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RESUMO 

   

O interesse de pesquisas na área de etologia está aumentando e recebendo destaque pela 

sua importância, devido à maior proximidade dos animais com seus tratadores, manejo 

do meio ambiente e dos recursos naturais e demanda de mercado exigindo o bem-estar 

dos animais. Este trabalho teve como objetivo avaliar se os treinamentos com 

estimulação tátil (ET) e deslocamento com auxílio de cabresto (DC) podem interferir 

positivamente no temperamento, no comportamento durante isolamento social, nas 

características fisiológicas e no peso dos animais. Um grupo de 80 ovinos, machos e 

fêmeas, das raças Morada Nova e Santa Inês, com idades inicias de seis a oito meses, 

foram submetidos a diferentes tipos de treinamentos por um período de 15 dias 

consecutivos para cada tratamento: estímulo tátil, deslocamento com o auxílio de 

cabresto ou o conjunto estímulo tátil + deslocamento com auxílio de cabresto (ET+DC). 

Os animais do grupo controle (C) não foram submetidos a nenhum tipo de treinamento. 

Cada grupo foi composto por 20 animais, sendo 10 machos e 10 fêmeas. Dos 10 

animais de cada sexo, em cada tratamento, 5 foram da raça Morada Nova e 5 foram da 

raça Santa Inês. Durante os treinamentos foram registradas as reações comportamentais 

de cada animal enquanto eram submetidos ao ET ou ao DC. As avaliações 

comportamentais foram mensuradas a partir da aplicação de dois testes: o teste de 

isolamento social e o teste de temperamento. No teste de isolamento social foram 

quantificadas as seguintes variáveis: movimentação (MOV), vocalização (VOC), 

tentativa de fuga (TF) e cavar chão (CC). No teste de temperamento houve apenas a 

atribuição do escore temperamento (T) a cada animal. Logo após terem sido submetidos 

aos testes todos os animais foram pesados e submetidos à mensuração dos seguintes 

parâmetros fisiológicos: temperatura retal (TR), frequência cardíaca (FC) e frequência 

respiratória (FR). Os dados foram analisados pelo teste qui-quadrado e análise de 

variância. No decorrer do treinamento ET foi possível perceber diminuição na 

reatividade, diminuição na tentativa de fuga e aumento na frequência das variáveis 

estímulo tátil sem contenção, morder roupa, ficar sempre ao lado e ruminação. No 

decorrer do treinamento DC também foi possível observar diminuição na reatividade e 

aumento do comportamento morder roupa. Após o último teste todos os animais foram 

avaliados novamente durante o ET e o DC (apenas um dia) e os animais que pertenciam 

aos grupos tratamentos apresentaram comportamentos semelhantes aos realizados no 

período final de treinamento, mesmo após 90 dias sem continuidade de treinamento. As 

variáveis T, FR, FC, TR, VOC e peso apresentaram diferença (P<0,05) entre os 

tratamentos. Houve diferença (P<0,05) devido ao sexo nas variáveis T, FR, TR, MOV e 

peso. O efeito da raça foi significativo (P<0,05) nas variáveis FC, MOV, VOC, CC e 

peso. A variável data de coleta apresentou diferença (P<0,05) para T, peso, FR, FC, TR, 

MOV, VOC, TF e CC. As reações dos animais, tanto durante os treinamentos quanto 

durante os testes, demonstraram que os treinamentos com estímulo tátil e deslocamento 

com auxílio de cabresto são eficazes para animais que necessitam ser manejados 

frequentemente, como reprodutores ou matrizes. Os animais se mostraram menos 

reativos a humanos e mais fáceis de serem manejados, mesmo 90 dias após o fim do 

treinamento. 

  

Palavras chaves: comportamento, Morada Nova, reatividade, Santa Inês, temperamento. 
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ABSTRACT 

 

Assessment of sheep temperament with tactile stimulation and halter movement training 

 

Research interest in ethology surface is increasing and getting attention for its 

importance, due to the proximity to the animals with their handlers, the environment 

and natural resources management and market demand requiring the welfare of animals. 

