sinalizar a possibilidade dos equinos estarem coordenando sua direção de pastejo 

(sincronia) com animais afiliados. 
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Figura 13: Diagrama de dispersão da correlação entre grau de vértice do comportamento afiliativo 
aproximar ou seguir e grau de vértice de sincronia (N=52; =0,35) em éguas.  

 

 

1.3.3. Parcerias preferenciais 

 

O índice de Jaccard médio foi de 0,02607 (Mediana=0,01165) e o desvio padrão foi 

de 0,06842. A maioria do rebanho (53,57%) apresentou alguma parceria preferencial (sob 

o critério de índice de Jaccard de 2,5 desvios padrão acima da média). 

As éguas que apresentaram relacionamentos preferenciais mais consistentes 

tendiam a ser mais velhas (U=274,50, p=0,56, r=-0,25, N=56) (Figura 14), tiveram menos 

força (medida geral) de relacionamentos (U=228,00, p=0,29, r=-0,30, N=53) (Figura 15) e 

menor centralidade social (U=239,00, p=0,043, r=-0,30, N=53) (Figura 16) do que as 

demais éguas do rebanho que não tiveram relacionamento preferencial com outro animal. 
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Houve uma tendência (U=197,50, p=0,097, r=-0,24, N=47) das éguas sem parceria 

preferencial participarem mais de afiliações (toque, aproximar ou seguir agrupadas) (Figura 

17) que as com parceria. As demais características avaliadas não apresentaram diferenças 

ou tendência à significância estatística (Apêndice D, Tabela A).  

 

Figura 14: Idade de éguas que revelaram parceria preferencial (índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios 
padrão acima da média) consistente e demais éguas do rebanho. Tendência à diferença estatística 
pelo Teste de Mann-Whitney (*p<0,10). 

 

Figura 15: Força de relacionamentos de éguas que revelaram parceria preferencial (índice de 
Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da média) consistente e demais éguas do rebanho. Diferença 
estatística pelo Teste de Mann-Whitney (**p<0,05). 
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Figura 16: Centralidade social de éguas que revelaram parceria preferencial (índice de Jaccard ≥ 
2,5 desvios padrão acima da média) consistente e demais éguas do rebanho. Diferença estatística 
pelo Teste de Mann-Whitney (**p<0,05). 

 

 

Figura 17: Grau de vértice de comportamentos afiliativos agrupados (toque, aproximar ou seguir) 
de éguas que revelaram parceria preferencial (índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da 
média) consistente e demais éguas do rebanho. Tendência à diferença estatística pelo Teste de 
Mann-Whitney (*p<0,10). 

 



38 
 

 
 

1.3.3.1. Diferenças intra díade preferencial  

 

Quando avaliadas as características das éguas que compunham as díades 

preferenciais, foi observada apenas uma tendência para as parceiras diferirem em peso 

(t(11)=-2,09, p=0,061, r=0,53) (Figura 18), as demais características foram similares 

(Apêndice D, Tabela B).  

 

Figura 18: Peso das éguas que compunham as parcerias preferenciais (díades com índice de 
Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da média). Tendência à diferença estatística pelo Teste t 
dependente (*p<0,10). 
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1.3.3.2. Diferenças entre díades preferenciais e neutras 

 

As díades neutras apresentaram uma diferença (intra-díade) significativamente 

maior em força (z=-2,375, p=0,018, r=0,39, N=32) (Figura 19) e tenderam a maiores 

diferenças em idade (z=-1,847, p=0,065, r=0,29, N=38) (Figura 20) e peso (z=-1,751, 

p=0,080, r=0,37, N=19) (Figura 21) quando comparadas às díades preferenciais. Já em 

relação ao ranque, estado reprodutivo e centralidade (Eigenvector), não houve diferenças 

entre as díades (Apêndice D, Tabela C). 

 

 

Figura 19: Diferença de força (medida de rede social) entre as éguas que compunham parcerias 
preferenciais (díades com índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da média) e díades 
neutras (índice de Jaccard médio - controle). Diferença estatística pelo Teste Wilcoxon 
(***p<0,001). 
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Figura 20: Diferença de idade entre as éguas que compunham parcerias preferenciais (díades com 
índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da média) e díades neutras (índice de Jaccard médio 
- controle). Tendência à diferença estatística pelo Teste Wilcoxon (*p<0,10). 

 

 

Figura 21: Diferença de peso entre as éguas que compunham parcerias preferenciais (díades com 
índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da média) e díades neutras (índice de Jaccard médio 
- controle). Tendência à diferença estatística pelo Teste Wilcoxon (*p<0,10). 
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1.3.3.3. Dinâmica social entre parceiras preferenciais  

 

As parceiras preferenciais se aproximaram ou seguiram (z=-1,95, p=0,051, r=-0,36, 

N=30), afiliaram (toque) (z=-3,306, p=0,001, r=0,60, N=19) e agrediram (z=-4,01, p=0,001, 

r=0,63, N=24) significativamente mais outros animais que suas parceiras (Figura 22, 23 e 

24), mas sincronizaram suas direções de pastejo de forma similar com parceiras 

(Mediana=1,00) e outros animais (controle) (Mediana=1,67) (z=-0,013, p=0,989, r=0,00, 

N=29). Sob essas observações, a dinâmica social entre as parceiras parece se caracterizar 

por proximidade e pouco agonismo e afiliação.  

 

 

Figura 22: Emissão de comportamentos afiliativos aproximar ou seguir das éguas que compunham 
parceria preferencial para suas parceiras e para outros animais do rebanho (controle). Tendência à 
diferença estatística pelo Teste de Wilcoxon (*p<0,10). 
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Figura 23: Emissão de comportamentos afiliativos toque das éguas que compunham parceria 
preferencial para suas parceiras e para outros animais do rebanho (controle). Diferença estatística 
pelo Teste de Wilcoxon (***p<0,001). 

 

 

Figura 24: Emissão de comportamentos agonísticos das éguas que compunham parceria 
preferencial para suas parceiras e para outros animais do rebanho (controle). Diferença estatística 
pelo Teste de Wilcoxon (***p<0,001). 
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1.4. DISCUSSÃO 

 

1.4.1. Hierarquia de dominância e afiliação 

 

A hierarquia no grupo de éguas apresentou baixa linearidade (h próximo a 0,1 numa 

escala de 0 a 1). Esse resultado era esperado diante do grande número de animais no 

grupo (LANGBEIN & PUPPE, 2004) e corrobora com Houpt et al. (1978) que estudaram 

hierarquia de dominância em 11 rebanhos de cavalos domésticos e constataram que em 

pequenos rebanhos houve hierarquia linear, mas em grandes foram observadas relações 

hierárquicas triangulares.  

Um aspecto interessante na dinâmica social desses animais foi a maior ocorrência 

de interações afiliativas do que agonísticas. No presente trabalho, cuja hierarquia pode ser 

considerada estável (bovinos, PARANHOS DA COSTA, 2000; cavalos, WARING, 2003; 

GRANQUIST et al., 2012; cavalos, KRUEGER et al., 2015), as taxas de agonismo foram 

menores do que as de afiliação (toque, aproximar ou seguir, agrupadas): 0,27 e 0,42 

eventos/h/ind, respectivamente. Heitor et al. (2006) observaram uma taxa 4,6 vezes menor 

que a verificada neste trabalho de comportamentos afiliativos (aproximar, seguir, contato 

amigável e grooming mútuo, agrupados) em seu estudo com 12 cavalos não domésticos 

em áreas com 5,5 e 17,2 ha. No entanto, em sua metodologia, os mesmos consideraram 

‘aproximação’ a partir de 3 m, enquanto neste trabalho foi considerado a partir de 5 m. É 

possível que essa diferença nos resultados deva-se a metodologia aplicada. 

Concomitantemente, o maior número de animais no grupo pode ter levado as éguas a 
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utilizarem mais afiliação na manutenção da estabilidade social do grupo (DEMARCO et al., 

2010; SCHNEIDER & KRUEGER, 2012).  

Em um grupo de éguas, Schneider & Krueger (2012) observaram maior intervenção 

(separação de dois animais) em afiliação do que em agonismo e sugeriram que tais 

intervenções foram eficientes para proteção de laços sociais porque preveniriam 

competições agressivas, que oferecem maior risco aos animais.  

Afiliações em éguas parecem, portanto, ter grande importância em suas relações 

sociais. Sussman et al. (2005) relatam que comportamentos afiliativos e de cooperação 

são consideravelmente mais comuns em 60 espécies de primatas do que comportamentos 

agonísticos, e que os modelos de organização social devem levar a maior preponderância 

de afiliação em suas análises. Se o custo de comportamentos afiliativos é baixo, deve-se 

esperar que comportamentos afiliativos sejam frequentes, especialmente em condições 

onde os indivíduos se beneficiam do ambiente coletivo em grupos sociais estáveis.  

Como esperado, éguas mais velhas e mais pesadas tiveram ranques mais elevados, 

corroborando com a hipótese (1a). Similarmente a Ellard & Crowell-Davis (1989), Keiper & 

Receveur (1992), Kimura (1998) e Briard et al. (2015) que também encontraram 

correlações positivas e significativas entre idade e ranque.  

Como esperado e apoiando os resultados acima, a idade e o peso influenciaram a 

emissão e recepção de comportamentos agonísticos. Éguas mais jovens receberam 

significativamente mais agonismo (foram mais afastadas) do que as mais velhas. Enquanto 

que éguas mais pesadas tenderam a emitir mais agonismo que as mais leves. Já o estado 

reprodutivo (predição 1c) não influenciou de forma significativa os eventos de agonismo 

(ocorrência, recepção e emissão) no grupo. Era esperado que éguas em lactação se 

envolvessem menos em agonísmo, não corroborando com a hipótese.  
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Em relação à hierarquia, o ranque não afetou o grau de vértice, nem a emissão de 

comportamentos agonísticos. Ou seja, indivíduos dominantes não se envolveram mais em 

agressão que outros. Entretanto, as éguas de baixo ranque receberam significativamente 

mais agonismo que as de alto ranque, indicando que elas receberam agonismo de mais 

indivíduos, o que retrata a dinâmica natural da hierarquia. Similarmente ao que foi 

encontrado neste trabalho, Ellard & Crowell-Davis (1989) sugeriram que as altas 

pontuações de agonismo nas éguas de alto ranque resultaram do maior número de 

submissos, contra quem dirigiram as agressões e não a um temperamento mais agressivo.  

De uma forma geral, afiliação toque não pareceu ter sido significativamente 

influenciada por nenhuma característica (idade, peso, ranque e estado reprodutivo) dos 

animais. Deste modo, as éguas afiliaram umas as outras de maneira similar, 

independentemente de suas características, contrariamente a VanDierendonck et al. 

(2004) que observaram menor frequência de grooming mútuo em éguas lactantes. No 

entanto, os mesmos avaliaram as ocorrências de grooming de forma pareada, nas 

mesmas éguas antes e após o parto, o que não foi avaliado no presente estudo. Assim, 

não foi corroborado a (hipótese 1) predição c de que lactantes se envolveriam menos em 

interações afiliativas.  

Houve apenas uma tendência para as éguas mais jovens receberem mais afiliação 

toque do que as com idade entre 5 a 10 anos, corroborando a predição 1b e similar aos 

resultados de Keiper & Receveur (1992). No entanto, observando com cautela, também 

houve tendência para as categorias de peso (maior peso menor envolvimento (ocorrência)) 

diferirem, mas que não foi detectada pelos testes de post hoc. Do mesmo modo, quando 

avaliada a influência do ranque, também houve uma tendência à diferença estatística não 

detectada pelos Testes de post hoc, mas que tornou evidente o envolvimento decrescente 

em afiliação pelas categorias de baixo, médio e alto ranque. Assim, é possível que o 
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ranque possa ter exercido alguma influência em afiliações no grupo de éguas. A tendência 

de maior peso, menos envolvimento, e menor idade, mais envolvimento em toque pode 

estar guiando a expressão deste comportamento. Embora sejam tendências não 

conclusivas, é interessante atentar para tal possibilidade.  

Já a afiliação aproximar ou seguir teve influência da idade, com as éguas mais 

jovens se aproximando/seguindo significativamente mais que as mais velhas. É provável 

que esse resultado possa estar relacionado com o comportamento de potros de seguir. 

Peso, estado reprodutivo e ranque não afetaram os comportamentos de aproximar e seguir 

no grupo. 

 

1.4.2. Parcerias Preferenciais 

 

O índice de Jaccard apresentou grande desvio padrão, o que sinaliza haver 

diferentes relacionamentos entre as éguas no rebanho. Os altos índices de Jaccard, 

comparados à média do rebanho, indicam que as éguas escolheram, de forma consistente, 

com quem queriam estar próximas (ELLARD & CROWELL-DAVIS, 1989; KIMURA, 1998; 

HEITOR et al., 2006). A maioria das éguas do rebanho apresentou alguma parceria 

preferencial, mesmo com o critério tornando-se ainda mais rigoroso diante do alto desvio 

padrão no Jaccard dos animais. O alto desvio observado também pode estar relacionado a 

alterações nas parcerias, voluntárias ou impostas pelo manejo. Kimura (1998) relatou que 

ao longo de dois anos de estudo, houve mudanças entre as parcerias preferenciais. Assim, 

parceria preferencial parece ser uma característica comum em éguas e sob variações 

individuais, a grande maioria das éguas tenha parcerias.  
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Os animais com parceiras preferenciais eram mais velhos, apresentaram menor 

força de relacionamentos (maior afastamento do rebanho), menor centralidade social e 

tenderam a participar menos em afiliações (toque, aproximar ou seguir agrupadas) que 

éguas sem parceiras. Esses resultados corroboram com VanDierendonck et al. (2009) que 

também observaram éguas adultas com parcerias mais consistentes que animais mais 

jovens, que em seu estudo foram mais flexíveis na formação de suas relações sociais e no 

desenvolvimento de parcerias preferenciais.  

Em relação às interações sociais, é possível que a menor força nos relacionamentos 

e centralidade social visto nas éguas com parceiras, possa estar relacionada a guarda de 

parceira. Foi sugerida a ocorrência de guarda de parceira em éguas diante da maior 

propensão desses animais para intervir (separar) em interações afiliativas, quando essas 

envolviam seus parceiros preferenciais com outros animais (VANDIERENDONCK et al., 

2009; SCHNEIDER & KRUEGER, 2012). Assim, o afastamento da díade preferencial do 

rebanho já preveniria tais ocorrências. Concomitantemente, esse afastamento pode estar 

relacionado ao padrão natural de formação de pequenos grupos familiares em cavalos 

(KASEDA & KHALIL, 1996; WARING, 2003), especialmente num ambiente em que o 

afastamento do grupo não oferece riscos. É possível que mesmo em condições 

domésticas, esses animais tendam a manter-se em pequenos grupos e que, neste 

trabalho, foram capturadas como parceiras preferidas, mas que possam se configurar não 

só como díades, mas também tríades, que participem do movimento do rebanho como um 

todo, mas mantendo-se mais próximas. Os dados não permitem diferenciar tais 

alternativas. 

Já o ranque e comportamentos agonísticos foram similares em éguas com ou sem 

parceiras. Assim como as distâncias físicas para o centro do rebanho (centroide de 

polígono formando pelos animais da periferia) e para todos os outros animais do grupo. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168159195006753
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168159195006753
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Essas últimas avaliações indicam que, independentemente das éguas terem parceiras ou 

não, elas estiveram de forma similar, dentro do espaço físico do grupo, ou seja, estavam 

inseridas no rebanho. 

A idade, o ranque, a força e a centralidade social entre as parceiras foram similares 

e, apesar das éguas que compunham as díades preferenciais tenderam a diferir em peso, 

quando avaliadas as diferenças entre díades preferenciais e neutras, verificou-se que as 

diferenças em peso entre as díades neutras foram significativamente maiores que as 

observadas entre as díades preferenciais. Esse resultado oferece suporte à hipótese 3, de 

que as díades preferenciais têm características individuais similares, pois isso facilita a 

sincronia comportamental. 

Os resultados obtidos alinham-se aos de Ellard & Crowell-Davis (1989); Kimura 

(1998); Heitor et al. (2006) e Briard et al. (2015) que também encontraram similaridades 

em ranque entre parcerias preferencias em éguas. É sugerida que a escolha em pastejar 

próximo de animais de mesmo ranque possa estar relacionada à intensidade da agressão, 

que tende a ser maior entre indivíduos de ranques diferentes, incitando subordinados a 

evitar indivíduos dominantes como parceiros preferenciais (HEITOR et al., 2006; BRIARD 

et al., 2015).  

As similaridades entre as parceiras preferenciais, mencionadas acima, também 

foram apoiadas pelas maiores diferenças em força e tendência a diferir em idade, entre as 

díades neutras quando comparadas às díades preferenciais. Por outro lado, as diferenças 

de ranque, estado reprodutivo e centralidade (Eigenvector) foram semelhantes entre as 

díades (preferenciais e neutras).  
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1.4.2.1. Dinâmica social entre parceiras preferenciais 

 

Quando avaliadas as distâncias médias para vizinhos mais próximos, as éguas com 

parceiras preferenciais não mantiveram distâncias menores para suas vizinhas mais 

próximas (suas parceiras, com mais frequência) que as outras éguas do rebanho, 

similarmente a Heitor et al. (2006). Assim, maior consistência (maior Jaccard) em parceria 

não significa menor distância entre esses animais. Além de não terem mantido menores 

distâncias, também não fizeram mais afiliações (toque, aproximar ou seguir), nem 

sincronizaram com mais frequência entre si, quando comparadas com as avaliações 

controle. Proximidade e baixo agonismo entre as mesmas pareceram caracterizar essas 

parcerias. Ellard & Crowell-Davis (1989) também observaram menor agonismo entre as 

parceiras. Kimura (1998), relatou que o grooming mútuo em éguas não foi direcionado 

mais frequentemente para parceiras preferenciais, esteve dependente das estações do 

ano. Já VanDierendonck et al. (2004) relataram que o parceiro preferencial para a 

proximidade muitas vezes também foi o mesmo para o grooming mútuo nesses animais. 