This study aimed to assess whether training with tactile stimulation (ET) and 

displacement with the halter help (DC) can positively affect temperament, behavior 

during social isolation, physiological characteristics and weight of the animals. A group 

of 80 sheep, male and female, breeds Morada Nova and Santa Inês , with initial ages of 

six to eight months, were subjected to different types of training for a period of 15 

consecutive days for each treatment: ET, DC or ET + DC. The control group (C) 

haven’t been subjected to any kind of training. Each group consisted of 20 animals, 10 

males and 10 females. From 10 animals of each sex in each treatment, 5 were Morada 

Nova and 5 were Santa Ines breed. During the trainings, behavioural reactions were 

recorded of each animal as they were submitted to ET or DC. The behavioral 

assessments were measured from the application of two tests: the test of social isolation 

and the temperament test. In the social isolation test, the following variables were 

quantified: Movement (MOV), vocalization (VOC), escape attempt (TF) and dig the 

ground (CC). In temperament test was only assigned the temperament score (T) for each 

animal. Soon after they have undergone testing all animals were weighed and subjected 

to measurement of the following physiological parameters: rectal temperature (TR), 

heart rate (FC) and respiratory rate (FR). Data were analyzed by chi-square test and 

variance analysis. During the ET training was possible to realize decrease in reactivity, 

decrease in escape attempt and increase of variables frequency of the tactile stimulus 

without restraint, biting clothes, always stay to the side and rumination. During the DC 

training was also observed decrease in reactivity and increase of the behavior biting 

clothes. After the last test, all animals were evaluated again during the ET and DC (only 

one day) and animals that belonged to the treatment groups showed similar behaviors to 

those made at the end of the training period, even after 90 days without continued 

training. The variables T, FR, FC, TR, VOC and weight was observed difference (P < 

0.05) between treatments. There were differences (P < 0.05) due to sex in the variables 

T, FR, TR, MOV and weight. The effect of race was significant (P < 0.05) in FC, MOV, 

VOC, CC and weight variables. The variable date of collection was different (P < 0.05) 

for T, weight, FR, FC, TR, MOV, VOC, TF and CC. The reactions of animals, both 

during training and during the tests showed that training with tactile stimulation and 

displacement with the halter help are effective for animals that need to be frequently 

handled, like breeding or matrices. The animals were less reactive to human and easier 

to be managed, even 90 days after the end of training. 

  
Key words: behaviour, Morada Nova, reactivity, Santa Inês, temperament. 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Em um sistema de produção de ovinos a relação homem-animal deve ser 

otimizada, pois interações negativas podem diminuir o bem-estar, prejudicar a saúde de 

ambas as espécies e podem trazer consequências indesejáveis à produtividade animal e à 

satisfação dos humanos com relação ao ambiente de trabalho.  

O teste de isolamento social é uma ferramenta adequada para testar a aversão de 

ovinos isolados em relação a diferentes estímulos (BEAUSOLEIL, STAFFORD e 

MELLOR, 2005) e a expressão dos comportamentos no teste reflete a integração de 

vários estados motivacionais experimentados pelo indivíduo durante o mesmo (medo do 

humano, motivação social, curiosidade) e a influência relativa de cada estado 

motivacional sobre o comportamento pode variar entre os indivíduos (BEAUSOLEIL et 

al., 2008). 

Para os animais domésticos a adaptação à presença humana e aos sistemas de 

produção com diferentes graus de intervenção humana depende em parte de sua 

reatividade em relação ao homem (LE NEINDRE et al., 1993). O temperamento dos 

animais é de grande importância na produção de ovinos, já que os animais mais reativos 

podem apresentar menor consumo de alimentos, fertilidade, ganho de peso e produção 
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de leite (PAÇÓ et al., 2011). Com isso, a avaliação do temperamento a partir de testes 

específicos possibilitaria o conhecimento da reatividade dos animais aos humanos e 

posterior seleção de indivíduos para maior facilidade de manejo. 

Mensurações de frequências respiratória e cardíaca são usadas frequentemente 

como medidas de resposta a estresse (ANDRADE et al., 2001), mas também podem 

sofrer modificações em decorrência de exercício, ambientes quentes e úmidos e estado 

febril (FEITOSA, 2008). A temperatura retal pode ser influenciada pela temperatura 

ambiental e por esforços físicos (FEITOSA, 2008). 

A velocidade de crescimento pode ser determinada pelo ganho de peso diário, 

que é relação entre o peso e um determinado período de tempo. Piola Júnior et al. 

(2009) afirmaram que o ganho de peso pode ser influenciado, positiva ou 

negativamente, por vários fatores, tais como: diferenças de potencial genético dos 

animais, diferenças nas dietas utilizadas e fatores ambientais (temperatura, umidade 

relativa do ar e luminosidade). 

Em um sistema de produção de cria, grupos de animais como reprodutores e 

matrizes necessitam ser manejados com frequência e modificações simples no manejo 

podem provocar maior interação, condicionamento e habituação dos animais aos 

humanos, reduzindo assim o comportamento reativo dos animais ao longo do tempo e 

contribuindo para diminuir o estresse em manejos rotineiros ou veterinários. Essas 

modificações no manejo podem ser decorrentes de treinamentos realizados com os 

animais, tais como estímulo tátil e deslocamento com auxílio de cabresto.  

Vários estudos vêm sendo conduzidos com ovinos para avaliar o comportamento 

dos animais durante o isolamento social, porém poucos estudos foram realizados sobre a 

reatividade dos animais com relação aos humanos. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar se os treinamentos com 

estimulação tátil e deslocamento com auxílio de cabresto podem interferir positivamente 

no temperamento, no comportamento durante isolamento social, nas características 

fisiológicas e no peso dos animais. Com isso, haverá a possibilidade de confirmar a 

hipótese de que animais treinados com estímulo tátil e deslocamento com auxílio de 

cabresto são menos reativos a humanos e mais fáceis de serem manejados.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Ovinocultura 

A ovinocultura está presente em praticamente todos os continentes e a ampla 

difusão da espécie se deve principalmente a seu poder de adaptação a diferentes climas, 

relevos e vegetações (VIANA, 2008). Apesar de esses animais estarem distribuídos em 

todo o mundo, o potencial dos ovinos muitas vezes não é percebido (POLLOTT e 

WILSON, 2009).  Ainda segundo Pollott e Wilson (2009), os políticos 

e administradores tendem a negligenciar as contribuições da ovinocultura para a 

economia, para a subsistência rural e suburbana, para o fortalecimento das mulheres e 

de outros grupos marginalizados e para a segurança alimentar.   

  O porte médio dos ovinos possibilita alguns benefícios em relação aos animais 

de grande porte, tais como: menor exigência por espaço, menores danos aos solos por 

compactação, maior facilidade de manejo, menores custos para aquisição e manutenção 

e ciclo reprodutivo curto.  

Uma das peculiaridades da espécie ovina é apresentar alta eficiência para ganho 

de peso nos primeiros seis meses de vida, somando-se, ainda, o rápido ciclo 
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reprodutivo, o que torna a ovinocultura uma das atividades pecuárias com bom retorno 

econômico (MACEDO, SIQUEIRA e MARTINS, 1999). 

O processo de crescimento dos animais é um fenômeno de grande importância 

para a área de zootecnia. O peso dos animais é uma das características usadas para 

mensurar o processo do crescimento, sendo muito importante nos programas de seleção 

(AFONSO et al., 2009). 

Simplício et al. (2004) enfatizaram que a ovinocultura de corte, uma vez 

explorada racionalmente e em sintonia com aspectos agro-ecológico, econômico e 

social e tendo como foco os mercados real e potencial, representa importante alternativa 

para os diferentes ecossistemas existentes no Brasil.  

 

2.2. Sustentabilidade na produção ovina 

 

Há algum tempo atrás a natureza era vista como desafio para o progresso e a 

produtividade, os recursos naturais eram infinitos para os produtores da época e eles 

jamais cogitavam a ideia de que o desmatamento de coberturas naturais acarretasse, 

futuramente, em efeitos negativos sobre o clima, a terra, as águas e ao ar (NUNES e 

PEREIRA, 2010). 

A sustentabilidade dos sistemas agrícolas depende de muitos fatores (muitas 

vezes inter-relacionados), tais como: nível de intensificação, o uso de recursos e gestão, 

localização e orientação produtiva, que diferem entre os sistemas de produção e mudam 

com o tempo (RIPOLL-BOSCH, 2012). 

No Brasil, a degradação ambiental decorrente da exploração da agropecuária tem 

transformado consideravelmente o seu perfil, resultando em excesso de desmatamento, 

compactação do solo, erosão, assoreamento de rios, contaminação da água subterrânea e 

perda de biodiversidade, com reflexos sobre todo o ecossistema (CUNHA et al., 2008). 

Ainda segundo Cunha et al. (2008), o uso intensivo da mecanização, fertilizantes e 

agrotóxicos compromete a cobertura do solo, as bacias hidrográficas e demais 

ecossistemas, afetando a sustentabilidade ecológica. 