É possível que essa baixa ocorrência de afiliação esteja relacionada ao custo desse 

comportamento para as éguas. Para que um cavalo possa tocar outro (grooming ou 

cheirar), ele não só compromete seu ângulo de visão (diminuição de vigilância), como 

bloqueia sua dianteira, obstruída com o corpo do outro animal, o que acarretaria em menor 

agilidade de fuga. Para esses animais que quando ameaçados tendem a fugir, a 

velocidade na fuga é um recurso emergencial importante (WARING, 2003). Deste modo, é 

possível que a baixa afiliação toque entre parceiras preferencias, assim como uma 

distância mínima mantida entre vizinho mais próximo, auxiliem na prontidão para a fuga, 

comum nesses animais.  
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Além disso, Kimura (1998) observou taxas diferentes na ocorrência de grooming 

mútuo entre as estações do ano, sendo maior na estação quente e estando possivelmente 

associada a maior incidência de ectoparasitas e proximidade dos animais (menor 

dispersão dos cavalos em pastejo). Também é relatado que o grooming parece acalmar os 

cavalos, com diminuição na frequência cardíaca (FEH & MAZIÈRES, 1993; MCBRIDE et 

al., 2004). Assim, comportamentos afiliativos em éguas têm funções sociais (WARING, 

2003) ainda não tão bem esclarecidas, e no rebanho em estudo, no qual o grande número 

de animais difere da condição comum à espécie, foram mais utilizados em relações 

neutras e menos em relações já estabelecidas, o que pode favorecer a coesão do grupo 

como um todo.  

Do mesmo modo que a afiliação toque pode revelar um custo, a sincronia pode 

trazer benefícios para esses animais. Era esperado que as parceiras preferenciais 

sincronizassem suas direções de pastejo mais consistentemente, o que não ocorreu. No 

entanto, ainda sob a ótica do valor adaptativo que a sincronia pode oferecer, estando num 

grupo, sincronizar com o grupo gerará maior valor adaptativo do que apenas com o animal 

mais próximo (a parceira). Ramos et al. (2015) observaram que bisões (Bison bonasus) 

quando estavam mais agrupados, apresentaram maior sincronia na direção, ou seja, se 

ajustavam como grupo e ficavam mais direcionados para o mesmo sentido. Isso favorece o 

deslocamento em grupos de ungulados (PRINS, 1996; RAMOS et al., 2015). 

O benefício em possibilitar a sincronia dos animais durante o deslocamento é visto 

em instalações de manejo para condução de ungulados domésticos. Tais instalações são 

idealizadas sem curvas acentuadas e com corredores largos e longos, de modo a permitir 

que os animais sigam em sincronia, em pequenos grupos (bovinos, GRANDIN, 2007).  
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A sincronização de atividades é descrita em várias espécies (LAKENS, 2010). Em 

cavalos é mencionada a sincronização comportamental quando os animais estão, 

simultaneamente, exercendo a mesma atividade (SOURIS et al., 2007). Golfinhos 

sincronizam não só suas atividades, mas também seus movimentos em natação e é 

proposto que a sincronia possa ser um sinal de aliança (CONNOR et al., 2006). Nos 

resultados apresentados ficou evidente a correlação de sincronia com afiliação (aproximar 

ou seguir), que talvez sinalize sua ocorrência como uma afiliação em cavalos. Assim, é 

possível que a sincronização no sentido do corpo desses animais não só facilite a 

prontidão para a fuga, mas também revele o ingresso em uma unidade social (LAKENS, 

2010).  
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1.5. CONCLUSÕES 

 

A hierarquia de dominância apresentou baixa linearidade, comum em grupos com 

grande número de animais.  

Em geral, os animais se envolveram mais em afiliação (toque, aproximar ou seguir) 

do que em agonismo. Tal fato promove a coesão do grupo e é observado em diferentes 

espécies de animais sociais.  

Éguas mais velhas e mais pesadas tiveram ranques mais elevados.   

Peso e estado reprodutivo não afetaram as ocorrências agonísticas nesse grupo de 

éguas. Apenas a idade tendeu a influenciar esses comportamentos, com éguas mais 

jovens (até cinco anos) recebendo mais agonismo (sendo mais afastadas) do que as mais 

velhas (acima de 10 anos).  

A classificação hierárquica das éguas não afetou a emissão de comportamentos 

agonísticos, o que sugere não ter havido uma categoria mais agressiva.  

As éguas com maior ranque tenderam a se envolver menos em afiliação toque. 

Éguas mais jovens se aproximaram e seguiram mais que animais mais velhos, 

possivelmente uma extensão da maior ocorrência desses comportamentos em potros.  

Parceiras preferenciais tiveram similaridade em suas características (idade, peso, 

força nos relacionamentos e centralidade social), o que facilita a sincronização de 

atividades.  

A dinâmica social das parceiras preferenciais caracterizou-se por proximidade e 

baixo agonismo entre parceiras. A afiliação (toque, aproximar ou seguir) e a sincronia 
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foram mais direcionadas para animais neutros do que para parceiras preferenciais, o que 

parece favorecer a coesão do grupo como um todo. Tal ocorrência pode estar relacionada 

ao grande número de animais do rebanho em estudo, que difere da condição comum à 

espécie. 

A baixa ocorrência de afiliação entre as parceiras preferenciais no rebanho 

estudado, utilizada comumente para manutenção de laços sociais em diferentes espécies, 

parece revelar valor adaptativo em cavalos, pois a afiliação desses animais compromete a 

prontidão para a fuga que é um importante recurso emergencial para essa espécie. É 

possível que a frequente proximidade entre as parceiras seja satisfatória para manutenção 

de seus laços sociais diferenciados, especialmente em um ambiente com grande demanda 

social devido ao elevado número de animais. 

Houve uma correlação positiva entre os comportamentos afiliativos de aproximar ou 

seguir e a ocorrência de sincronia entre as éguas, o que sugere que a sincronia na direção 

possa ser um tipo de afiliação também em cavalos. 
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CAPÍTULO 2. Reconciliação e comportamentos triádicos em éguas: interações em 

conflitos e pós-conflitos 

 

2.1. INTRODUÇÃO  

 

São diversas as situações em que existe um recurso cujo acesso é limitado, pois 

não ocorre em frequência e/ou quantidade de forma a atender as necessidades de todos 

os indivíduos da área ou de um grupo social, o que pode gerar competição (com-petição, 

do grego com-pedir: pedir ao mesmo tempo). Os indivíduos podem evitar a competição se 

afastando um do outro ou originando situações de conflito direto (CARREIRAS, 2008). 

Outra fonte de conflitos ocorre quando os indivíduos têm objetivos, interesses e atitudes 

incompatíveis. A instabilidade inerente a uma situação competitiva-agressiva ou de 

discordância diminui a vantagem da vida em grupo (AURELI & DE WAAL, 2000). 

Implícito no conceito de relações sociais está o reconhecimento de que interações 

do passado podem influenciar outras interações posteriores. Conflitos agressivos não só 

podem levar ao aumento do risco de novos ataques aos adversários, como também causar 

danos às suas relações sociais e, portanto, afetar a forma como esses adversários 

interagirão pós-conflito em diante (AURELI et al., 2002). Assim, mecanismos 

comportamentais que atenuem os conflitos, previnam desencadeamento de agressão e 

resolvam disputas devem ser fortemente selecionados em animais que vivem em grupos 

sociais estáveis (AURELI & DE WAAL, 2000).  

de Waal & van Roosmalen (1979) demonstraram que contrariamente à visão comum 

de que adversários evitam um ao outro depois de agressões (dispersão), os chimpanzés 

adversários estavam mais frequentemente próximos (atração) após um conflito do que até 
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mesmo antes do conflito (nível basal). Os autores também observaram que alguns padrões 

de comportamento (sequências de comportamentos afiliativos) ocorreram com mais 

frequência durante situações após o conflito, entre os dois adversários, do que durante as 

atividades comuns de afiliação do grupo. Assim, deram início as discussões sobre 

reconciliação, também denominadas de reuniões pós-conflito.  

Como efeitos diretos da reconciliação são esperados uma redução na probabilidade 

de novos ataques e o reestabelecimento de relacionamentos (AURELI et al., 2002). Como 

efeitos indiretos ocorrem a diminuição na ansiedade associada ao conflito e uma redução 

geral da incerteza relacionada ao adversário (AURELI et al., 2002). de Waal & Yoshihara 

(1983) alegaram que apenas espécies que possuem reconhecimento individual e boa 

memória a respeito dos últimos eventos sociais são capazes de se engajarem em reuniões 

pós-conflito.  A reconciliação foi relatada em trinta espécies de primatas (AURELI et al., 

2002) com grande grau de vida social assim como de encefalização (BYRNE & WHITEN, 

1989). No entanto, começaram a surgir pesquisas em espécies de ungulados: cabra 

doméstica (Capra hircus, SCHINO, 1998) e cavalos (Equus caballus, COZZI et al., 2010), 

assim como em outros mamíferos como cão doméstico (Canis familiaris, COOLS et al., 

2008), lobo (Canis lupus, CORDONI & PALAGI, 2008) e hiena (Crocuta crocuta, WAHAJ et 

al., 2001).  

As reuniões após o conflito parecem exigir habilidades cognitivas complexas, pois, 

além de reconhecimento individual e memória de interações pretéritas, uma rápida 

mudança de expressão comportamental, antagônica à situação anterior é necessária. 

Comunicar uma mudança de motivação, com sinais de intenção benigna, deve ser usado 

entre os antigos opositores (SILK, 1996). Sob essa ótica, para se desenvolver um estudo 

dessas ações, é essencial o conhecimento do repertório comportamental da espécie 

avaliada.  
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Cozzi et al. (2010) consideraram como comportamentos afiliativos em cavalos 

domésticos grooming mútuo, contato focinho-focinho, contato do focinho com o corpo do 

outro cavalo (retribuído ou não), contato focinho/genital do outro cavalo, jogos (beliscar, 

agarrar, puxar a cauda), contato/toque no corpo do adversário sem resposta recíproca 

(contato amigável), aproximar-se e permanecer próximo sem toque e seguir o outro cavalo. 

Segundo o autor, a ocorrência de um desses comportamentos sinalizava os procedimentos 

para a reconciliação.  

Schino (1998) considerou para cabras domésticas comportamentos afiliativos o 

contato focinho-focinho, contato do focinho com o corpo da outra cabra e grooming mútuo 

(movimento oral dirigido à pele da outra cabra, similar a coçar), sendo o contato focinho-

focinho mais frequente após o conflito. Também foram observados o tempo e a 

proximidade que as cabras permaneciam deitadas até 1m uma da outra e constatado que 

no período pós-conflito as mesmas ficaram mais tempo deitadas próximas. O mesmo autor 

relata ainda que as interações afiliativas observadas durante seu experimento foram 

breves e quase imperceptíveis, e que rebanhos caprinos parecem manter a sua coesão 

com pouquíssima evidência de comportamentos afiliativos, e isso torna ainda mais notável 

reconciliação (embora discreta) observada em seu estudo. Assim, um fator importante que 

deve ser levado em consideração no estudo de reconciliação é a distância entre os 

adversários antes do conflito, pois poderá influenciar nas interações pós-conflito (CALL et 

al., 1999).  

de Waal & van Roosmalen (1979) descrevem ainda que interações triádicas para 

resolução de conflitos também foram frequentemente observadas no grupo de chimpanzés 

estudado. As interações de um terceiro animal com um ou ambos os ex-adversários são de 

três tipos. O consolo é descrito como um contato amigável entre um terceiro animal do 

grupo social e a vítima da agressão, já o apaziguamento é quando um terceiro animal 
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interage com o agressor (COZZI ET AL. 2010). Outro tipo de interação triádica é a 

intervenção no conflito, em que um terceiro animal separa os dois conflitantes 

(SCHNEIDER & KRUEGER, 2012).  

Segundo o modelo da inteligência social, as interações triádicas representam um 

nível mais elevado de habilidade cognitiva, pois: a) existem ao menos três e não apenas 

dois indivíduos envolvidos (os conflitantes e o interventor) e b) o interventor precisa saber a 

relação de cada um dos conflitantes consigo mesmo e dos conflitantes entre si (WHITEN & 

BYRNE, 1997). Diversos estudos demonstram que os primatas são capazes de 

intervenções triádicas baseadas em parentesco (interações de maior risco ou custo são 

direcionadas a parentes), ranque (indivíduos de alto ranque recebem mais suporte que 

indivíduos de baixo ranque num conflito, indivíduos de alto ranque são mais frequentes 

interventores que indivíduos de baixo ranque) e idade (indivíduos mais jovens são mais 

protegidos em conflitos e recebem mais consolo) (DE WAAL, 1992; HARCOURT & DE 

WAAL, 1992). 

Intervenções triádicas também foram relatadas em cavalos, não só para interrupção 

de agonismo (SCHNEIDER & KRUEGER, 2012; KRUEGER et al., 2015), como também 

interrupção em afiliação (VANDIERENDONCK et al., 2009; SCHNEIDER & KRUEGER, 

2012), para resguardar parceiros preferenciais. Também em cavalos, Cozzi et al. (2010) 

relataram a ocorrência de consolo e apaziguamento. No entanto, há poucos estudos sobre 

as características (ranque, peso, idade, centralidade, graus de afiliação e agosnísmo) e a 

proximidade (valor da relação) dos animais que se envolveram nessas interações.   
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OBJETIVO HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Neste trabalho foram alisadas as ocorrências e interações em conflitos (intervenções 

de terceiros) e pós-conflitos (reconciliação, consolo e apaziguamento) em um grupo de 

éguas e seus potros criados extensivamente. 

1. A ocorrência de conflitos e reconciliação será influenciada pelo tamanho da área 

disponível aos animais: haverá maior número de conflitos e reconciliações em áreas 

menores (piquete pequeno).  

2. O comportamento de reconciliação tem a função de reduzir a incerteza da 

relação: as oponentes que não reconciliarem manterão maior distância pós-conflito que as 

oponentes que se reconciliaram. 

3. O valor da relação influencia nas interações pós-conflito: éguas exibirão mais 

reconciliação, consolo/apaziguamento e intervenção quando o conflito envolver animais 

mais próximos socialmente. 

4. Diferenças individuais influenciam o envolvimento de animais em conflitos: a) 

reconciliações serão iniciadas por éguas de menor peso, idade e ranque, enquanto b) 

intervenções em conflitos serão realizadas por éguas com idade e ranque mais elevados 

que os das envolvidas no conflito. 
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2.2. MATERIAL E MÉTODOS1 

 

Participaram do experimento 64 éguas e 20 potros lactentes criados soltos em áreas 

com duas dimensões: piquetes pequenos (Média=10,11 ha) e grande (50,52 ha). O 

presente trabalho totalizou 304 horas de observações e acompanhou conflitos durante 

períodos de estabilidade social e situações de entrada de animais desconhecidos ao 

grupo.  

 

2.2.1. Coleta de dados: observações  

 

Diante da constatação de um conflito, fazia-se a mudança da amostragem focal (ver 

Capítulo 1, página 16) ou varredura (ver Capítulo 1, página 19) para todas as ocorrências 

dos comportamentos referentes à agressão, submissão e afiliação (ver Capítulo 1, 

Quadros 2, 3 e 4, respectivamente, exceto o comportamento afiliativo de aproximação que, 

aqui, foi considerado a partir de oito metros) das éguas envolvidas no conflito e no pós-

conflito. Essas observações tiveram duração de 20 minutos (período pós-conflito) após o 

último comportamento agressivo entre as oponentes do conflito (término do conflito), 

segundo metodologia adaptada de Schino (1998). Para tanto, utilizou-se gravador de voz e 

relógio. 

                                                           
1 Ver item Capítulo 1, página 12 com descrição de material, segue síntese e 

metodologia deste capítulo.  
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Foi considerado conflito quando houve a ocorrência de pelo menos três 

comportamentos agonísticos sequenciados direcionados a outro animal, podendo terem 

sido emitidos de ambos os oponentes ou apenas de um animal (adaptado de Cozzi et al., 

(2010). Para determinar a reconciliação foram observadas as ocorrências de afiliação no 

pós-conflito (PC) entre as oponentes. A reconciliação foi determinada diante da 

apresentação de dois comportamentos afiliativos por ambas ou apenas uma oponente do 

conflito. A intervenção em conflito (IC) foi definida como a interrupção de interação 

agonística diádica por um terceiro animal através de interposição entre os oponentes, 

contato físico ou ameaças, de modo a impedir agressões entre os mesmos (SCHNEIDER 

& KRUEGER, 2012). O consolo e o apaziguamento consistiram na ocorrência de 

comportamento afiliativo de um terceiro indivíduo para um dos oponentes do conflito, a 

vítima ou o agressor, respectivamente. Para as análises, foram agrupados consolo e 

apaziguamento na mesma categoria (KOSKI & STERCK, 2007).  

As éguas do estudo foram agrupadas de acordo com a participação nas interações 

descritas acima nas seguintes categorias: participou em conflito, efetivou reconciliação, 

participou em interveção em conflito, em consolo/apaziguamento e éguas que não se 

envolveram em conflitos ou pós-conflitos (demais do rebanho). Se um mesmo animal 

participou em diferentes conflitos em diferentes papeis, seu nome foi incluído na lista em 

cada uma das categorias. No entanto, para evitar dependência estatística dos dados, um 

mesmo animal participou apenas uma vez dentro de cada categoria, independentemente 

do número de vezes que possa ter efetuado a interação.  

Dentro da categoria conflito, as oponentes foram classificadas como vítima e 

agressora. O animal que apresentou maior emissão de comportamentos agonísticos foi 

considerado agressor (SCHINO, 1998; WAHAJ et al., 2001; CORDONI & PALAGI, 2008), 
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ou quando seu oponente lhe apresentou comportamentos de submissão durante o conflito 

(KRUEGER et al, 2015). 

Para analisar a importância das características individuais na exibição destes 

comportamentos foram coletadas informações sobre peso, idade, ranque de dominância, 

índice de Jacaard, grau de vértice (degree), grau de emissão (outdegree) e grau de 

recepção (indegree) de comportamentos agonísticos e afiliativos (ver Capítulo 1, página 

22), assim como a localização média dos animais (distância para o centro do rebanho, 

para o vizinho mais próximo e para todos os animais) (ver Capítulo 1, página 20). 

 Para avaliar a proximidade das oponentes, efetuou-se o registro da menor distância 

entre as mesmas no período pós-conflito (20 min). As distâncias controle consistiram nas 

menores distâncias registradas em até sete dias antes e após conflito (KOSKI & STERCK, 

2007; COZZI et al., 2010), identificadas como ‘controle antes e controle pós-conflito’, 

respectivamente. Essas informações foram obtidas a partir de focais e varreduras 

(Capítulos 1 e 3).  

Foram realizados dois tipos de análises, uma com os valores absolutos e outra com 

os valores das diferenças nas características (ranque, peso, idade, índice de Jacaard, grau 

de comportamentos agonísticos e afiliativos e localização) das oponentes do conflito e 

analisadas em valores modulares. Para mensurar o valor da relação, foi utilizado o índice 

de Jaccard médio de cada oponente para todas as éguas do rebanho, e comparado com o 

Jaccard da díade do conflito.  

A taxa de conflito foi calculada dividindo-se o número de conflitos pelo número de 

horas observadas e, por fim, pelo número médio de indivíduos no grupo, gerando um 

índice de conf/h/ind. Para períodos de estabilidade social e situações de entrada de 

animais desconhecidos ao grupo, foram calculadas taxas de conflito separadamente. 
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A ocorrência de conflitos nos piquetes foi calculada dividindo-se o número de 

conflitos pelo número de horas de observações (possibilidade de detecção de conflito) 

realizadas nos dois tamanhos de áreas (piquetes pequeno e grande). 

Ao longo do estudo, quatro pós-conflitos não foram acompanhados devido a grande 

movimentação dos animais, mas as ocorrências desses conflitos e as IC referentes aos 

mesmos foram computadas. Potros participaram apenas de análises descritivas (estudo de 

caso: ocorrência de um consolo) e foram excluídos das análises inferenciais (entre as 

categorias de éguas).  

 

2.2.2. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Foi realizada uma análise descritiva das ocorrências de reconciliação, 

apaziguamento e consolo. 

Para avaliar se o tamanho das áreas (piquetes pequeno e grande) disponíveis às 

éguas influencia as ocorrências de conflitos e reconciliações (hipótese 1), foram feitos 

Teste Binomial e Quiquadrado, respectivamente. 

Para testar a hipótese 2 utilizou-se o Teste de t independente com as distâncias 

após o conflito entre as oponentes com e sem reconciliação. Do mesmo modo, também 

foram avaliadas as distâncias controle antes e controle após o conflito, entre os grupos 

com e sem reconciliação. Quando não houve normalidade na distribuição dos dados, foi 

feito o Teste de Mann-Whitney. Para avaliar possíveis efeitos no padrão de proximidade 

das oponentes (distâncias controle antes do conflito, pós-conflito e controle pós-conflito), 

utilizou-se ANOVA de Friedman e post hoc correspondentes (com correção de Bonferroni e 
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testados ao nível de significância de 0,017), para os grupos com e sem reconciliação, 

separadamente. 

Para testar se o valor da relação influencia o envolvimento em reconciliação, 

intervenção de conflito e consolo/apaziguamento (hipótese 3), foram utilizados Testes de 

Wilcoxon comparando os índices de Jaccard das interventoras e consoladoras para cada 

oponente, assim como o Jaccard da díade oponente, comparado com o Jaccard médio de 

cada oponente para o rebanho.  

Para avaliar se o início da reconciliação (hipótese 4) foi realizado por éguas com 

menor peso, ranque, idade ou vítimas das agressões do conflito, foi feito o Teste Binomial. 

Também foram analisadas as diferenças nas características (ranque, peso, idade, índice 

de Jacaard, grau de comportamentos agonísticos e afiliativos e localização) das oponentes 

do conflito que se reconciliam ou não, para isso foi utilizado Teste t independente e, 

quando necessário, seu correspondente não paramétrico, Teste de Mann-Whitney. Ainda 

para avaliar a hipótese 4 de que diferenças individuais influenciam o envolvimento de 

éguas em intervenção em conflitos foram feitas análises de variâncias (ANOVA) e usado 

post hoc Gabriel para idade, peso, ranque, índice de Jacaard, força em relacionamento e 

centralidade social, grau de vértice (degree), grau de emissão (outdegree) e recepção 

(indegree) de comportamentos agonísticos e afiliativos, assim como a localização média 

dos animais (distância para o centro do rebanho, para o vizinho mais próximo e para todos 

os animais) entre as categorias de animais que envolveram-se em conflito, intervenção de 

conflito, consolo/apaziguamento ou que não envolveram-se em conflitos nem pós-conflitos. 

Quando não houve normalidade na distribuição dos dados foram feitas análises não 

paramétricas correspondentes. Também foi realizado o Teste de Wilcoxon para avaliar o 

ranque das interventoras e oponentes do conflito.  
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Para as análises foi utilizado o software SPSS (versão 18).  

Considerou-se como significativo p≤0,05 e como tendência p≤0,10. 

 

2.3. RESULTADOS  

 

2.3.1. Conflitos e pós-conflitos  

 

Ao longo do experimento ocorreram 32 conflitos, o que corresponde a uma taxa 

média de 0,0027 conflitos/h/ind ou 0,27 conflitos/indivíduo a cada 100 horas. No entanto, 

quatro desses conflitos ocorreram no período referente a entrada de animais novos ao 

grupo. Como esperado, a taxa de conflito com a entrada de animais e o resultante 

reestabelecimento da hierarquia de dominância foi alta, com 0,0294 conflitos/h/ind ou 2,94 

conflitos/indivíduo a cada 100 horas, enquanto que a taxa de conflito para os demais 

períodos de observação, com o grupo estável hierarquicamente, foi de 0,0024 

conflitos/h/ind ou 0,24 conflitos/indivíduo a cada 100 horas.  

Apenas três conflitos (10,71%) foram finalizados com total de três comportamentos 

agressivos (mínimo para considerar conflito neste trabalho) entre as oponentes. Sendo que 

dois desses foram finalizados diante da intervenção de terceiros, o que evidencia a 

gravidade dos conflitos. No entanto, nenhum conflito ocasionou dano físico aos animais. 

Foi observado também que em 32,1% dos conflitos houve redirecionamento de agressão 

de um dos oponentes para um terceiro animal que não participou do conflito, o que 

evidencia a instabilidade social do período pós-conflito. Dois conflitos foram reincidentes 
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(as oponentes voltaram a entrar em conflito). O primeiro caso de reincidência foi contado 

como dois conflitos porque os animais voltaram a brigar após os 20 min de pós-conflito. O 

segundo caso foi contado apenas uma vez porque elas reiniciaram o conflito antes do 

término do período pós-conflito.  

Não houve diferença na ocorrência de conflitos (Teste Binomial, p=0,943, N=194) 

nem de reconciliação (χ2(1)=0,159, p=0,690, N=28) entre os dois tamanhos de piquetes 

(grande (M=50 ha) e pequeno (M=10 ha) disponibilizados às éguas.  

Em 57,14% dos conflitos houve reconciliação (Figura 1), e a latência média para a 

mesma foi de 6 minutos e 22 segundos. Na maioria das reconciliações (66,67%) as duas 

oponentes emitiram comportamentos de afiliação, nas demais a afiliação foi unilateral. A 

aproximação foi o comportamento mais frequente (Figura 2). 

A ocorrência de intervenção em conflito (IC) foi de 31,25%. Em um dos conflitos, 

houve duas IC por animais diferentes. Já o consolo/apaziguamento ocorreu em 37,03% 

dos pós-conflitos, sendo que em metade (18,51%) desses pós-conflitos houve mais de um 

consolo, chegando a ocorrência máxima de três em um mesmo pós-conflito. Houve duas 

ocorrências de um mesmo animal consolar as duas oponentes do conflito. A latência média 

para o consolo foi de 3 minutos e 48 segundos e em 50% de suas ocorrências foram 

direcionados para díades que não se reconciliaram. Dos consolos observados, 29,41% 

envolveram toque, sendo que o comportamento mais frequente foi aproximação (52,94%). 

Um potro consolou (grooming) a parceira preferencial de sua mãe (determinada no 

Capítulo 1) depois de tentar apaziguar o conflito. Em um dos pós-conflitos, duas éguas, 

com idade e ranque superior às oponentes, após realizarem consolo, emitiram 

comportamentos agonísticos fazendo-as se deslocarem de modo a encaminhar as duas 

oponentes para aproximação, o que pareceu uma indução à reconciliação.  
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Figura 1: Quantificação de interações de éguas em conflitos e pós-conflitos entre os oponentes 
(reconciliação) e terceiros animais envolvidos (intervenção no conflito, consolo e apaziguamento). 

 

 

 

Figura 2: Proporção de comportamentos afiliativos apresentados em reconciliações e consolos em 
éguas. Cada tipo de comportamento foi contabilizado apenas uma vez por contexto (reconciliação 
ou consolo).  
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2.3.2. Características dos animais  

 

Das 64 éguas que participaram do experimento, 34 (53,12%) envolveram-se em 

conflitos (Tabela D, Apêndice D). O número de animais que participaram em intervenção 

em conflitos e consolo/apaziguamento foi similar. As características desses últimos serão 

abordadas mais adiante, após os resultados das características das oponentes do conflito 

e suas possíveis relações com as ocorrências de reconciliação.  

Ao avaliar as características das éguas que se reconciliaram ou não, houve apenas 

duas características que as diferiram: peso e afiliação (degree). Em média, as éguas que 

reconciliaram tenderam a ser mais leves que as que não se reconciliaram (t(27)=1,78, 

p=0,086, r=0,32) (Figura 3). Também apresentaram grau de comportamentos afiliativos 

(degree) significativamente menor do que as que não se reconciliaram (U=51,50, p=0,046, 

r=-0,38, N=28) (Figura 4). As demais características avaliadas não apresentaram 

diferenças (Apêndice D, Tabela E).  
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Figura 3: Médias e respectivos desvios padrão dos pesos das éguas oponentes quando houve ou 
não reconciliação após o conflito. Tendência a diferença significativa (*p<0,10). 

 

 

Figura 4: Grau de comportamentos afiliativos (degree) das éguas oponentes quando houve ou não 
reconciliação após o conflito. Diferença significativa (**p<0,05). 
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Uma forma de evidenciar aspectos nas díades que se reconciliaram ou não, é 

avaliar a diferença entre as características das oponentes. Sob esta análise, as díades que 

se reconciliaram apresentaram maior diferença de peso entre as oponentes do conflito do 

que as que não se reconciliaram (t(17)=-2,257, p=0,037, r=0,48) (Figura 5). Já as demais 

características não apresentaram diferenças significativas (Apêndice D, Tabela F). 

 

 

Figura 5: Médias e respectivos desvios padrão das diferenças de peso das éguas oponentes do 
conflito quando houve ou não reconciliação. Diferença significativa (**p<0,05). 

 

As éguas que emitiram o primeiro comportamento afiliativo que resultou na 

reconciliação tenderam (Teste binomial: p=0,065, N=11) ser mais leves que suas 

oponentes do conflito (Figura 6). As demais características não diferiram pelo Teste 

binomial: ranque (p=1,000, N=15), idade (p=0,791, N=14), direção da agressão 

(dominância) (p=1,000, N=15). 
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Figura 6: Caracterização das éguas que iniciaram a reconciliação. Tendência à significância 
estatística pelo Teste Binomial (*p<0,10). 

 

 

2.3.3. Distâncias entre as oponentes do conflito 

 

Logo após o conflito, em díades em que houve reconciliação a distância mínima 

entre os indivíduos foi significativamente menor do que em díades sem reconciliação 

(t(10)=3,22, p=0,009, r=0,71) (Figura 7).  

No entanto, de uma forma geral, as éguas que se reconciliaram estiveram mais 

próximas não só após o conflito, como mencionado acima, como também dias antes e 

depois do conflito (controle), quando comparadas às díades que não se reconciliaram. A 

distância controle antes do conflito foi menor (M=14,44, DP=10,31) nas díades que se 

reconciliaram, do que nas que não se reconciliaram (M=34,33, DP=29,30) (t(13)=1,89, 

p=0,080, r=0,47). Do mesmo modo, a distância controle após o conflito também tendeu a 

ser menor para as díades com reconciliação, do que para as díades sem reconciliação 

(U=21,50, p=0,094, r=-0,40, N=18) (Figura 7).  
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Quando avaliado conjuntamente a proximidade das díades nos três momentos 

(controle antes, pós-conflito e controle pós-conflito) houve uma tendência a efeito no 

padrão de proximidade nas díades que se reconciliaram (χ2(2)=5,33, p=0,069, N=7). Com a 

distância logo após o conflito sendo significativamente menor que a distância controle 

antes do conflito (z=-2,52, r=-0,84), mas não que a distância controle (sete dias) pós-

conflito (z=-2,03, r=-0,48). Ou seja, houve uma aproximação após o conflito, o que não 

ocorreu com as díades que não se reconciliaram (χ2(2)=4,33, p=0,115, N=6), cuja distância 

logo após o conflito não diferiu da controle antes do conflito (z=-1,57, p=0,116, r=-0,64). 

Ademais, houve uma tendência da distância controle pós-conflito ser significativamente 

maior do que a distância logo após o conflito (z=-2,38, r=-0,60) nas díades que não se 

reconciliaram. Cabe destacar que as distâncias controle (sete dias) antes e controle (sete 

dias) pós-conflito não diferiram para nenhum dos dois grupos de éguas (com (z=-0,10, 

p=0,917, r=-0,04, N=7) e sem reconciliação (z=-1,57, p=0,116, r=-0,45, N=6).  

 

Figura 7: Menores distâncias entre as éguas oponentes logo após o conflito, controle antes do 
conflito (até sete dias) e controle pós-conflito (até sete dias) quando houve ou não reconciliação. 
Diferenças significativas e tendências pelos Testes de Mann-Whitney e Wilcoxon já corrigido 
Bonferroni (**p<0,05, *p<0,10). 
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2.3.4. Valor da relação 

 

De uma forma geral, o índice de Jaccard das oponentes do conflito foi baixo, mas 

não chegou a diferir do Jaccard médio das mesmas com o rebanho (z=-0,24, p=0,807, r=-

0,03, N=58) (Figura 8). Assim, os conflitos ocorreram predominantemente entre éguas com 

pouca proximidade. Quando avaliado as díades em relação a reconciliação, nota-se que o 

índice de Jaccard das oponentes que se reconciliaram foi maior (Mediana=0,0314) do que 

o das que não se reconciliaram (Mediana=0,0165), mas que essa diferença não foi 

significativa (U=65,50, p=0,340, r=-0,19, N=26). Deste modo, a reconciliação não parece 

ter sido dependente do valor da relação.  

Quanto ao consolo/apaziguamento, o índice de Jaccard foi significativamente maior 

entre as éguas que consolaram para com as consoladas, do que para as oponentes do 

conflito que não foram consoladas (z=-2,12, p=0,034, r=-059, N=13) (Figura 8). O que 

mostra o valor da relação, e claramente que o consolo/apaziguamento foi direcionado para 

as éguas com maior proximidade.  

Já para a intervenção não houve diferença no índice de Jaccard das interventoras 

para com as oponentes agressoras ou para com as vítimas do conflito (z=-0,06, p=0,953, 

r=-0,02, N=11).  
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Figura 8: Índices de Jaccard, que representam valor da relação, das éguas oponentes do conflito 
para a média do rebanho e entre si, das interventoras com as oponentes agressora e vítimas dos 
conflitos, consoladoras (agrupado consolo (afiliação direcionada a vítima) e apaziguamento 
(afiliação direcionada a agressora)) com as éguas consoladas e as oponentes do conflito não 
consoladas. Diferença significativa (**p≤0,05). 

 

 

2.3.5. Características das éguas que se envolveram em intervenção de conflito 

e consolo/apaziguamento 

 

Ao avaliar as características das éguas entre as categorias (não conflito/pós-conflito, 

conflito, IC, consoladoras/apaziguadoras), o ranque revelou diferença significativa 

(F(3,76)=3,52, p=0,019) (Figura 9). O ranque das éguas que interferiram em conflito foi 

(Mediana=200,43) significativamente maior do que ambas as conflitantes (Mediana=44,43) 

(z=-3,06, p=0,002, r=-0,01, N=20). O ranque das IC também tendeu a ser maior do que o 

ranque das éguas que consolaram (p=0,082) e foi significativamente maior que o das 

éguas que não participaram de conflitos/pós-conflitos (p=0,011). O ranque das éguas que 
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consolaram não diferiu das que participaram no conflito (p=0,938). Similarmente, o ranque 

das éguas do conflito não diferiu do ranque das que não participaram de conflito/pós-

conflito (p=0,694).   

 

 

Figura 9: Médias e respectivos desvios padrão dos ranques de éguas envolvidas ou não em 
conflitos e/ou pós-conflitos. Diferença significativa e tendência pelo Teste post hoc Gabriel 
(**p<0,05, *p<0,10) e Wilcoxon (IC - conflito) (**p<0,05). 

 

O peso também apresentou diferença significativa entre as categorias das éguas 

(F(3,60)=5,08, p=0,003) (Figura 10). A categoria com menor peso foi das éguas que não 

participaram de conflito/pós-conflito (potros não participaram dessas análises) e diferiram 

tanto das apaziguadoras (p=0,004), quanto das categorias conflito (p=0,031) e consolo 

(tendência) (p=0,087). As IC, embora com maior peso, não diferiram das éguas que 

consolaram (p=0,844), nem das éguas que participaram de conflitos (p=0,466). Essas 

últimas também não diferiram das que consolaram (p=1,000).  
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Figura 10: Médias e respectivos desvios padrão dos pesos das éguas envolvidas ou não em 
conflitos e/ou pós-conflitos. Diferenças significativas e tendência pelo Teste post hoc Gabriel 
(**p<0,05, *p<0,10). 