Na atualidade, o desenvolvimento sustentável da atividade pecuária é direto e 

fortemente influenciado pelo impacto que a atividade poderá exercer sobre os aspectos 

agro-ecológico, econômico e social, além de alicerçar-se no uso do conhecimento 

tecnológico e na racionalidade das políticas públicas (SIMPLÍCIO et al., 2004). Sendo 
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assim, a utilização de sistemas de produção mais eficientes constitui uma alternativa 

para tornar o agronegócio da ovinocultura uma atividade economicamente viável e 

sustentável (CAVALCANTE et al., 2005).  

É importante que o produtor tenha consciência que é bem mais simples, fácil e 

barato produzir racionalmente quando se usa animais adaptados às condições 

edafoclimáticas da região onde se encontra a unidade produtiva, do que adaptar o 

ambiente aos animais (SIMPLÍCIO et al., 2004).  

O uso de tipos genéticos apropriados ou de seleção genética para maior 

facilidade de manuseio em manejo extensivo ajudaria a melhorar as reações dos animais 

em relação aos humanos (LE NEINDRE, BOIVIN e BOISSY, 1996). A escolha de 

raças adequadas às condições ambientais locais é um dos fatores preponderantes para o 

sucesso de um sistema de criação economicamente viável (BARBOSA et al., 1995). 

 Segundo Facó et al. (2008), a raça Morada Nova é uma das principais raças 

nativas de ovinos deslanados do Nordeste do Brasil, sendo exploradas para carne e pele 

(FERNANDES, BUCHANAN e SELAIVE-VILLARROEL, 2001). A pele tem sido 

largamente utilizada e, quando devidamente processada e manufaturada pela indústria 

calçadista e vestuária, tem agregado valores que superam com grande vantagem o preço 

do animal que a originou (MEDEIROS et al., 2008).  

A despeito do crescimento que vem sendo observado no efetivo ovino brasileiro, 

os rebanhos da raça Morada Nova vêm reduzindo a cada ano, sendo que muitos 

criadores têm optado pela criação de outras raças como a Dorper e, principalmente, a 

Santa Inês (FACÓ et al., 2008). Tal fato, somado ao cruzamento indiscriminado com 

animais de raças exóticas, tem posto em risco a existência e a preservação deste 

importante genótipo (FACÓ et al., 2008). 

O ovino Santa Inês é um animal deslanado, de elevada estatura, pernas 

compridas e orelhas longas (BUENO et al., 2006). Bueno et al. (2006) afirmaram que as 

ovelhas Santa Inês possuem características extremamente interessantes, tais como maior 

rusticidade, menores exigências nutricionais, acentuada habilidade materna, além de não 

apresentar estacionalidade reprodutiva. 

 

2.3. Bem-estar animal 

Baixa taxa de progresso é observada na adoção de mudanças para melhorar o 

bem-estar dos animais de fazenda devido a tradições arraigadas, manobras de apoio 
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políticas e econômicas, pequenas taxas de mudança de ambiente ético da sociedade, 

aumento dos custos de produção (MILLMAN et al., 2004), aumento de intensidade de 

manejo e mais trabalho (WATERHOUSE, 1996).  

Embora as medidas para melhorar a produtividade e bem-estar animal estejam 

facilmente disponíveis (WATERHOUSE, 1996), avanços são mais prováveis de 

ocorrerem quando os benefícios também coincidem com preocupações públicas, quando 

existem vantagens econômicas associadas a essas alterações, e quando existem redes 

para facilitar a transferência de informações e coordenar atividades através de setores 

comerciais e legislativos (MILLMAN et al., 2004). 

Tradicionalmente, "qualidade" tem sido considerada em função das propriedades 

físicas dos produtos (por exemplo, a aparência visual, vida de prateleira, sabor), porém, 

cada vez mais, a qualidade percebida dos produtos agrícolas nos mercados de preços 

superiores está sendo influenciado pela "qualidade de vida" (estado de bem-estar) dos 

animais durante sua vida (MATTHEWS, 1996). Sendo assim, para este autor, os 

sistemas de produção agrícolas  que são percebidos como mais amigáveis aos animais 

devem ser mais fáceis de manter do que sistemas menos amigáveis ao bem-estar dos 

animais. 

Abordagens para minimizar os riscos de bem-estar devem levar em consideração 

algumas variáveis, tais como: comportamento maternal, comportamento de pastejo, 

resistência a doenças, reatividade comportamental, longevidade, sucesso reprodutivo, 

mortalidade, desafios nutricionais e térmicos, dor e liberdade comportamental, genética, 

ambiente (LAWRENCE e APPLEBY, 1996; MATTHEWS, 1996; WOLF et al., 2008). 