 

A idade dos animais tendeu a diferir entre as categorias (H(3)=6,41, p=0,093, N=81) 

(Figura 11). Foram utilizados testes de Mann-Whitney com correção de Bonferroni e 

testados no nível de 0,0125 de significância. A categoria IC apresentou maior idade e 

tendeu a diferir da categoria conflito (U=86,50, r=-0,35, N=44). Já as demais categorias 

não diferiram (IC comparadas as categorias consolo (U=28,50, r=-0,41, N=21) e não 

conflito/pós-conflito (U=71,50, r=-0,35, N=36), assim como a categoria conflito com não 

conflito/pós-conflito (U=406,50, r=-0,07, N=60) e consolo (U=155,00, r=-0,13, N=45), e 

essa última com não conflito/pós-conflito (U=137,00, r=-0,03, N=37)). 
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Figura 11: Idade em anos das éguas envolvidas ou não em conflitos e/ou pós-conflitos. Tendência 
a significância estatística pelo Teste post hoc de Mann-Whitney já corrigido Bonferroni (*p<0,10). 

 

Houve uma tendência para o grau de recepção de comportamentos agonísticos 

(indegree) (H(3)=6,64, p= 0,084, N=61) diferir entre as categorias (Figura 12). Similarmente 

aos testes anteriores, os post hoc (Mann-Whitney) foram aplicados ao nível de 0,0125 de 

significância. As éguas IC apresentaram grau de recepção de comportamentos agonísticos 

(indegree) significativamente menor que as envolvidas em conflitos (U=43,50, r=-0,42, 

N=36). Já as demais categorias não diferiram (IC comparadas as categorias consolo 

(U=19,50, r=-0,38, N=17) e não conflito/pós-conflito (U=36,50, r=-0,33, N=24), assim como 

a categoria conflito com não conflito/pós-conflito (U=203,50, r=-0,07, N=44) e consolo 

(U=108,50, r=-0,10, N=37), e essa última com não conflito/pós-conflito (U=69,50, r=-0,03, 

N=25)).  

Com relação a emissão de comportamentos agonísticos (outdegree) (H(3)=6,88, 

p=0,076, N=61) (Figura 13), também foi observada uma tendência para diferir entre as 
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categorias, mas essa diferença não foi constatada nos testes de post hoc (categoria não 

conflito/pós-conflito comparada com as categorias conflito (U=136,00, r=-0,31, N=45), IC 

(U=57,00, r=-0,08, N=25) e consolo (U=32,50, r=-0,42, N=25), assim como a categoria 

conflito com IC (U=87,00, r=-0,15, N=36) e consolo (U=106,00, r=-0,11, N=36), e entre 

essas duas últimas (U=23,50, r=-0,28, N=17)).    

Em relação ao índice de Jacaard, grau de comportamentos agonísticos e afiliativos 

e localização, força em relacionamento e centralidade social não houve diferenças entre as 

categorias de éguas (não conflito/pós-conflito, conflito, intervenção em conflito e consolo/ 

apaziguamento (Apêndice D, Tabela G). 

 

  

Figura 12: Grau de recepção de comportamentos agonísticos (indegree) entre as categorias de 
éguas envolvidas ou não em conflitos e pós-conflitos. Diferença significativa pelo Teste post hoc de 
Mann-Whitney já corrigido Bonferroni (**p<0,05). 
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Figura 13: Grau de emissão de comportamentos agonísticos (outdegree) entre as categorias de 
éguas envolvidas ou não em conflitos e pós-conflitos. Tendência a diferença pela ANOVA de 
Friedman, nenhuma diferença pelo Teste post hoc de Mann-Whitney já corrigido Bonferroni. 

 

  

2.4. DISCUSSÃO 

 

Foi verificado que houve uma taxa baixa de conflitos (0,0024 conflitos/h/ind com 

hierarquia estável). Essa taxa foi 56 vezes menor que a encontrada em cavalos por Cozzi 

et al. (2010) e deve-se, principalmente, as diferenças na metodologia dos trabalhos. O 

mesmo considerou como conflito a ocorrência de um comportamento agonístico, enquanto 

no presente trabalho foi considerado a partir de três comportamentos agonísticos 

sequenciados, o que evidencia o alto risco dos conflitos observados que, em sua maioria, 

não se limitaram a três agressões. O ambiente onde os estudos foram conduzidos também 

diferiu pois a densidade deste trabalho foi de 0,26/ha/animal (piquetes menores) e 
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1,30/ha/animal (piquete 50 ha) e o de Cozzi et al., 2010 foi de 0,57/ha/animal (7 cavalos 

em 4 ha com hierarquia estável). 

Embora menor espaço disponível aos animais possa acarretar em maiores 

confrontos agonísticos (FLAUGER & KRUEGER, 2013), não houve diferença na ocorrência 

de conflitos nem reconciliação entre os dois tamanhos de piquetes (pequenos (M=10 ha) e 

grande (50 ha)) disponibilizados às éguas. Deste modo, esse resultado não corroborou 

com a hipótese (1) de que o tamanho da área influenciaria na ocorrência de conflito e 

reconciliação. Mesmo o menor piquete deste trabalho ofereceu cerca 2 ha por animal ou 

cerca de 200 m2 por animal (área com boa disponibilidade de forragem e água suficiente 

para as éguas manterem-se em bom escore corporal). Flauger & Krueger (2013) 

observaram em grupos domésticos de cavalos castrados e éguas que o nível de agressão 

aproximou-se de zero quando o espaço disponível foi maior do que 331 m2 por animal. As 

mesmas autoras recomendam tal densidade para favorecer o bem-estar dos animais, 

reduzindo agressões e lesões. 

Verificou-se, entretanto, que houve aumento na taxa de conflito diante da entrada de 

novos animais no grupo, o que evidencia o reestabelecimento da hierarquia de dominância 

(PARANHOS DA COSTA, 2000) e a instabilidade do grupo (GRANQUIST et al., 2012; 

KRUEGER et al., 2015).  Os resultados corroboram com Granquist et al. (2012), que 

encontraram uma taxa mais elevada de agressão em haréns temporários do que em 

haréns permanentes em cavalos. Do mesmo modo, Krueger et al. (2015) mediram 

intervenções em conflitos em momento de entrada de novos animais no grupo e período 

estável e encontraram maior IC no período de entrada, com maior instabilidade social.  

O presente estudo apoia a ocorrência de reconciliação mencionada em ungulados 

como por Cozzi et al. (2010) em cavalos e Schino (1998) em cabras (Capra hircus). Uma 
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das funções da reconciliação é diminuir a instabilidade social no pós-conflito (hipótese de 

redução da incerteza social) (AURELI et al., 2002). Schino (1998), em seu trabalho com 

cabras, relatou incerteza no pós-conflito, evidenciada pelo aumento nas taxas de 

reincidência de agressão e de comportamentos deslocados (comportamentos autodirigidos 

como indicadores de ansiedade). Foi verificada a ocorrência de redirecionamento de 

agressões das oponentes para terceiros que não participaram do conflito, assim como a 

reincidência do conflito, que podem ser sinais da instabilidade citada. Assim, a ocorrência 

de reconciliação apoia a hipótese de redução da incerteza social no pós-conflito. Apesar de 

não tão destacada nos estudos de organização social, era esperado que o uso desse 

mecanismo para resolver disputas fosse selecionado em cavalos, já que são animais 

sociais que buscam a coesão do grupo (WARING, 2003) e têm reconhecimento individual 

e memória (HANGGI & HINGERSOL, 2009; DE WAAL & YOSHIHARA, 1983). Schino 

(1998) afirma que a reconciliação pode ser um traço generalizado em animais que vivem 

socialmente.  

O índice de reconciliação encontrado nesse trabalho foi similar ao encontrado em 

lobos (Canis lupus) (53,2%) que têm elevado grau de cooperação (CORDONI & PALAGI, 

2008) e mais alto do que os encontrados em cães (Canis familiaris) (35,4%) (COOLS et al., 

2008) e outro grupo de cavalos (39,2%) (COZZI et al., 2010). É possível que conflitos com 

mais agonismo, como os do presente trabalho, gerem maior incerteza social e, portanto, 

suscitem mais a ocorrência deste comportamento. DeMarco et al. (2010) observaram 

maior instabilidade no grupo (comportamentos de ansiedade) perante conflitos com contato 

físico (não apenas ameaças) em macacos (Macaca tonkeana). Deste modo, é possível que 

a alta ocorrência de reconciliação encontrada no presente trabalho seja uma forma de 

atenuar a gravidade da instabilidade social decorrente desses conflitos mais agressivos e 
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com maior potencial de danos aos animais. Estudos que possam medir a gravidade dos 

confrontos em cavalos poderão contribuir no esclarecimento dessa questão.    

O peso das éguas que se reconciliaram tendeu a ser menor do que das que não se 

reconciliaram. É possível que sendo mais leves, sejam mais susceptíveis a novas 

agressões (HOUPT et al., 1978) e o custo da instabilidade social seja maior para elas. 

Além disso, a diferença de peso nas díades que se reconciliaram foi significativamente 

maior, apontando uma disparidade no tamanho do corpo das oponentes que se 

reconciliaram. Além do mais, quem tendeu a iniciar a reconciliação foram as oponentes 

com menor peso. Assim, o investimento na reconciliação que pode trazer o retorno à 

estabilidade social no grupo e consequente diminuição da incerteza pós-conflito, parece ter 

sido promovido pelas oponentes mais leves. Esses três aspectos apoiam a hipótese de 

redução da incerteza pós-conflito.  

Por outro lado, as demais características dos animais, inclusive ranque e idade que 

também estão relacionadas a susceptibilidade agonísticas (RUTBERG & GREENBERG, 

1990), não diferiram para reconciliação. Os resultados encontrados corroboram com Call et 

al. (1999), que excluíram a possibilidade de que a reconciliação tenha sido afetada por 

ranque e idade em macacos, bem como com Cordoni & Palagi (2008), que relataram que o 

ranque não pareceu afetar a dinâmica de reconciliação em lobos. As duas pesquisas 

apontaram a amizade para os macacos e apoio em coalisão para os lobos, como os 

fatores mais importantes. Essas abordagens referenciam especialmente a importância de 

manutenção da relação.  

No presente trabalho também não houve diferença no início da reconciliação sendo 

promovido por vítimas (maior recepção de agonismo) ou por agressoras, assim como 

Cordoni & Palagi (2008) observaram em lobos, mas diferindo de Schino (1998) que 
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observou as cabras agressoras iniciarem significativamente mais afiliação que as vítimas. 

Já Wahaj et al. (2001) relataram que hienas exibiram taxas mais elevadas de tendência 

conciliatória no pós-conflito quando eram vítimas que quando eram as agressoras no 

conflito. Aureli et al. (2002) afirmam que o rescaldo de um conflito agressivo é provável que 

seja um período de alto risco para os dois indivíduos envolvidos no confronto, pois a 

hostilidade pode reacender-se novamente, e outros animais poderiam se juntar de forma 

oportunista. Sob essa perspectiva, a suscetibilidade a possível agonismo proveniente do 

grupo pode ser suficiente para as oponentes mais leves buscarem a reconciliação, 

independentemente de serem vítimas ou agressoras.  

De forma contrária à esperada, as díades com reconciliação apresentaram grau de 

comportamentos afiliativos (degree) significativamente menor do que as que não se 

reconciliaram. Seguindo a linha de raciocínio acima, é possível que sejam menos inseridas 

socialmente (menos afiliação) e por isso o custo de perder interações seja maior, 

motivando-as a investir na reconciliação.  

A reconciliação é mencionada como uma estratégia de resolução de conflito não 

dispersiva (AURELI et al., 2002). No presente estudo ficou evidente o uso da dispersão, 

pelas díades que não se reconciliaram, como estratégia de redução da incerteza pós-

conflito. As éguas que se reconciliaram não só se aproximaram significativamente mais 

após o conflito, corroborando com resultados em outros ungulados (cavalos: COZZI et al., 

2010; cabras: SCHINO, 1998), como a proximidade que mantiveram uma da outra após 

até sete dias do conflito foi significativamente menor do que as das oponentes sem 

reconciliação, ou seja, as díades divergiram entre duas estratégias: afiliação 

(reconciliação) ou dispersão.  
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As díades que não se reconciliaram estavam significativamente mais distantes que 

as que se reconciliaram nos três momentos de avaliação (controle antes, pós-conflito e 

controle pós-conflito). O maior distanciamento antes do conflito poderia sugerir, numa 

abordagem mais superficial, baixo valor da relação e, assim, seria esperado que as díades 

mais próximas se reconciliassem, como ocorrido. No entanto, quando se avaliou o índice 

de Jaccard (frequência de vezes que os animais estiveram como vizinhos mais próximos), 

que mensura o valor da relação, não foi encontrado diferenças entre as díades com e sem 

reconciliação, não corroborando com a hipótese (3) de valor da relação. Tais achados 

também não concordam com estudos em primatas (Call et al., 1999), que relataram a 

amizade como o fator mais importante à contribuir para reconciliação; tampouco o estudo 

de Castles et al. (1996) que testaram a hipótese de valor do relacionamento em dois 

grupos (grupo recém formado e grupo antigo (Macaca nemestrina)) e, em ambos, os 

conflitos foram mais frequentemente reconciliados entre adversários com fortes laços 

afetivos. Por outro lado, esses resultados corroboraram com Cordoni & Palagi (2008), cujo 

estudo revelou os lobos mais próximos (altos níveis de afiliação (contato físico)) se 

reconciliando mais, mas sem diferença significativa.  

De uma forma geral, os conflitos ocorreram entre éguas com pouca proximidade, 

revelado pela não diferença entre o Jaccard das oponentes e do Jaccard médio das 

mesmas com o rebanho. Talvez éguas com maior proximidade tenham formas mais 

amenas de resolver impasses e não se confrontem de forma tão agressiva, como foram os 

conflitos observados nesse trabalho. Assim, é possível que os resultados não tenham 

detectado a influência do valor da relação devido a conflitos agressivos não ocorrerem 

entre éguas muito próximas (relacionamentos mais valiosos). Estudos que possam 

mensurar o valor da relação e a gravidade do conflito em cavalos poderão explicar essa 

questão.  
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A instabilidade social gerada pelos conflitos não se limita aos indivíduos diretamente 

envolvidos no confronto, ela pode afetar outros animais do grupo (DEMARCO et al., 2010). 

Interações de terceiros para os oponentes do conflito são descritas como forma de ajudar 

na resolução de conflitos (intervenção em conflito) (KRUEGER et al., 2015) e atenuar a 

instabilidade social gerada pelo conflito (consolo) (PALAGI et al., 2004).  As éguas 

apresentaram os dois tipos de interações: intervenções neutras em conflitos e consolo. A 

percentagem de consolo (37,03%) foi similar à apresentada por cães (36,3%) (COOLS et 

al., 2008) e inferior à apresentada em cavalos (59,8%) (COZZI et al., 2010). Sendo o pós-

conflito um período de instabilidade social (SCHINO, 1998; AURELI et al., 2002; KOSKI & 

STERCK, 2007), a aproximação de terceiros para os oponentes envolve riscos. É possível 

que devido à intensidade dos conflitos observados neste trabalho, as éguas não tenham se 

engajado tanto em consolo como forma de autoproteção. Especialmente pelo perfil das 

mesmas, com ranque, peso e idade similares às oponentes do conflito, o que as torna mais 

susceptíveis a agonismo redirecionado.  

As afiliações mais comuns no pós-conflito foram aproximação (COZZI et al., 2010) e 

seguir. Houve uma diferenciação entre as afiliações emitidas pelas oponentes e pelas 

consoladoras. O grooming, grooming mútuo e cheirar focinho foram emitidas apenas pelas 

éguas consoladoras, enquanto que entre as oponentes, a única afiliação que envolveu 

toque foi cheirar corpo. Schino (1998) relatou em cabras que o afiliativo menos frequente 

na reconciliação foi o grooming mútuo, que no presente trabalho não chegou a ocorrer. O 

índice de Jaccard entre as consoladoras e as consoladas foi significativamente maior que o 

das oponentes; assim, a exibição de um comportamento de alto risco (se aproximar de um 

conflito com mais de três agressões) foi efetivada em direção a parceiras sociais 

preferenciais (ELLARD & CROWELL-DAVIS, 1989; DEMARCO et al., 2010). Call et al. 

(1999) também observaram diferenciação na afiliação emitida por macacos (Macaca 
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arctoides) no pós-conflito. A catação mútua e sessões de contato foram mais direcionados 

aos animais com maior proximidade, enquanto que os comportamentos sociossexuais 

foram mais utilizados para prevenir a recorrência de agressões. Além disso, o pós-conflito, 

sendo um período de instabilidade social, a emissão de comportamentos que exijam menor 

proximidade, como aproximação e seguir, expõem os animais à menor risco. Esse aspecto 

também foi relatado por Call et al. (1999), com os macacos emitindo primeiramente os 

comportamentos sociossexuais, para em seguida investirem em maior proximidade no pós-

conflito.  

As intervenções em conflitos não estiveram relacionadas ao valor da relação, como 

ocorrem em intervenções afiliativas em éguas (VANDIERENDONCK et al., 2009; 

SCHNEIDER & KRUEGER, 2012). Assim, as intervenções não pareciam proteger 

indivíduos específicos, mas sim promover a estabilidade social do grupo (KRUEGER et al., 

2015). As IC tiveram ranque e idade significativamente mais elevados e receberam menos 

agonismo (indegree) que as oponentes do conflito, o que revela baixo risco no 

enfrentamento. Também tiveram o ranque significativamente maior que todas as outras 

categorias, configurando-se como a categoria com menor risco para intervenção e redução 

da instabilidade social do grupo. Similarmente, Widdig et al. (2006) relataram que as 

intervenções em macacos rhesus (Macaca mulata) também foram dependentes do risco. 