Com essas medidas, será mais fácil defender práticas aceitáveis e argumentar para a 

modificação ou eliminação de sistemas inaceitáveis, independentemente do grau de 

consciência por parte dos consumidores sobre os problemas do bem-estar animal 

(MATTHEWS , 1996).  

  

2.4. Comportamento de ovinos durante o manejo 

 Nos sistemas modernos de produção, animais de fazenda são frequentemente 

confrontados com situações desafiadoras, implicando estresse comportamental ou 

fisiológico que eles têm de enfrentar (LIGOUT et al., 2011). Os criadores devem ficar 

atentos no comportamento negativo de seus animais durante o manejo, pois isso pode 

impactar fortemente no estresse nas próximas gerações (BOIVIN, GILARD e EGAL, 
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2009). Reduzir o estresse durante o manejo melhora a produtividade e evita alterações 

fisiológicas que poderiam confundir os resultados de pesquisa ou diminuir a 

produtividade (GRANDIN, 1989). Modificações em tipo e quantidade de manejo, bem 

como da idade em que ocorrem, podem facilitar o manejo e melhorar o bem-estar 

animal (GODDARD et al., 2000).  

Práticas pecuárias modernas têm aumentado o número de animais e a 

automação, sendo menor o tempo e a oportunidade de contato com os animais 

(KROHN, JAGO e BOIVIN, 2001). Em propriedades produtoras de animais destinados 

a corte os contatos entre homens e animais são raros e muitas vezes incluem manejos de 

rotina que podem ser percebidos pelos animais como desagradáveis ou dolorosos 

(PROBST, 2013).  

Pesquisadores de etologia aplicada tentam desenvolver procedimentos efetivos 

para melhorar as reações de animais em relação a humanos que sejam eficientes e 

duráveis (KROHN, JAGO e BOIVIN, 2001), pois os animais podem perceber 

diferentemente as práticas de manejo conforme suas experiências anteriores e 

suscetibilidade ao estresse (GÓMEZ et al., 2010). A organização da resposta ao agente 

estressor não é apenas função da percepção do referido agente, mas também de 

experiências passadas, o que permite o reconhecimento de uma dimensão psicológica do 

estresse (GÓMEZ et al., 2010).  

Também são necessárias estimativas de correlações genéticas entre o 

comportamento animal e produtividade para garantir que a seleção para a produção não 

forneça respostas adversas a comportamentos que são indicativos de medo (WOLF et 

al., 2008). 

Baldock e Sibly (1990) avaliaram os efeitos de procedimentos de manejo no 

comportamento e na frequência cardíaca de ovinos. Eles afirmaram que, sendo animais 

altamente sociais, o isolamento do rebanho é uma das situações mais estressantes 

encontradas por ovelhas na prática pecuária moderna e sugeriram que a frequência 

cardíaca é capaz de demonstrar melhor o nível de estresse dos procedimentos em 

relação ao comportamento avaliado isoladamente, mas os dois parâmetros, juntos, 

forneceram uma boa indicação das reações dos animais (apesar de mais informações 

sobre as correlações com outros indicativos de estresse serem necessárias). 
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2.5. Estímulo Tátil  

Com o objetivo de construir uma relação positiva e durável homem-animal, é 

importante entender como essa afinidade pode se desenvolver através da identificação 

dos fatores importantes, tais como contato tátil positivo e alimentação, e estudar seus 

mecanismos de ação (TALLET, VEISSIER e BOIVIN, 2005). 

A escolha do período mais adequado para o contato entre humanos e animais 

(período sensível) é importante para determinação do modo como os animais 

responderão a humanos e para permitir o máximo impacto positivo na modelagem de 

respostas comportamentais a humanos (KROHN, JAGO e BOIVIN, 2001). A aplicação 

de tratamento com toque suave durante o início da vida de bezerros em aleitamento 

resultou em animais menos medrosos em relação aos humanos e que apresentaram 

menos comportamentos relacionados com estresse no abatedouro, o que acarreta em 

melhoria na maciez da carne (PROBST et al., 2012). 

Tallet, Veissier e Boivin (2005) cogitaram a hipótese que, se existe um 

mecanismo por trás do desenvolvimento da afinidade, a mesma seria expressa como 

uma busca por uma recompensa, não a do tratador em si. Na hipótese de 

condicionamento alimentar, o animal deve procurar comida quando se aproxima do seu 

tratador. Por isso, ele deve ser mais disposto a aproximar-se dele quando está com fome. 

Além disso, deve ficar mais disposto a comer na presença do tratador, uma vez que este 

o levaria a se preparar para o consumo.   

Probst et al. (2013), trabalharam com bovinos em terminação, investigaram o 

efeito da aplicação de toque suave nas regiões de cabeça e pescoço durante as últimas 5 

semanas antes do abate sobre o comportamento com humanos, indicadores de estresse e 

qualidade da carne bovina. Os animais do grupo tratamento apresentaram menor 

distância de fuga com relação ao humano antes do abate e ligeira diminuição do stress 

no abate, tal como indicado pela tendência de diminuição das concentrações de lactato 

no sangue.   

 Os efeitos da manipulação gentil foram avaliadas em bovinos da raça Nelore e 

foi possível concluir que este método de manipulação pode facilitar o manejo destes 

animais, diminuindo as perdas devido a lesões de animais, bem como os custos do 

trabalho (BECKER e LOBATO, 1997).  

Wei et al. (2013) avaliaram se a estimulação tátil precoce em uma espécie de 

roedor (Microtus mandarinus) poderia prevenir distúrbios de comportamento induzidos 

por isolamento social logo após o nascimento. Eles perceberam que a estimulação tátil 
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neonatal aumentou significativamente o peso corporal, sociabilidade e reconhecimento 

de objetos novos e diminuiu o comportamento de ansiedade, melhorando, assim, os 

efeitos de isolamento neonatal. 

Tallet, Veissier e Boivin (2005) avaliaram a importância de manejo e 

alimentação de cordeiros no desenvolvimento de afinidade com o seu tratador.  O 

manejo contribuiu para o desenvolvimento de afinidade de cordeiros ao seu tratador 

durante testes individuais, e pode ter propriedades calmantes e gratificante para os 

cordeiros. Também foi possível observar associação entre o tratador com o balde de 

leite, sugerindo um condicionamento alimentar.  

Caroprese et al. (2006) avaliaram os efeitos da manipulação gentil em cordeiros 

recém- nascidos nas respostas comportamentais, imunológicas e endócrinas, e na taxa 

de crescimento quando criados pela mãe ou artificialmente. Os resultados indicaram que 

os animais criados artificialmente podem se beneficiar de tratamento gentil, pelo menos 

ao nível imunológico, reduzindo assim o risco de doença. Entretanto, o tratamento 

gentil teve um menor impacto sobre as respostas de cordeiros a humanos e nenhum 

efeito na resposta comportamental ao isolamento e nas taxas de crescimento.  

 Ligout, Bouissou e Boivin (2008) realizaram um estudo cujo objetivo foi 

comparar o efeito de afago forçado e não forçado ao desmame no comportamento de 

cavalos com humanos e durante inserção de cabresto. Os resultados indicaram que, em 

comparação com o tratamento controle, apenas o tratamento com contato humano 

forçado melhorou todas as respostas comportamentais com relação ao humano, a curto 

prazo e no ambiente familiar. Por outro lado, animais do tratamento com contato 

humano não forçado, em sua maioria, não se comportaram de maneira diferente aos 

animais não-manipulados ou foram intermediários entre os outros dois tratamentos. 

 Boivin, Gilard e Egal (2009) testaram o efeito do contato humano precoce 

(afago) e do método de separação das vacas sobre as futuras relações de bezerros com 

humanos, e para investigar a relação entre as respostas das vacas e as respostas dos 

bezerros. Os resultados sugeriram que o contato humano adicional em idade precoce, 

mas não a duração de separação da vaca, pode ser benéfico para a relação homem-

animal, mas somente para bezerros filhos de vacas dóceis. 
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2.6. Interação homem-animal 

A relação entre humanos e animais está intimamente ligada a vários aspectos de 

bem-estar animal (PROBST et al., 2012). 

Apesar de viverem próximos à humanos, a forma como os animais domésticos 

os percebem permanece pouco conhecida, mas é sabido que eles podem, eventualmente, 

integrar os humanos em sua rede social (RAULT, BOISSY e BOIVIN, 2011). Os 

mesmo autores comentaram que, para as espécies domésticas, os animais podem 

perceber os humanos como fornecedores de apoio social. Sendo assim, a relação entre 

homens e animais pode ter importante efeito no comportamento, produtividade e bem-

estar de animais de produção (KROHN, JAGO e BOIVIN, 2001).  