Assim os resultados corroboram com a hipótese 4 de que diferenças individuais 

influenciam o IC. 

Apesar da importância em nível social, em termos espaciais, as éguas envolvidas 

em conflitos e pós-conflitos não tinham maior centralidade no rebanho ou menor distância 

em relação ao vizinho mais próximo.  
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2.5. CONCLUSÕES 

 

Detectou-se que ocorrem comportamentos socialmente complexos no grupo de 

éguas observado. A reconciliação ocorreu em metade dos conflitos e a maior aproximação 

das éguas no período pós-conflito apoia a hipótese de que a reconciliação tem a função de 

reduzir a incerteza na relação entre éguas.  

A ocorrência de afiliação (reconciliação) ou dispersão, realizadas pelas díades com 

e sem reconciliação, respectivamente, podem ser estratégias para redução da 

incerteza/instabilidade social pós-conflito. Entretanto, a reconciliação foi empregada por 

díades com mais proximidade espacial antes do conflito e a dispersão por díades mais 

afastadas antes do conflito. 

Os conflitos ocorreram predominantemente entre éguas com pouca proximidade, o 

que sugere haver outra forma de resolver impasses em relacionamentos mais valiosos 

nesse grupo.  

A diferença de peso das éguas que se reconciliaram era maior do que nas díades 

que não se reconciliaram. Além disso, as éguas mais leves tenderam iniciar a 

reconciliação. Assim, sendo as éguas mais leves mais susceptíveis a novas agressões, é 

possível que as mesmas tenham se empenhado em promover a reconciliação para a 

diminuição da incerteza pós-conflito não só em relação à oponente, mas também para 

prevenção de agonismo redirecionado do grupo contra as mesmas.  

A dimensão da área disponibilizada às éguas não influenciou na ocorrência de 

conflito nem de reconciliação. No entanto, a menor área desse trabalho ofereceu, em 

média, mais de 200 m2 por animal (área com boa disponibilidade de forragem e água 
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suficiente para as éguas manterem-se em bom escore corporal), o que é suficiente para 

ocorrer dispersão entre os animais, quando necessária.   

Também verificou-se a ocorrência de consolo/apaziguamento nos conflitos e os 

mesmos foram dependentes do valor da relação entre as éguas. Já as intervenções em 

conflitos não foram dependentes do valor da relação e portanto não foram direcionadas 

para proteção de indivíduos específicos, mas para promover a estabilidade social do 

grupo. As intervenções foram realizadas por éguas com idade e ranque mais elevados que 

os das éguas envolvidas no conflito, o que assegura menor risco no enfrentamento.  
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Capítulo 3. Movimento coletivo: coordenação do deslocamento e geometria de grupo 

em éguas em criação extensiva 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Gueron et al. (1996) afirmam que indivíduos de espécies sociais vivem em 

constante dilema entre uma atração de longo prazo, devido às vantagens da vida em 

grupo, e uma repulsão de curto prazo, devido aos custos da competição e de coordenar o 

comportamento com vizinhos que têm necessidades e competências fisiológicas 

diferentes. Desta forma, todas as agregações emergem de certo grau de coordenação 

entre indivíduos, que é localmente controlada pelas decisões individuais em relação aos 

vizinhos. Movimento coletivo pode ser definido como um grupo de animais que decide se 

mover sincronicamente, na mesma direção mantendo a coesão do grupo, resultando em 

uma mudança de localização. Esse movimento implica que os animais têm uma escolha 

entre diferentes alternativas e as decisões são individuais, mas não independentes (PETIT 

& BON, 2010). Os movimentos coletivos envolvem, portanto, duas perspectivas: a 

geometria espacial do grupo (posição dos animais no grupo e a proximidade espacial dos 

indivíduos) e a coordenação do movimento. 
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3.1.1 Geometria espacial do grupo 

 

Ao se deslocarem junto com o grupo, os animais podem escolher entre diferentes 

localizações, desde o centro à periferia, assim como a frente, atrás ou nas laterais do 

grupo. Quando os animais se afastam do centro do grupo há um declínio nos custos de 

interferência no forrageio, provocados pela presença de outro animal próximo, no entanto, 

com o aumento da separação entre os animais, também aumenta o risco de predação 

(BEECHAM & FARNSWORTH, 1999). Em muitas espécies tem sido observado que 

animais subordinados são frequentemente empurrados para a periferia de seus grupos, 

com animais dominantes posicionando-se ao centro do grupo (CHRISTMAN & LEWIS, 

2005). Em algumas espécies de primatas, a posição espacial de um indivíduo está 

relacionada principalmente à quantidade de agressão que o mesmo recebe do macho 

dominante do grupo. Nesse contexto, uma alternativa para aumentar a taxa de ingestão de 

animais subordinados estaria na escolha em alimentar-se próximo a parceiros 

hierarquicamente similares (JANSON, 1990). Essa associação (proximidade em 

alimentação) com animais de hierarquia similar também é descrita em ungulados (éguas, 

ELLARD & CROWELL-DAVIS, 1989; KIMURA, 1998; HEITOR et al., 2006; BRIARD et al., 

2015 e vacas (Bos taurus), MANSON & APPLEBY, 1990).  

A dominância não é a única característica a influenciar a posição dos indivíduos 

dentro de um rebanho (CHRISTMAN & LEWIS, 2005). A influência da fisiologia na 

localização dos animais também é mencionada por Prins (1989), que afirma haver uma 

fidelidade significativa para o local de búfalas adultas (Syncerus caffer) dentro do rebanho, 

exceto quando mudanças no estado reprodutivo estão envolvidas. Quando prenhes e em 

picos de lactação, as búfalas melhoram suas localizações de pastejo, ficando melhor 
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posicionadas (à frente até o centro) em relação à suas localizações originais. 

Comportamento similar foi observado em macacos-prego (MAESTRIPIERI, 1994).  

 

3.1.2. Coordenação do movimento coletivo 

 

A compreensão biológica dos movimentos coletivos em vertebrados tem sido muitas 

vezes centrada em torno do status social dos indivíduos que iniciam o movimento, ou seja, 

os líderes (PETIT & BON, 2010). A liderança é comumente investigada sob identificação 

de líderes e seguidores, quando um ou mais animais iniciam um movimento (líder) e são 

seguidos por membros do grupo (KRUEGER et al., 2014; RAMOS et al., 2015; SMITH et 

al., 2015).  

Historicamente a liderança é classificada como pessoal ou distribuída. ‘Liderança 

pessoal’ é referida quando o ato de conduzir o grupo está confinado a um ou dois 

dominantes ou indivíduos despóticos (LECA et al., 2003; PILLOT et al., 2010). Entretanto, 

em espécies em que grupos se misturam (fusão) ou se dividem (fissão) enquanto movem-

se pelo ambiente, os indivíduos podem modificar a persistência de certas associações com 

os demais membros do grupo, o que contesta o conceito de existir apenas um líder 

(COUZIN, 2006). A ‘liderança distribuída’ é descrita como um consenso compartilhado por 

muitos ou todos os membros do grupo que participam na tomada de decisão (LECA et al., 

2003; SUEUR & PETIT, 2008). Desta forma, o deslocamento do grupo pode ocorrer como 

consequência de interações locais entre os indivíduos, sem um direcionamento 

determinado por um único indivíduo (BAZAZI et al., 2008). Recentemente, Smith et al. 

(2015) propuseram o termo ‘liderança baseada em atributos’ de forma a melhor identificar 
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a característica dos animais que esteja influenciando à liderança em determinado grupo.  

Os mesmos autores mencionam que tal identificação facilita a detecção do valor adaptativo 

dos traços/características selecionados para os líderes da espécie e/ou grupo estudado.  

Decisões em consenso estão susceptíveis a conflitos de interesse, que podem ser 

potencialmente mitigados por meio do uso de regras simples que regem a coordenação e 

outros comportamentos que minimizem os custos do consenso (SMITH et al., 2015). 

Grande parte das pesquisas sobre movimentos coletivos têm tentado identificar as regras 

que os indivíduos em grupos sociais empregam ao se deslocarem (KING, 2010). 

Indivíduos podem exibir comportamentos que indiquem sua motivação para mudança, 

como permanecer voltados para uma direção, se afastar ou utilizar posturas específicas 

(PETIT & BON, 2010). Esses comportamentos podem se configurar como mecanismos de 

mitigação de conflito durante movimentos coletivos (SMITH et al., 2015). Prins (1996) 

descreveu que fêmeas de búfalo africano (Syncerus caffer) parecem indicar, através do 

sentido do corpo e com a cabeça mais elevada do que a posição normal e inferior a 

posição de alerta, a direção do movimento antes da partida, como uma votação. Krueger et 

al. (2014) não observaram evidências de tais comportamentos (votação no período de pré-

partida) em cavalos. Já em ovelhas, Ramseyer et al. (2009) encontraram evidências de 

que a tomada de decisão para a partida do grupo era um processo contínuo e distribuído 

entre os animais. A partida dos ovinos era precedida por uma fase de preparação, com 

aumento na atividade do grupo (displays de pré-partida - movimento de cabeça, 

andamento e taxa de vigilância) num período de 30 minutos antes da partida. Além disso, 

os animais eram mais seguidos quando tinham mais animais a volta, o que revela a 

ocorrência de mecanismos miméticos na coordenação do movimento.  

Mimetismo, contágio ou facilitação social são termos relacionados à capacidade dos 

indivíduos para sincronizarem suas atividades com outros membros do grupo 
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(MICHELENA et al., 2006). A ocorrência de mimetismo para se juntar a um movimento 

coletivo foi observada em bisão europeu, com animais apresentando maior probabilidade 

de aderir a um movimento coletivo dependendo do número de indivíduos já em movimento 

(RAMOS et al., 2015). Assim, os animais ajustam-se ao grupo, sincronizando a direção do 

corpo no sentido do deslocamento, o que parece se configurar como uma regra simples 

(processo mimético) para mitigar conflitos durante o movimento. Similarmente, Petit & Bon 

(2010) afirmam que para se moverem coletivamente os animais se baseiam na 

transferência de informações entre os membros do grupo, mediado por sinais 

comportamentais e respostas sociais, cuja dinâmica pode ser modulada pelo próprio 

movimento coletivo. 

Indivíduos com diferentes idades, sexo ou período reprodutivo têm diferentes 

necessidades nutricionais, capacidades de locomoção, estratégias de forrageamento e 

susceptibilidade à pressão de predação (LECA et al., 2003). Assim, animais com maiores 

demandas energéticos serão mais propensos a iniciar os movimentos do grupo em direção 

às áreas que oferecem os recursos apropriados as suas necessidades (PETIT & BON, 

2010). Fischhoff et al. (2007), constataram que a lactação foi um traço determinante na 

liderança em haréns de zebras da planície (Equus burchellii), em que as fêmeas em 

lactação foram mais propensas a iniciar o movimento do harém. Também observaram que 

haréns contendo fêmeas em lactação eram mais propensos a liderar o rebanho. Smith et 

al. (2015) relataram que a lactação em hienas malhadas (Crocuta crocuta) foi um preditor 

para a liderança nesses animais. O valor adaptativo desse padrão, nessa espécie, 

possivelmente esteve relacionado ao maior conhecimento da área (e da toca devido a 

migração dos machos), ou por lactantes serem socialmente atraentes, já que 

frequentemente são acompanhadas por filhotes.  
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Em diversas espécies, apesar de subadultos e membros mais jovens do grupo 

participarem da coordenação do movimento, os animais adultos são mais ativos e suas 

decisões predominam (BOINSKI, 2000). Assim, as características dos indivíduos como 

idade, sexo, estado reprodutivo e ranque influenciam na coordenação do movimento do 

grupo (liderança baseada em atributos) (SMITH et al., 2015). Em cavalos, qualquer 

membro do grupo social pode dar início ao movimento (WARING, 2003; KRUEGER et al., 

2014; BRIARD et al., 2015), embora animais de alto ranque e mais velhos iniciem o 

movimento com mais frequência (MILLS & NANKERVIS, 2005; KRUEGER et al., 2014). 

Assim, pode-se observar em movimentos coletivos em equinos, dois fatores interferentes 

no deslocamento: a idade dos animais e a dominância. Esses fatores entrelaçam-se 

frequentemente junto às discussões e aplicações conceituais de dominância e liderança 

ainda na atualidade. King (2010) afirma que compreender a interação entre dominância e 

liderança permanece um desafio e aponta ainda como um bom caminho a percorrer, 

estudos desenhados sob uma abordagem comparativa entre dominância e liderança. 

Outro fator influenciador nos complexos padrões de movimento coletivo são as 

relações de afiliação. SUEUR et al. (2009) observaram latências para partir, associações 

entre indivíduos e ordem de partida em movimentos coletivos de primatas e verificaram 

que a decisão de um indivíduo para aderir ao movimento dependia da partida de outros 

indivíduos fortemente ligados a ele. Essa maior propensão para seguir parceiros afiliados 

também foi observada em cavalos (BRIARD et al., 2015). 

Pesquisas sobre movimento coletivo analisam principalmente as regras e os 

comportamentos associados à liderança no início dos deslocamentos. No entanto, 

pesquisas que abordem o movimento do rebanho quando o grupo já está em 

deslocamento são escassas, possivelmente diante da grande dificuldade em aplicar uma 
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metodologia que possibilite identificar os coordenadores/líderes do movimento (RAMOS et 

al., 2015). Assim, o presente trabalho assume esta proposta.  

 

OBJETIVO, HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Completando o último nível de investigação da dinâmica social de éguas em 

rebanho doméstico, o objetivo deste Capítulo é caracterizar a dinâmica de movimentos 

coletivos (deslocamento do rebanho) em éguas sob análises de fatores próprios do 

indivíduo (idade), sociais (ranque) e fisiológicos (gestação, lactação e vazia). Neste 

Capítulo serão testadas as seguintes hipóteses: 

1. A geometria espacial do grupo (posicionamento relativo dos indivíduos durante 

atividades) é não-randômica: a) éguas em gestação e lactação estarão na periferia do 

rebanho (hipótese de melhor localização de pastejo); b) potros estarão mais ao centro do 

grupo (hipótese de posicionamento mais seguro). 

2. A coordenação do movimento coletivo em éguas é afetada por características 

próprias dos indivíduos: éguas mais velhas, de alto ranque e/ou em lactação estarão mais 

frequentemente à frente do rebanho (hipótese de liderança/coordenação do movimento 

baseada em atributos). 

3. Comportamentos em pastejo que indiquem a motivação na direção do 

deslocamento minimizam custos de consenso: o rebanho se deslocará no sentido indicado 

pela maioria dos animais (hipótese de mitigação de conflito).  
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3.2. MATERIAL E MÉTODOS1 

 

Participaram do experimento 53 éguas em diferentes idades (até 5 anos, 5 a 10 

anos e acima de 10 anos), estados reprodutivos (vazia, prenhe e lactação) e ranque de 

dominância (baixo, médio e alto) e 14 potros lactentes criados extensivamente em áreas 

com dimensões de: 8,66, 8,72 e 12,94 ha, média de 10,11 ha.  

 

3.2.1. Coleta de dados 

 

3.2.1.1. Observação focal 

 

Os comportamentos dos animais foram registrados pelo método animal focal 

(ALTMANN, 1974) com duração de duas horas. Durante este período foram registradas 

todas as ocorrências de sincronia e mudança de direção envolvendo o animal focal. 

Sincronia foi considerada diante do emparelhamento voluntário de dois animais (o animal 

focal com outra égua), de modo que seus corpos ficassem em parelelo e no mesmo 

sentido. Mudança de direção foi considerada quando o animal focal em pastejo moveu-se 

na lateral, para direita ou esquerda, um ou dois passos, retirando totalmente a pata do 

chão e a posicionando em outro local. Esse comportamento refere-se a um ajuste na 

direção do seu movimento em pastejo. Essas observações foram gravadas e foi utilizado 

relógio digital para o registro das horas.  

Foram realizadas observações focais apenas das éguas (idades 1, 2 ou 3). A 

escolha do animal focal observado foi feita de forma semi-randômica (ver Capítulo 1, 
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página 18). As observações focais foram realizadas em 44 dias entre maio de 2012 a 

janeiro de 2013. Foram observadas 48 éguas diferentes, totalizando 65 amostragens focais 

e 130 horas de registro de dados. 

 

 

3.2.1.2. Posicionamento no rebanho (varreduras) 

 

As observações de varredura consideraram 1) a localização e sentido do corpo dos 

animais – registros efetuados em CROCRIS da área com escalas de 1:1.200 (Apêndice B); 

e 2) o estado comportamental (repouso ou atividade) (Quadro 1). O tempo médio para 

registro das varreduras foi de 19,2 minutos (período de localização e registro dos animais).  

As varreduras tiveram intervalo amostral (entre registros) de uma hora, sendo 

iniciadas às oito horas, com a última varredura às 15 horas (Apêndice C), totalizando oito 

varreduras por dia. Eventualmente houve interrupção nessas observações por motivo de 

chuva ou outros eventos que as impossibilitaram, como manejo dos animais, grande 

movimentação do rebanho (animais correndo), entre outros. O estudo teve duração de seis 

meses, entre junho e dezembro de 2012, totalizando 117 varreduras em 17 dias de 

observações. O número médio de animais nas varreduras foi de 38,4. 

 

Quadro 1: Descrição dos comportamentos considerados nas obervações de varredura. 