Independente das condições de criação, o humano interage com os animais e 

pode ser um importante fator estressante dependendo do tipo de manipulação que 

executa (ROMEYER e BOUISSOU, 1992). A reatividade aos humanos pode ser 

aumentada ou diminuída pela manipulação adequada ou inadequada e muitos problemas 

que surgem quando humanos têm de interagir com seus animais são devido a reações de 

medo (LANSADE e BOUISSOU, 2008;
 
VANDENHEEDE e BOUISSOU, 1993). 

Sendo assim, treinamento e educação são essenciais para o bem-estar animal 

(LAWRENCE e APPLEBY, 1996).   

Alguns animais de produção desenvolvem grande afinidade com seus tratadores 

e podem servir de modelos para estudos de desenvolvimento de relação positiva 

homem-animal (TALLET, VEISSIER e BOIVIN, 2005). A natureza e o período de 

interações com humanos, além da predisposição genética individual, são fatores chaves 

na determinação da relação que se desenvolve entre humanos e animais de fazenda 

(KROHN, JAGO e BOIVIN, 2001).  

A relação homem-animal é um equilíbrio entre interações positivas e negativas 

e, obviamente, os ovinos não receberão apenas contatos positivos, também 

experimentarão manipulações negativas, tais como castração, vacinação, caudectomia e 

tosquia durante a vida (BOIVIN, NOWAK e TERRAZAS GARCIA, 2001). 

Boivin, Nowak e Terrazas Garcia (2001) realizaram um estudo com o objetivo 

de investigar o efeito de afago e alimentação (a partir do primeiro dia de idade), com ou 

sem a  mãe, sobre o desenvolvimento de uma relação preferencial entre os cordeiros e o 

tratador. Neste estudo não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos enquanto os animais permaneceram em isolamento social, mas foram 

observadas diferenças significativas durante a presença do humano. Os resultados 
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parecem demonstrar um ligeiro efeito positivo na idade precoce de contato humano 

adicional, mesmo quando os cordeiros são criados por suas mães. Os cordeiros exibem 

uma redução do medo durante o manuseamento, depois de um curto período de contato 

gentil intensivo. 

Hötzel et al. (2005) realizaram um experimento em que dois tratadores 

submeteram vacas da raça Holandesa a dois tipos de tratamentos, sendo um aversivo e o 

outro neutro. Este experimento demonstrou que as vacas mantiveram maior distância de 

fuga do tratador aversivo que do neutro, mesmo 180 dias após o último contato com os 

tratadores.  

Goddard et al. (2000) avaliaram as respostas comportamentais, fisiológicas e 

imunológicas de cordeiros de dois sistemas de criação e de dois genótipos à exposição a 

seres humanos durante e imediatamente após o teste arena. Os resultados sugeriram que, 

apesar das diferenças de resposta associadas com os genótipos de cordeiros poderem ser 

detectadas em situação de teste, o manejo no início da vida também pode ter efeito. 

Krohn, Jago e Boivin (2001) tentaram descobrir se existe um período entre as 2 

primeiras semanas de idade durante o qual contatos positivos com humanos podem 

alterar o comportamento de bezerros. Perceberam que a motivação dos animais para se 

aproximar dos humanos parece ser influenciada pela qualidade do contato humano e do 

período em que foi recebido. A idade em que os bezerros foram expostos a contato 

humano pode afetar respostas comportamentais posteriores com relação a humanos. 

Lansade e Bouissou, (2008) submeteram cavalos a diversas situações que 

envolvem humanos (ativa ou passiva, familiar ou não) e foram repetidas anualmente 

entre as idades de 8 meses e 2,5 anos. Com os resultados obtidos os autores sugeriram a 

existência de um traço de “reatividade-sobre-humanos” em cavalos e que, quando os 

animais não têm qualquer contato específico com os humanos, as reações são estáveis 

ao longo do tempo e podem ser determinadas utilizando variáveis comportamentais 

medidas durante os ensaios curtos e simples já a partir de 8 meses de idade. 