 

 

 

 

1.  Repouso – animal dormindo (parado em pé ou deitado, olhos fechados, orelhas caídas na 

lateral, podendo ou não estar com o lábio inferior solto) ou sem atividade aparente, imóvel, 

com orelhas relaxadas (caídas lateralmente); 

2.  Atividade – qualquer ação desempenhada pelo animal atento ou em ‘não repouso’, por 

exemplo: interações entre os animais (comportamentos afiliativos, agonísticos, entre 

outros) ou o ambiente (pastejo, exploração do ambiente, entre outros). 
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A partir da localização e estado comportamental dos animais nas varreduras foram 

geradas diferentes medidas de distâncias entre os animais, utilizadas em análises da 

geometria espacial do grupo (espaçamento entre indivíduos e localização dentro do grupo): 

- Varredura gerou: 

a. Análise da geometria do grupo; 

i. área do rebanho (mínimo polígono convexo - MPC); 

b. Medidas de posição espacial dos animais - medidas de distâncias (entre 

todos os animais e do indivíduo para o centroide do MPC (analisa periferia 

e centro)); 

c. Medidas de proximidade entre os indivíduos (matriz de distância entre 

todos os indivíduos), para cálculo de centralidade social (Eigenvector); 

- Avaliação de concordância na direção gerou: 

d. Índice de concordância na direção (ICD) – sentido do corpo do indivíduo 

em relação ao deslocamento do rebanho. 

- Avaliação da coordenação do movimento coletivo gerou: 

e. Índice de posicionamento no rebanho (IPR) (à frente) - localização dos 

indivíduos em relação ao deslocamento (frente ou atrás); 

 

As avaliações mencionadas permitiram gerar os dados que serviram como variáveis 

respostas. Como variáveis previsoras foram utilizadas as características individuais: idade, 

estado reprodutivo e ranque. 
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3.2.3. Análises da geometria do grupo e de rede social  

 

Para as análises de geometria espacial do grupo, utilizando-se dos pontos 

referentes às localizações dos animais nas varreduras, foram gerados mínimos polígonos 

convexos (MPC), demarcados pelos animais da periferia, correspondentes à área do 

rebanho. Essa análise foi realizada utilizando-se o software Arcgis 9.3. Como um MPC 

maior é esperado com maior número de indivíduos, foi calculada a área de cada polígono e 

dividido pelo número de animais que compuseram a varredura avaliada, gerando um MPC 

padronizado em N.  

De cada polígono foi definido o centroide, ou seja, o ponto central da área do MPC. 

Para as medidas de posicionamento dos indivíduos, foram obtidas as seguintes distâncias 

(programa Arcgis 9.3): 1) entre todos os indivíduos dentro do polígono (distância de cada 

animal para todos os outros) e 2) do animal para o centroide do MPC de cada varredura.  

As distâncias mencionadas acima foram geradas para cada animal, em cada 

varredura, separadamente, o que viabilizou a obtenção de uma média por animal das 

varreduras que o mesmo participou, para cada uma dessas duas medidas de distância. 

Para as avaliações entre as características individuais (idade, estado reprodutivo e 

ranque), foram utilizadas as médias de distâncias dos indivíduos. Uma mesma égua pôde 

participar em diferentes categorias de estado reprodutivo (vazia, gestação ou lactação) de 

acordo com o seu estado reprodutivo no período referente às varreduras observadas.  

A partir da matriz de distância entre todos os animais, foi utilizado o programa 

Socprog 2.4. para gerar a centralidade social (Eigenvector) (ver Capítulo 1).  
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3.2.4. Índice de concordância na direção (ICD) 

 

Utilizando-se o MPC das varreduras foi possível verificar a direção do movimento do 

grupo. Para isso, ligou-se o centroide do MPC de cada varredura ao centroide gerado pela 

varredura seguinte, formando-se uma rota de centroides. Os dados da última varredura do 

dia foram descartados, assim como varreduras interrompidas por alguma eventualidade, 

totalizando 99 varreduras válidas para essa avalição. Dispondo da rota dos centroides 

citada foi possível gerar o índice de concordância na direção (ICD) do movimento coletivo, 

que levou em consideração a direção do corpo de cada indivíduo, em relação à direção da 

‘rota’ do centroide de sua varredura para a próxima.  

Para essa avaliação, os animais cujas direções estiveram dentro de 120° (60° para 

direita ou esquerda) do sentido do próximo centroide foram considerados como estando na 

direção do mesmo (Figura 1). Assim, o índice de concordância na direção (ICD) foi gerado 

a partir da razão entre o número de vezes que o animal esteve na direção do centroide 

(dentro dos 120°), pelo número de varreduras que participou. Não foram considerados os 

animais que estavam em descanso no momento da varredura. Similarmente aos cálculos 

anteriores, foram realizadas médias por animal, em suas respectivas categorias (idade e 

estado reprodutivo), de acordo com a presença dos indivíduos nas varreduras.  
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3.2.5. Índice de posicionamento no rebanho (IPR)  

 

Do mesmo modo da avaliação anterior, a coordenação do deslocamento do rebanho 

foi verificada de acordo com a direção do movimento do grupo indicada pela rota dos 

centroides e sob os seguintes critérios:  

 Varredura com mais de 60% dos animais em atividade; 

 Distância mínima entre centroides de 40 metros;  

 Animais à frente do deslocamento não estarem em descanso;  

 Não haver subgrupos (a partir de dois animais com distância mínima de 60 

metros do rebanho em localização incoerente/contrária ao movimento) de 

modo a impossibilitar a identificação do deslocamento do rebanho. 

As varreduras que não atenderam esses critérios foram descartadas para essa 

avaliação devido à dificuldade em determinar a direção do movimento. 

Das varreduras selecionadas (N=32) foram identificados 15% dos animais que 

estavam mais a frente do rebanho na direção do movimento. Similarmente a avaliação 

anterior, para cada animal foi criado um Índice de posicionamento no rebanho (IPR), 

considerando as ocorrências que o mesmo esteve à frente do rebanho (dentro dos 15%), 

dividido pela participação do mesmo nas varreduras pela fórmula: 

 .  

Essa mesma metodologia foi replicada selecionando 25% dos animais à frente do 

rebanho. Os animais em descanso também não participaram dessa avaliação.  
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Figura 1: O círculo ilustra a avaliação do índice de concordância na direção (ICD), tendo a 
seta azul como exemplo da direção do deslocamento do rebanho e o intervalo de 120° considerado 
pelo ICD. Os animais que estiveram com o sentido do corpo dentro dos 120° foram considerados 
como no sentido do deslocamento do rebanho. Ao lado e ainda na parte superior da Figura está a 
ilustração de uma rota dos centroides ao longo de três varreduras dentro de mesmo piquete. O 
piquete apresenta três centroides sequenciados, e as duas setas que os ligam, representam a 
direção do rebanho utilizada para gerar o índice de concordância na direção (ICD) dos animais 
para àquelas varreduras. Parte inferior - As cores delimitam a área do mínimo polígono convexo 
(MPC) formado pelos animais em cada varredura; os botões em verde os centroides dos MPCs e 
os pequenos pontos representam os animais. As linhas pontilhadas definem os animais 
considerados à frente do rebanho pelo índice de posicionamento no rebanho (IPR). Ilustrações 
geradas pelo Programa Arcgis 9.3. 
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3.2.6. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Para testar as hipóteses desse trabalho, foram realizados Testes de ANOVA de um 

fator e post hoc Gabriel (ou correspondente não paramétrico quando necessário (Testes de 

Kruskal-Wallis e Testes de Mann-Whitney) com as variáveis respostas citadas abaixo e 

idade, estado fisiológico e ranque de dominância como variáveis previsoras. 

Hipóteses 1. (a e b) foi utilizada a distância do animal para o centroide do 

MPC formado pelo grupo, distância de cada indivíduo para todos os outros e 

centralidade social / Eigenvector (hipóteses de melhor localização de pastejo e 

posicionamento mais seguro). 

Hipótese 2. índice de posicionamento no rebanho (IPR) (hipótese da 

liderança baseada em atributos);  

Hipótese 3. índice de concordância na direção (ICD) dos animais (hipótese de 

mitigação de conflito); também foi avaliado ‘mudança de direção’ e ‘sincronia’ como 

fatores que podem influenciar na mitigação de conflito.  

Para a metodologia aplicada no IPR foram feitos Testes t independentes (ou 

correspondente não paramétrico - Mann-Whitney) para avaliações de distância entre 

centroides (deslocamento do rebanho), distâncias entre os animais (agrupamento), 

percentagem de animais em atividade, ICD e divisão do rebanho (minigrupos) entre 

varreduras com e sem identificação do movimento coletivo.  

Para avaliar a dinâmica dos movimentos coletivos, foram feitas correlações entre as 

distâncias entre os animais (agrupamento) e o ICD. 
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Para as análises foi utilizado o software SPSS (versão 18). Considerou-se como 

significativo p<0,05, e como tendência p<0,10. 

 

3.3. RESULTADOS 

 

3.3.1. Geometria espacial do grupo: diferenças individuais (idade, estado 

reprodutivo e ranque)  

 

Não houve efeito significativo de idade (F(3, 78)=1,23, p=0,304, N=81), estado 

reprodutivo (F(3, 78)=1,73, p=0,167, N=81) e ranque (F(3, 78)=1,05, p=0,377, N=81) nas 

distâncias entre todos os animais do grupo, tampouco nas distâncias dos animais para os 

centroides do MPCs formados pelo rebanho para as três previsoras citadas acima (F(3, 

78)=1,16, p=0,924, N=81; F(3, 78)=0,07, p=0,974, N=81 e F(3, 78)=2,07, p=0,111, N=81, 

respectivamente).  

A idade afetou significativamente a centralidade social / Eigenvector dos animais 

(H(3)=19,80, p=0,001, N=82) (Figura 2). Foi aplicada uma correção de Bonferroni e os 

efeitos foram testados ao nível de significância de 0,0125. Os potros apresentaram 

centralidade social significativamente maior que todas as categorias: até 5 anos 

(U=113,00, r=-0,40, N=47), 5 a 10 anos (U=29,00, r=-0,69, N=37) e mais velhas (U=16,00, 

r=-0,69, N=26).  As demais categorias não diferiram entre si. Esses resultados apontam 

que animais jovens tiveram fortes interações com indivíduos centrais, sinalizando maior 

inserção na rede social do grupo.  
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Figura 2: Centralidade social / Eigenvector dos animais entre as categorias de idade. Diferenças 
significativas pelo Teste de post hoc já corrigido Bonferroni (**p≤0,05, ***p≤0,001). 

 

Similarmente ao resultado anterior, houve efeito significativo de estado reprodutivo 

na centralidade social / Eigenvector dos animais (H(3)=22,36, p=0,001, N=82) (Figura 3). 

Análises post hoc com correção de Bonferroni indicam que os potros apresentaram 

centralidade social significativamente maior que todas as categorias: éguas vazias 

(U=139,50, r=-0,41, N=58), prenhes (U=2,00, r=-0,82, N=24) e lactação (U=16,50, r=-0,71, 

N=28). As éguas vazias tenderam a diferir das lactantes (U=173,50, r=-0,33, N=58), mas 

não das prenhes (U=158,50, r=-0,19, N=54), que não diferiram das lactantes (U=52,50, r=-

0,21, N=24).  
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Figura 3: Centralidade social / Eigenvector dos animais entre as categorias de estado reprodutivo. 
Diferenças significativas pelo Teste de post hoc já corrigido Bonferroni (*p≤0,1, **p≤0,05, 
***p≤0,001). 

 

O ranque afetou significativamente a centralidade social dos animais no rebanho 

(H(3)=19,99, p=0,001, N=82) (Figura 4). Análises post hoc com correção de Bonferroni 

indicam que os potros foram significativamente mais centrais que as éguas de médio 

(U=45,50, r=-0,55, N=32) e alto ranque (U=25,00, r=-0,71, N=42). As demais categorias 

não diferiram entre si (Apêndice D). 
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Figura 4: Centralidade social / Eigenvector para hierarquia de dominância. Diferenças significativas 
pelo Teste de post hoc já corrigido Bonferroni (**p≤0,05). 

 

 

3.3.2. Coordenação do movimento coletivo 

 

3.3.2.1. Índice de posicionamento no rebanho (IPR) 

 

Houve uma tendência dos animais mais velhos estarem à frente do grupo quando 

avaliado o IPR considerando 15% (H(3)=6,54, p=0,088, N=79) (Figura 5), mas esse 

resultado não foi detectado pelos testes post hoc com correção de Bonferroni (Apêndice 

D).   Quando avaliado o IPR considerando 25% do rebanho não houve efeito significativo 

de idade (F(3,75)=1,349, p=0,265, N=78). Do mesmo modo, não houve efeito significativo 

de estado reprodutivo no IPR considerando 15% (H(3)=3,41, p=0,333, N=79) e 25% do 
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rebanho (F(3,75)=0,667, p=0,575, N=78). O ranque dos animais também não afetou 

significativamente o IPR com 15% (H(3)=5,43, p=0,143, N=79), nem 25% (F(3,75)=1,431, 

p=0,241, N=78) dos animais no rebanho.  

 

 

Figura 5: Índice de posicionamento no rebanho (IPR) (à frente) considerando 15% dos animais do 
grupo para as categorias de idade.  

 

As varreduras nas quais foi possível identificação do movimento coletivo para 

análise de IPR além de apresentarem distâncias significativamente maiores 

(Mediana=93,27) entre os centroides (U=367,00, p=0,001, r=-0,51, N=98) (Tabela 1), 

também apresentaram maior número de animais em atividade (Mediana=88,09) 

(U=338,50, p=0,001, r=-0,54, N=98) que as demais varreduras (Mediana=40,30 e 

Mediana=60,0, respectivamente). Esses resultados, apesar de esperados, já que foram 

critérios de seleção das varreduras, sinalizam consistência na detecção do movimento 
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coletivo. Relativamente à análise principal, foi possível detectar que o ICD foi 

significativamente mais elevado (t(95)=-6,21, p=0,001, r=0,54) nas varreduras com 

identificação do movimento. Já a distância média entre os animais apresentou apenas 

tendência a ser maior nas varreduras com movimento aparente (t(97)=-1,69, p=0,094, 

r=0,17), sugerindo que quando houve movimento coletivo, os animais não estavam mais 

agrupados, o que retrata uma situação de forrageamento do rebanho. Também não houve 

diferenças na formação de minigrupos entre varreduras com (Mediana=1,00) e sem 

(Mediana=1,00) identificação do movimento (U=1008,00, p=0,550, r=-0,06).  

 

Tabela 1: Características das varreduras (médias) com e sem identificação do movimento coletivo. 

Descrição                                Varreduras 

Com 

identificação do 

movimento 

coletivo 

Sem 

identificação 

do movimento 

coletivo 

Total 

Número de varreduras 32 67 99 

Distância média entre centroides (m) 

(deslocamento do rebanho) 
104,5 *** 54,38 70,23 

Distância média entre todos os animais (m) 

(agrupamento) 
100,67* 98,76 93,75 

Animais em atividade (%) 85,15 *** 58,57 66,97 

ICD – Índice de concordância na direção  0,69 *** 0,43 0,52 

Formação de mini-grupos (Média) 1,40 1,31 1,34 

Diferença significativa (***p≤0,001; *p=≤0,10) pelos Testes de t independente e Mann-Whitney entre as varreduras com e 
sem identificação do movimento coletivo. 
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Nas varreduras com identificação do movimento houve uma correlação negativa 

entre o ICD e as distâncias entre os animais no rebanho (r=-0,47, p=0,001, N=31) (Figura 

6). Isso indica que quando os animais estiveram mais próximos, mimetizaram a direção do 

movimento com mais consistência. Essa correlação não foi verificada em varreduras sem 

identificação do movimento coletivo (r=-0,12, p=0,339, N=66).  

 

 

Figura 6: Correlação significativa (r=-0,47, p=0,007) entre as distâncias médias entre os animais e 
o índice de concordância na direção – ICD do movimento nas varreduras com identificação do 
movimento coletivo. 
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3.3.2.2. Índice de concordância na direção (ICD) 

 

Neste trabalho, 52,38% dos animais já estavam, cerca de 40 minutos antes, na 

direção que o grupo seguiu. Não houve efeito significativo de idade (F(3, 77)=1,39, 

p=0,252, N=80), estado reprodutivo (F(3, 77)=1,45, p=0,234, N=80) e ranque (F(3, 

77)=0,68, p=0,566, N=80) no ICD dos animais no rebanho. Esse resultado indica que não 

houve um grupo específico de animais posicionados consistentemente, de forma 

antecipada, na direção que o rebanho veio a seguir.  

 

Sincronia  

 

A idade (F(2, 49)=1,53, p=0,226, N=51) não influenciou a ocorrência de sincronia 

entre as éguas em pastejo. Já o estado reprodutivo (H(2)=8,257, p=0,016, N=52) afetou 

significativamente a sincronia. Foi aplicada uma correção de Bonferroni e os efeitos foram 

testados ao nível de significância de 0,017. As éguas vazias sincronizaram 

significativamente mais que as éguas lactantes (U=35,50, r=-0,41, N=48), mas não 

diferiram das prenhes (U=82,00, r=-0,01, N=46), nem as prenhes das lactantes (U=3,00, 

r=-0,62, N=10) (Figura 7). O ranque das éguas não afetou significativamente a ocorrência 

de sincronia (H(2)=1,238, p=0,539, N=51) nos animais no rebanho. 
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Figura 7: Ocorrência de sincronia (emparelhamento voluntário do corpo na mesma direção) entre 
as éguas em pastejo para as categorias de estado reprodutivo. Diferença significativa pelo Teste 
de post hoc já corrigido Bonferroni (**p≤0,05). 

 

 

Mudança de direção 

 

Não houve efeito significativo de idade (H(2)=0,67, p=0,715, N=63) para a mudança 

de direção dos animais em pastejo, mas sim em relação ao estado reprodutivo 

(F(2,60)=4,72, p=0,013, N=62). As éguas vazias mudaram significativamente mais de 

direção durante o pastejo que as éguas lactantes (p=0,021) e tenderam a diferir das 

prenhes (p=0,077) pelo teste de Gabriel (Figura 8). Já as prenhes e lactantes não diferiram 

(p=0,994).  Esse resultado indica que as éguas lactantes permaneceram na mesma 

direção mais consistentemente, enquanto as vazias se ajustaram mais a direção do 

movimento. Também houve efeito principal significativo da posição hierárquica na 

mudança de direção dos animais (F(2,58)=5,327, p=0,008, N=60) (Figura 9). As éguas com 
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alto ranque mudaram significativamente menos de direção que as de baixo (p=0,025) e 

médio (p=0,017) ranque pelo teste de post hoc Gabriel. Já as de baixo e médio ranque não 

diferiram (p=0,933). 

 

 

Figura 8: Médias e respectivos desvios padrão de mudança de direção em pastejo para as 
categorias de estado reprodutivo. Diferença significativa pelo Teste de Gabriel (**p<0,05; *p<0,10). 
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Figura 9: Médias e respectivos desvios padrão de mudança de direção em pastejo para as 
categorias de ranque. Diferença significativa pelo Teste de Gabriel (**p<0,05). 

 

 

3.4. DISCUSSÃO 

 

3.4.1. Geometria espacial do grupo 

 

Nenhuma categoria (idade, estado reprodutivo ou ranque) esteve posicionada mais 

frequentemente ao centro espacial do rebanho. No entanto, a análise de rede social 

detectou que a idade, o estado reprodutivo e o ranque foram determinantes na 

centralidade social dos animais. Potros foram mais centrais socialmente e diferiram 

significativamente das éguas, cuja centralidade social foi decrescente de acordo com a 

idade. Tal resultado sugere que quanto mais jovem, mais socialmente central o indivíduo, 
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corroborando com a hipótese de posicionamento mais seguro para os potros (BEECHAM & 

FARNSWORTH 1999; RAMOS et al., 2015) e, alternativamente, uma atratividade a 

infantes como verificada em espécies de mamíferos (BERMAN, 1982).  

Nenhuma categoria de estado reprodutivo e ranque esteve posicionada mais 

frequentemente à frente do grupo, apenas houve uma tendência, não observada nos testes 

de post hoc, para éguas mais velhas estarem à frente do grupo, corroborando com Mills & 

Nankervis (2005) e Krueger et al. (2014). Essa tendência é descrita em diversas espécies 

e poiada por Ramos et al. (2015), que identificaram fêmeas adultas de bisão europeu à 

frente do grupo. Os mesmos relataram que é possível que esse padrão também estivesse 

relacionado à proteção dos filhotes, já que os machos foram vistos mais frequentemente 

atrás do grupo. Búfalos machos também são vistos mais frequentemente à frente e atrás 

do rebanho, o que possivelmente está relacionado à segurança do grupo (PRINS, 1989). 

Éguas de médio e alto ranque foram menos centrais socialmente que os potros. 

Esse resultado foi similar ao de idade, e pode estar retratando a relação entre idade e 

ranque (mais velhos com maior ranque) (ELLARD & CROWELL-DAVIS, 1989; RUTBERG 

& GREENBERG, 1990; KEIPER & RECEVEUR, 1992; KIMURA, 1998; 

VANDIERENDONCK et al., 2004; HEITOR et al., 2006; BRIARD et al., 2015). Uma 

possível explicação é que as éguas de alto ranque poderiam ser evitadas em pastejo por 

animais de ranque mais baixo (HEITOR et al., 2006; BRIARD et al., 2015) e isso resultar 

no afastamento social (menor centralidade), que não chegou a ser detectado como um 

afastamento espacial. Krueger et al. (2014) observaram que os cavalos dominantes não 

foram mais centrais espacialmente, contrariamente ao observado em bovinos (KABUGA, 

1993). Embora seja mais comum animais subordinados serem frequentemente vistos na 

periferia de seus grupos e dominantes mais ao centro (CHRISTMAN & LEWIS, 2005).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347282802510


125 
 

 
 

Éguas prenhes e lactantes foram menos centrais socialmente. Elas também não se 

posicionaram mais à frente do grupo, como era esperado, o que seria o melhor local de 

pastejo (PRINS, 1989; RAMOS et al., 2015). Contrariamente, essas fêmeas parecem ter 

escolhido locais com menos animais a volta, ou seja, menor custo de interferência no 

pastejo (BEECHAM & FARNSWORTH, 1999). É possível que em condições domésticas, 

com alta disponibilidade de alimento, apenas o afastamento social, revelado pela baixa 

centralidade, possa atender às necessidades diferenciadas desses animais (que 

permaneceram com bom escore corporal durante todo o estudo). Prins (1989) relatou que 

em condições selvagens (na Tanzânia), búfalos localizados na parte traseria do rebanho 

perderam condição corporal mais rápido durante a estação seca do que os animais com a 

melhor localização no rebanho. Também é possível que prenhes e lactantes diminuam a 

quantidade de interações sociais devido a maior vulnerabilidade durante eventuais 

conflitos, diminuindo assim, sua centralidade social. 

 

3.4.2. Coordenação do movimento coletivo 

 

Houve correlação entre ICD e distância entre os animais nas varreduras com 

identificação do movimento coletivo, ou seja, animais mais próximos ajustam mais a 

direção, que revela o efeito da proximidade na maior sincronização (de direção) desses 

animais. Ramos et al. (2015) observaram, em bisão europeu, que mais animais se 

juntaram a um movimento coletivo quando estavam mais agrupados antes da partida, 

similarmente ao observado por Ramseyer et al. (2009) em ovinos. A presença de animais 

próximos permite uma melhor comunicação e manutenção da coordenação do grupo 

(RAMOS et al., 2015). Michelena et al. (2006) observaram que o nível de sincronia em 



126 
 

 
 

atividades entre grupos de ovinos que ocuparam áreas próximas e tiveram contato visual 

foi maior que entre grupos que não tiveram contato visual.  

Metade (52,38%) dos animais esteve, de forma antecipada, na direção que o grupo 

seguiu. Esse valor subiu para 66,46% nas varreduras nas quais foi possível identificar o 

movimento do grupo. Isso sugere que o sentido do deslocamento do grupo pode ter sido 

determinado pelo sentido do corpo da maioria dos animais, o que minimiza custos de 

consenso e oferece suporte a hipótese de mitigação de conflito. Além disso, pode indicar a 

ocorrência de mimetismo na direção como processo básico de coordenação do momento 

coletivo, similar a regras simples de coordenação em grandes migrações (CONRADT, 

2012). A concordância com a direção do movimento do grupo é descrita em períodos de 

pré-partida em ungulados (búfalo Africano, PRINS, 1996; bisão europeu, RAMOS et al., 

2015), com o número de seguidores sendo maior quando o iniciador (líder) segue na 

direção indicada pela maioria dos animais. Krueger et al. (2014) relataram não haver 

votação ou decisões democráticas para o início dos movimentos em cavalos (os animais 

seguiam ou não o iniciador/líder), e sugeriram que os cavalos coordenaram o movimento 

por auto-organização. 

O ICD não apresentou diferença entre as categorias, o que sugere não haver 

determinada categoria (idade, estado reprodutivo ou ranque) indicando a direção do 

movimento de forma antecipada (contrariando a predição). No entanto, durante o pastejo, 

éguas vazias e éguas de baixo ranque mudaram de direção significativamente mais que as 

lactantes e as de alto ranque. Também as vazias sincronizaram mais frequentemente que 

éguas lactantes. Pode-se sugerir que as éguas lactantes e de alto ranque, por manterem-

se em determinada direção com mais consistência, tenham sido mimetizadas / 

sincronizadas pelas vazias e de baixo ranque. Isso poderia indicar um tipo de coordenação 

(liderança) do movimento, mesmo que esses animais não estivessem à frente do rebanho 
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(IPR), com as lactantes e de alto ranque mantendo a direção desejada e as demais fêmeas 

ajustando-se a elas. Krueger et al. (2014) encontraram evidências de uma forma limitada 

de liderança distribuída em cavalos, com animais mais velhos e de alto raque sendo 

seguidos com mais frequência. Apesar da maior ocorrência de mudança de direção das 

éguas vazias e de baixo ranque, a evidência de que as lactantes e de alto ranque não 

estiveram mais posicionadas para a direção do movimento (ICD não foi maior) que as 

demais categorias nos impede de atribuir liderança às lactantes e de alto ranque. Tais 

resultados sugerem que a coordenação de pastejo pode ter sido efetuada por animais mais 

velhos, por tenderem se posicionar à frente do grupo, ou por animais que mantiveram 

maior consistência na direção. Ou ainda, é possível que a antecipada sincronização na 

direção do grupo possa sinalizar apenas um auto ajuste de direção dos animais dentro do 

grupo, o que promoveria maior velocidade de fuga em uma situação de risco. Cavalos têm 

comportamento de fuga como um importante recurso para sobrevivência (WARING, 2003), 

a velocidade na fuga é vital e facilitada pelo emparelhamento do corpo (sincronia) desses 

animais em pastejo.  
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3.5. CONCLUSÕES 

 

Não houve uma categoria de indivíduos que se posicionasse com maior frequência 

ao centro do rebanho. Isso pode dever-se a ausência de um risco real de predação e alta 

oferta de alimento, que deixa a dinâmica de proximidade entre os indivíduos mais flexível. 

No entanto, animais mais jovens (potros) foram socialmente mais centrais e animais com 

necessidades nutricionais diferenciadas (prenhes e lactantes) e de alto ranque foram 

menos centrais socialmente. Esse resultado pode sugerir posicionamento mais seguro 

para potros e/ou maior atração de outros indivíduos pelos juvenis, característico de grupos 

de mamíferos. Uma possível explicação para essa diferenciação na centralidade social, 

mas não espacial, das éguas prenhes e lactantes é uma melhor localização de pastejo 

(para evitação de competição).  

Mais da metade do rebanho esteve direcionado, com antecedência, para o sentido 

que o grupo veio a seguir e o índice de concordância na direção (ICD) foi maior quando os 

animais se deslocaram mais. Isso pode sugerir que o sentido do deslocamento do grupo foi 

determinado pelo sentido do corpo da maioria dos animais (minimizando custos de 

consenso), que pode ter ocorrido por processo mimético de sincronização, sugerindo uma 

forma simplificada de coordenação distribuída em pastejo, e que favorece a fuga em 

situações de risco. 

Não houve nenhuma categoria de estado reprodutivo ou ranque mais à frente do 

rebanho (IPR), apenas uma tendência das mais velhas à frente. Também não houve 

nenhuma categoria mais direcionada (ICD), antecipadamente, para o sentido que o 

rebanho veio a seguir. Por outro lado, éguas vazias e de baixo ranque ajustaram mais suas 

direções em pastejo à direção das outras éguas. Isso indica maior ocorrência de processos 
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miméticos de sincronismo, o que pode levar a coordenação do movimento ser efetuada por 

animais que mantenham maior consistência na direção ou mais velhos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foi caracterizado relações diádicas, triádicas e coletivas de um grupo 

de éguas e seus potros criados de forma extensiva.  

Do mesmo modo como descrito em diversas espécies de primatas, as éguas se 

envolveram mais em afiliações do que em agonismo, tal fato promove a coesão do grupo e 

evidencia a importância de laços sociais para esses animais que também apresentaram 

diferentes relacionamentos, como parcerias preferenciais.  

As parceiras preferenciais tiveram similaridade em suas características (idade, peso, 

força nos relacionamentos e centralidade social), o que favorece a sincronização de 

atividades, esse resultado também é descrito em outras espécies de animais sociais. A 

dinâmica social dessas parceiras caracterizou-se por proximidade e baixo agonismo entre 

parceiras. A afiliação foi mais direcionada para animais neutros do que para parceiras 

preferenciais. Essa evidencia apresentada por esse grupo em estudo revela as diferentes 

adaptações das espécies em suas relações sociais. A afiliação é normalmente utilizada 

para manutenção de laços sociais em diferentes espécies, mas parece comprometer a 

agilidade em fuga que é um importante recurso emergencial para cavalos. Seguindo essa 

linha de raciocínio, é possível que a frequente proximidade entre as parceiras possa 

manter o valor da relação. Esse tipo de associação pode tornar-se mais estimulado em 

ambiente com elevado número de animais, que exige maior demanda de interações sociais 

com o grupo para que haja maior coesão do rebanho como um todo.  

Outra particularidade desses animais foi a correlação positiva entre os 

comportamentos afiliativos de aproximar ou seguir e a ocorrência de sincronia entre as 

éguas. Essa associação parece indicar a sincronia na direção como um tipo de afiliação 
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nessa espécies, similarmente a outras espécies sociais com comprimento do corpo 

longilíneo. 

As éguas realizaram diferentes comportamentos considerados complexos, tais 

como: reconciliação, tendo a função de reduzir a incerteza na relação entre as mesmas 

após um conflito; consolo, direcionado à éguas com maior valor na relação;  intervenção 

em conflitos, realizado por éguas com ranque mais elevado que as conflitantes, e, 

portanto, evidenciando a capacidade desses animais de não só reconhecerem suas 

interações entre si, mas também as interações entre os outros animais do grupo. Assim, as 

éguas manejaram alto e variável número de informações necessárias a estabilidade do 

convívio social, similarmente ao descrito em diferentes espécies de primatas. 

Em relação ao posicionamento dos animais dentro do rebanho, mais uma vez o 

ambiente doméstico oferecido ao grupo, com grande número de animais, ausência de um 

risco real de predação e alta disponibilidade de forragem pode ter deixado a dinâmica de 

proximidade entre os indivíduos mais flexível. Os potros foram socialmente mais centrais, 

mas não foram mais centrais espacialmente. Esse resultado pode sugerir posicionamento 

mais seguro para os mesmos e/ou maior atração de outros indivíduos pelos juvenis, 

observado em outras espécies de mamíferos. Também as éguas prenhes e lactantes, em 

condições nutricionais diferenciadas, foram menos centrais socialmente, mas não 

espacialmente, o que auxilia a evitação de competição em pastejo. É possível que essas 

estratégias sejam suficientes para atender suas necessidades diferenciadas.  

Os movimentos coletivos das éguas apresentaram um padrão de sincronização na 

direção do rebanho como um todo, no qual a maioria do rebanho estive direcionado, com 

antecedência, para o sentido que o grupo veio a seguir, o que minimiza custos de 

consenso. Tal padrão pode ter ocorrido por processo mimético de sincronização, sugerindo 
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uma forma simplificada de coordenação distribuída em pastejo, o que favorece a fuga em 

situações de risco. As éguas vazias e de baixo ranque ajustaram mais suas direções em 

pastejo à direção das outras éguas, o que pode levar a coordenação do movimento ser 

efetuada por animais que mantenham maior consistência na direção. Tais resultados 

sugerem que a coordenação de pastejo pode ter sido efetuada por animais mais velhos ou 

por animais que mantiveram maior consistência na direção e foram mimetizados por 

outros.  
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APÊNDICE A 

Animais que participaram do experimento (Capítulos 1, 2 e 3 agrupados). 

Animais 
Escore  Escore  Fisiologia Tempo junto 

Peso Idade Vazia Prenhe Lactação ao grupo 

1 2 1 x . x ≥ 2 ano 

1b 3 2 x . .  ≥ 2 ano 

16 1 3 x x x  ≥ 2 ano 

24 2 1 x . x  ≥ 2 ano 

34 3 2 x . .  ≥ 2 ano 

37 3 2 x x x  ≥ 2 ano 

38 3 1 x x . desde o nascimento  

39 1 1 x . .  ≥ 2 ano 

96 2 1 x x x 26/09/2012 

106 3 2 x . .  ≥ 2 ano 

211 3 2 x . x  desde o nascimento 

212 2 2 . x x  desde o nascimento 

216 3 2 x . .  desde o nascimento 

220 2 2 x . .  desde o nascimento 

226 2 1 . x x  desde o nascimento 

230 2 1 x x x  desde o nascimento 

237 2 1 x . .  desde o nascimento 

239 3 1 x x .  desde o nascimento 

240 2 1 x . .   ≥ 2 ano 

243 2 1 x . .  desde o nascimento 

246 2 1 x . .  desde o nascimento 

253 2 1 x x .  desde o nascimento 
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255 2 1 x . .  desde o nascimento 

261 2 1 x . . 01/01/2012 

269 2 1 x . .  01/01/2012  

270 2 1 x . .  01/01/2012  

271 1 1 x . .  01/01/2012  

273 1 1 x . .  01/01/2012  

275 2 1 x . .  01/01/2012  

277 1 1 x . . 01/01/2012  

281 1 1 x . .  01/01/2012  

285 1 1 x . .  desde o nascimento 

286 1 1 x . .  desde o nascimento 

288 1 1 x . .  desde o nascimento 

289 1 1 x . .  desde o nascimento 

291 1 1 x . .  desde o nascimento 

293 1 1 x . .  desde o nascimento 

294 1 1 x . .  desde o nascimento 

295 1 1 x . . desde o nascimento 

310 2 2 x x x  ≥ 2 ano 

712 2 3 x x x  ≥ 2 ano 

Alinfa 3 3 x x x  desde o nascimento 

Ana Júlia 2 2 x x .  desde o nascimento 

Alegria 3 1 x x .  desde o nascimento 

bp, 208 2 2 x . .  23/01/2013 

bs, Urca 2 2 x . .  23/01/2013 

Btrio 2 2 x x .  03/10/2012 

Calçada 2 2 . x x  ≥ 2 ano 

Egípcia 3 2 x x x  ≥ 2 ano 
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Ginga 3 3 . x x  ≥ 2 ano 

Grega 1 3 x . .  ≥ 2 ano 

Jóia 3 3 x . .  desde o nascimento 

Joana D’arc 2 1 x . x  desde o nascimento 

Música 3 3 x . .  ≥ 2 ano 

Mania 3 3 x . .  ≥ 2 ano 

Nigéria 3 2 x . .  ≥ 2 ano 

Ópera 3 3 x x x  ≥ 2 ano 

Pampa 3 2 x . .  ≥ 2 ano 

Paulista 2 1 x x x desde o nascimento 

Pintadinha 2 1 . . x 1 ano  

Pampa Recep 2 2 x x x  ≥ 2 ano 

Ptrio 1 2 . x x 03/10/2012  

Tina 3 1 x x .  desde o nascimento 

Upa 2 2 x . .  ≥ 2 ano 

potro 1 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 16 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 24 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 37 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 211 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 212 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 226 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 230 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 310 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro 712 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Alinfa 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Calçada 0 0  . . .  desde o nascimento 
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potro Egípcia 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Filete 0 0  . . .  03/10/2012 

potro Ginga 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Joana D'arc 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Ópera 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Paulista 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Pintadinha 0 0  . . .  desde o nascimento 

potro Pampa Rcp 0 0  . . .  desde o nascimento 
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APÊNDICE B 

Observação de varredura 

Localização dos animais no piquete (posicionamento e direção) 
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APÊNDICE C 

Observação de varredura (1 hora) - Movimento Coletivo 

Data: Hora do dia Observações 

Animal 8 9 10 11 12 13 14 15   
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N° Estado do animal              

        
1 atividade 

        
2 descanso 
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APÊNDICE D 

Resultados não significativos do Capítulo 1. 

Resultados não significativos entre categorias pelos testes de post hoc  

 

Idade 

Recepção (indegree) de comportamentos agonísticos: as categorias de éguas até 5 

anos e entre 5 a 10 anos (U=254,50, r=-0,05, N=47); entre 5 a 10 anos e éguas acima de 

10 anos (U=62,50, r=-0,36, N=31) não diferiram.  

Emissão (outdegre) de comportamentos agonísticos: categorias de até 5 anos e 

entre 5 a 10 anos (U=192,00, r=-0,25, N=47); até 5 anos e acima de 10 anos (U=85,50, r=-

0,34, N=38) e entre 5 a 10 anos e acima de 10 anos (U=92,50, r=-0,13, N=31) não 

diferiram.  

Recepção (indegree) de afiliativo toque: categorias de até 5 anos e acima de 10 

anos (U=38,50, r=-0,10, N=27) e entre 5 a 10 anos e acima de 10 anos (U=10,50, r=-0,36, 

N=13) não diferiram.  

Emissão/outdegree de afiliação aproximar e seguir: categorias de até 5 anos e entre 

5 a 10 anos (U=214,50, r=-0,27, N=51); entre 5 a 10 anos e éguas acima de 10 anos 

(U=80,50, r=-0,31, N=33) não diferiram. 

Grau de vértice de afiliação aproximar e seguir: categorias de até 5 anos e entre 5 a 

10 anos (U=252,00, r=-0,17, N=51); entre 5 a 10 anos e acima de 10 anos (U=90,50, r=-

0,23, N=33) não diferiram.  
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Peso 

Emissão (outdegre) de comportamentos agonísticos: categorias de éguas com peso 

<380 kg e 380 a 440kg  (U=68,00, r=-0,27, N=35) e 380 a 440kg e >440kg (U=25,00, r=-

0,16, N=50) não diferiram.  

Grau de vértice (degree) de afiliativo toque: categorias de peso <380 kg e 380 a 

440kg (U=58,50, r=-0,01, N=24), <380kg e >440kg (U=17,50, r=-0,58, N=19) e 380 a 440kg 

e >440kg (U=56,50, r=-0,44, N=29) não diferiram. 

  

Estado reprodutivo 

Emissão (outdegre) de afiliação aproximar e seguir: categorias de vazia e prenhe 

(U=129,00, r=-0,06, N=54); vazia e lactante (U=141,50, r=-0,22, N=57) e prenhe e lactante 

(U=21,00, r=-0,20, N=15) não diferiram.  

 

Ranque 

Recepção (indegree) de comportamentos agonísticos: categorias de baixo e médio 

(U=72,50, r=-0,21, N=28) e médio e alto ranque (U=96,00, r=-0,23, N=34) não diferiram.  

Grau do vértice de afiliativo toque: categorias de baixo e médio ranque (U=51,00, r=-

0,07, N=23), baixo e alto (U=56,00, r=-0,40, N=28) ou médio e alto ranque (U=25,50, r=-

0,39, N=19) não diferiram.   

 

 



149 
 

 
 

Parcerias preferenciais  

Tabela A: Resumo das análises não significativas nas características (peso, ranque, 
comportamentos agonísticos e afiliativos, medidas de distâncias e de rede social (variáveis 
dependentes)) das éguas com parceria preferencial (índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima 
da média) e demais éguas do rebanho (sem parceria preferencial) (variáveis independentes) pelos 
Testes de Mann-Whitney e t independente. 

Variáveis 
 Tipo de 

díade 

Medidas de 

centralidade 
Estatística GL P r N 

Peso (kg) 
Preferenciais 

Neutras 

Mediana= 411      

Mediana=404 
U 216,5 - 0,58 0,08 44 

Ranque 
Preferenciais 

Neutras 

Mediana=-60,8       

Mediana=-20,4 
U 369 - 0,73 0,05 56 

Grau de comportamentos 

agonísticos (degree) 

Preferenciais 

Neutras 

Mediana=4,25        

Mediana=4,0 
U 256,5 - 0,868 -0,02 46 

Recepção de comportamentos 

agonísticos (indegree)  

Preferenciais 

Neutras 

Mediana= 2,00      

Mediana=2,00 
U 228 - 0,421 -0,12 46 

Emissão de comportamentos 

agonísticos (outdegree) 

Preferenciais 

Neutras 

Mediana=2,25         

Mediana=2,00 
U 235,5 - 0,528 -0,09 46 

Recepção de comportamentos 

afiliativos toque + aproximar ou 

seguir (indegree)  

Preferenciais 

Neutras 

Mediana=3,75        

Mediana=4,25 
U 198,5 - 0,101 -0,24 47 

Emissão de comportamentos 

afiliativos toque + aproximar ou 

seguir (outdegree) 

Preferenciais 

Neutras 

Mediana=3,00     

Mediana=4,00 
U 227,5 - 0,307 -0,15 47 

Distância para o centro do 

rebanho  

Preferenciais 

Neutras 

Média= 76,27   

Média= 74,93 
t 1,198 51 0,237 0,17 - 

Distância para o vizinho mais 

próximo 

Preferenciais 

Neutras 

Média=9,77      

Média=11,32 
t -0,973 51 0,335 0,13 - 

Distância para todos os animais  
Preferenciais 

Neutras 

Média=96,81      

Média=95,69 
t 1,369 51 0,177 0,19 - 
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Diferenças intra díade preferencial  

Tabela B: Resumo das análises não significativas nas características (peso, ranque, força nos 
relacionamentos e centralidade social) entre as éguas que compunham as díades preferenciais 
(índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da média) pelos Testes de Wilcoxon e Teste t 
dependente. 

Variáveis Animais 
Medidas de 

centralidade 
Estatística GL P r N 

Idade 
Animal 1            

Animal 2 

Mediana=3              

Mediana=4 
z -0,026 - 0,979 0,06 19 

Ranque 
Animal 1            

Animal 2 

Mediana=-88,47              

Mediana=-73,84 
z -0,322 - 0,748 0,07 19 

Força 
Animal 1            

Animal 2 

Média=5655,9              

Média=5662,8 
t -0,59 15 0,562 0,15 - 

Centralidade social 

(Eigenvector) 

Animal 1            

Animal 2 

Mediana=0,13              

Mediana=0,14 
z -1,504 - 0,132 0,35 16 

 

Diferenças entre díades preferenciais e neutras 

Tabela C: Resumo das análises não significativas das características (ranque, estado reprodutivo e 
centralidade) entre as díades preferenciais (índice de Jaccard ≥ 2,5 desvios padrão acima da 
média) e neutras (Jacaadr médio - controle) pelos Testes de Wilcoxon. 

Variáveis 
Tipo de 

díade 
Medianas Estatística P r N 

Diferença de ranque  
Preferenciais 

Neutras 

55,64       

130,69 
z -1,559 0,119 0,27 32 

Estado reprodutivo 
Preferenciais 

Neutras 

84,28     

74,42 
z -0,275 0,784 0,04 38 

Diferença em centralidade 

social (Eigenvector) 

Preferenciais 

Neutras 

 0,0125     

0,0100 
z -1,406 0,160 0,24 32 
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Resultados não significativos do Capítulo 2. 

Tabela D: Médias das diferentes variáveis referentes às categorias de éguas que se envolveram 
em conflitos (oponentes do conflito, intervenção em conflitos) e/ou pós-conflitos (reconciliação e 
consolo/apaziguamento) e demais animais do rebanho sem interações (não conflito/pós-conflito).  

          Categorias 

                 

 

  Variáveis  

Não 

conflito/ 

pós-

conflito 

Conflito 

Sem 

reconci- 

liação 

Com 

reconci- 

liação 

Intervenção 

em conflito 

(IC) 

Consolo     

Apazigua- 

mento 

Agrupadas: 

reconciliação, 

IC e consolo/ 

apaziguamento 

Agrupadas: 

sem 

reconciliação, 

IC e consolo/ 

apaziguamento 

Número de 

animais 
26 34 14 20 10 11 41 14 

Índice de Jacaard 0,0297 0,0253 0,0244 0,0260 0,0265 0,0264 0,0263 0,0269 

Ranque -19,01 44,20 72,83 23,21 153,45 -15,21 53,81 29,10 

Idade (anos) 6 6 7 5 8 6 6 6 

Peso (kg) 407 423 435 414 453 421 429 422 

Comportamentos 

agonísticos - 

Degree 

3,70 6,19 6,91 5,67 5,43 6,22 5,77 5,38 

Recepção de 

comportamentos 

agonísticos - 

Indegree 

1,80 2,58 2,50 2,63 1,00 2,11 1,91 2,17 

Emissão de 

comportamentos 

agonísticos - 

Outdegree 

2,10 3,77 4,55 3,20 4,43 4,39 4,01 3,38 

Comportamentos 

afiliativos - 

Degree 

6,10 6,23 7,55 5,27 3,86 6,22 5,12 6,86 
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Recepção de 

comportamentos 

afiliativos - 

Indegree 

3,90 4,44 5,27 3,83 2,79 4,28 3,63 4,62 

Emissão de 

comportamentos 

afiliativos - 

Outdegree 

3,70 3,92 4,41 3,57 2,57 3,50 3,21 4,07 

Distância para o 

centro do 

rebanho (m) 

76 75 74 75 75 76 75 75 

Distância para o 

vizinho mais 

próximo (m) 

9 11 11 10 11 10 11 10 

Distância para 

todos os animais 

(m) 

94 96 97 96 95 98 96 96 
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Tabela E: Resumo das diferenças (valores absolutos) não significativas nas características (ranque, 
peso, idade, índice de Jacaard, grau de comportamentos agonísticos e afiliativos e localização 
(variáveis dependentes)) das oponentes do conflito quando houve ou não reconciliação (variáveis 
independentes) pelo Teste t independente e, quando necessário, seu correspondente não 
paramétrico, Teste de Mann-Whitney. 

Variáveis   
Medidas de 

centralidade 
Estatística gl P r N 

Ranque 
Média/      

EP 

Com reconciliação 

t 0,68 32 0,503 0,12 - 

15,97 / 29,94 

Sem reconciliação 

54,29 / 52,55 

Índice de Jaccard Mediana 

Com reconciliação 

U 131,00 - 0,753 -0,05 34 

0,0235 

Sem reconciliação 

0,0235 

Idade Mediana 

Com reconciliação 

U 95,50 - 0,118 -0,27 34 
4,00 

Sem reconciliação 

6,00 

Grau de 

comportamentos 

agonísticos (degree)  

Mediana 

Com reconciliação 

U 70,00 - 0,264 -0,21 28 

5,00 

Sem reconciliação 

7,00 

Emissão de 

comportamentos 

agonísticos 

(outdegree)  

Mediana 

Com reconciliação 

U 77,00 - 0,432 -0,15 28 

3,00 

Sem reconciliação 

4,00 

Comportamentos 

agonísticos recebidos 

(indegree)  

Mediana 

Com reconciliação 

U 85,00 - 0,680 -0,08 28 

2,00 

Sem reconciliação 

2,00 
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Emissão de 

comportamentos 

afiliativos (outdegree) 

Mediana 

Com reconciliação 

U 78,00 - 0,463 -0,14 28 

3,00 

Sem reconciliação 

4,50 

Comportamentos 

afiliativos recebidos 

(indegree) 

Média/      

EP 

Com reconciliação 

t 1,42 26 0,167 0,27 - 

4,09 / 0,60 

Sem reconciliação 

5,27 / 0,45 

Distância para o 

centro do rebanho  

Média/      

EP 

Com reconciliação 

t -0,51 29 0,613 0,09 - 

75,50 / 1,99 

Sem reconciliação 

74,07 / 1,55 

Distância para o 

vizinho mais próximo 

Média/      

EP 

Com reconciliação 

t 1,46 29 0,154 0,26 - 

10,12 / 0,53 

Sem reconciliação 

11,44 / 0,76 

Distância para todos 

os animais  

Média/      

EP 

Com reconciliação 

t 0,76 29 0,452 0,14 - 

95,32 / 1,89 

Sem reconciliação 

97,30 / 1,29 
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Tabela F: Resumo das diferenças das características não significativas (ranque, peso, idade, índice 
de Jacaard, grau de comportamentos agonísticos e afiliativos e localização (variáveis 
dependentes)) das oponentes do conflito quando houve ou não reconciliação (variáveis 
independentes) pelo Teste t independente e, quando necessário, seu correspondente não 
paramétrico, Teste de Mann-Whitney. 

Variáveis   
Medidas de 

centralidade 
Estatística gl P r N 

Diferença de Ranque   Mediana 

Com 

reconciliação 

U 86 - 0,642 -0,09 28 

170,95 

Sem 

reconciliação 

129,06 

Diferença de Idade   Mediana 

Com 

reconciliação 

U 80 - 0,454 -0,14 28 

1,75 

Sem 

reconciliação 

0,80 

Diferença de Grau de 

comportamentos 

agonísticos (degree) 

Média/      

EP 

Com 

reconciliação 

t 0,26 18 0,794 0,06 - 

4,25 / 0,99 

Sem 

reconciliação 

4,62 / 0,88 

Diferença de 

Emissão de 

comportamentos 

agonísticos 

(outdegree)  

Mediana 

Com 

reconciliação 

U 34 - 0,268 -0,25 20 

2,00 

Sem 

reconciliação 

3,00 
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Diferença de 

Comportamentos 

agonísticos 

recebidos (indegree)  

Média/      

EP 

Com 

reconciliação 

t -0,27 18 0,790 0,06 - 

2,25 /  0,61 

Sem 

reconciliação 

1,85 / 0,65 

Diferença de grau de 

comportamentos 

afiliativos (degree) 

Média/      

EP 

Com 

reconciliação 

t 0,25 18 0,804 0,06 - 

4,92 / 1,17 

Sem 

reconciliação 

5,37 / 1,36 

Diferença de 

Emissão de 

comportamentos 

afiliativos (outdegree)  

Mediana 

Com 

reconciliação 

U 82 - 0,979 -0,28 20 

2,00 

Sem 

reconciliação 

5,00 

Diferença de 

Comportamentos 

afiliativos recebidos 

(indegree)  

Média/      

EP 

Com 

reconciliação 

t 0,15 18 0,885 0,03 - 

3,59 / 0,63 

Sem 

reconciliação 

3,75 / 1,03 

Diferença de 

Distância para o 

centro do rebanho  

Média/      

EP 

Com 

reconciliação 

t 0,24 24 0,808 0,05 - 9,80 / 2,12 

Sem 

reconciliação 
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10,59 / 2,44 

Diferença de 

Distância para o 

vizinho mais próximo 

Mediana 

Com 

reconciliação 

U 64,00 - 0,337 -0,19 26 

1,47 

Sem 

reconciliação 

3,06 

Diferença de 

Distância para todos 

os animais 

Média/      

EP 

Com 

reconciliação 

t -0,69 24 0,496 0,14 - 

9,84 / 1,61 

Sem 

reconciliação 

8,33 / 1,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 
 

 

 

Tabela G: Resumo das diferenças não significativas nas características (índice de Jacaard, 
grau de comportamentos agonísticos e afiliativos e localização (variáveis dependentes)) 
das categorias de éguas (não conflito/pós-conflito, conflito, intervenção em conflito e 
consolo/ apaziguamento (variáveis independentes)) pelo Teste Kruskal-Wallis. 

Variáveis 

Estatística gl P N 

 

Índice de Jaccard  H 0,81 3 0,847 74 

Força nos relacionamento H 0,94 3 0,816 68 

Centralidade social H 3,75 3 0,289 68 

Grau de comportamentos agonísticos (degree)  H 5,77 3 0,123 61 

Grau de comportamentos afiliativos (degree)  H 4,39 3 0,222 62 

Recepção de comportamentos afiliativos 

(indegree)  
H 4,85 3 0,183 62 

Emissão de comportamentos afiliativos 

(outdegree) 
H 2,33 3 0,506 62 

Distância para o centro do rebanho  H 0,25 3,65 0,862 69 

Distância para o vizinho mais próximo H 2,13 3 0,546 69 

Distância para todos os animais  H 0,36 3,65 0,780 69 
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Resultados não significativos do Capítulo 3 

 

Resultados não significativos entre categorias pelos testes de post hoc  

 

Geometria espacial do grupo: diferenças individuais  

Ranque  

Potro e baixo (U=87,50, r=-0,36, N=36), baixo e médio (U=187,50, r=-0,05, N=40), 

baixo e alto (U=241,50, r=-0,19, N=50) e médio e alto ranque (U=162,00, r=-0,31, N=46). 

 

Índice de posicionamento no rebanho (IPR) à (frente) 

Idade 

Potros e éguas com até 5 anos (U=169,50, r=-0,18, N=45); potros e éguas entre 5 a 

10 anos (U=105,50, r=-0,27, N=36) e potros e éguas acima de 10 anos (U=42,50, r=-0,42, 

N=26) não diferiram. Assim como as categorias de éguas com até 5 anos e entre 5 a 10 

anos (U=296,50, r=-0,11, N=53); até 5 anos e acima de 10 anos (U=114,00, r=-0,30, N=43) 

e entre 5 a 10 anos e éguas acima de 10 anos (U=102,00, r=-0,19, N=34) também não 

diferiram.  
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