Rault, Boissy e Boivin (2011) investigaram se humanos poderiam modular o 

estresse da separação em cordeiros em um ambiente social. Cordeiros amamentados 

artificialmente foram submetidos a contatos táteis positivos por humanos desde o 

nascimento. Os resultados confirmaram o elevado desconforto em cordeiros quando 

estavam isolados, bem como a importância de ficaram em grupo de três, possivelmente 

o mínimo tamanho de grupo para reduzir o estresse de separação. Perceberam também 

que, durante o isolamento social, um humano que havia interagido positivamente com o 
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cordeiro poderia atuar como um substituto social na presença de alguns outros membros 

da mesma espécie. 

Probst et al. (2012) aplicaram tratamento com toque suave durante o início da 

vida de bezerros em aleitamento com o objetivo de avaliar a distância de fuga e as 

reações de estresse dos animais no abatedouro. Os bezerros do tratamento apresentaram, 

em relação aos animais controle, menores distâncias de fuga, menos comportamentos de 

fuga no box de atordoamento e menores níveis de cortisol.  A força de cisalhamento do 

músculo cozido foi menor. Os autores concluíram que o toque suave no início da vida 

de bovinos de corte tem efeitos persistentes em longo prazo, reduz o medo em relação 

aos humanos e pode aumentar a qualidade da carne. 

 

2.7. Temperamento  

Variações nas respostas comportamentais em desafios parecem refletir 

diferenças no temperamento de ovinos (BEAUSOLEIL et al., 2008). Para a produção 

animal, além da importância do estudo do temperamento no manejo, estudos revelam 

importância significativa do ponto de vista econômico, associando o temperamento à 

qualidade da carne, mortalidade de cordeiros e fertilidade de machos (SCÁRDUA, 

BASTOS e MIRANDA, 2009). Temperamento também reflete mecanismos fisiológicos 

subjacentes que impactam em outras características (PLUSH et al., 2011). 

Um traço de temperamento é geralmente definido como diferenças individuais 

no comportamento que são apresentadas no início da vida e são relativamente estáveis 

através das situações e ao longo do tempo (LANSADE, BOUISSOU e ERHARD, 

2008). 

Há uma grande variabilidade no comportamento apresentado pelos animais da 

mesma espécie, e, por vezes, da mesma raça e sob as mesmas condições de manejo 

(ROMEYER e BOUISSOU, 1992). Segundo esses autores a reatividade emocional é, 

em parte, responsável por essa variabilidade e pode influenciar uma variedade de 

comportamentos: comportamento social, maternal e adaptação dos animais a modernas 

técnicas de gestão. Pode também ser um critério de seleção indireto para melhoramento 

genético em habilidade materna (KILGOUR, 1998). 

Gómez et al. (2010) avaliaram a influência do método de pastejo associado à 

oferta de forragem, assim como das raças e dos dias de avaliação, sobre o 

comportamento e o temperamento de cordeiros, e verificaram a relação entre o ganho de 
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peso e o temperamento ovino. O ganho de peso foi negativamente relacionado com a 

movimentação dos animais no isolamento e na presença do observador.   

Scárdua, Bastos e Miranda (2009) avaliaram a aplicabilidade, para búfalos 

(Bubalus bubalis), de testes de avaliação de temperamento utilizados para bovinos. 

Foram avaliados os testes de docilidade, teste de reação a objetos novos, de tronco e de 

isolamento social. Com relação à aplicabilidade, os testes de tronco e de isolamento 

social se mostraram os melhores, o de reação a novos objetos tem o inconveniente de 

necessitar sempre de um objeto que os animais não conheçam e apresentou correlação 

positiva com o teste de isolamento social, enquanto o teste de docilidade não foi seguro. 

Gelez et al. (2003) avaliaram o efeito do temperamento e experiência sexual no 

comportamento sexual de ovelhas e concluíram que o temperamento e a falta de 

experiência sexual e/ou idade podem afetar o comportamento sexual feminino em 

ovinos e que esses fatores devem ser levados em consideração para manejo do rebanho. 

Beausoleil et al. (2008), utilizaram ovinos da raça Merino, classificados de 

acordo com a atividade locomotora no teste de arena e com as respostas 

comportamentais durante o isolamento social, como mais ativos ou menos ativos e 

mediram as diferenças em suas respostas comportamentais e adrenocortical quando 

apresentados a um humano em um teste de arena. Ovinos mais ativos se locomoveram 

mais, vocalizaram mais, passaram mais tempo próximo ao humano e o investigaram 

com mais frequência e mais cedo em relação aos ovinos menos ativos. Ovinos mais 

ativos foram mais corajosos (menos medo) que ovinos menos ativos e apresentaram 

menores concentrações de cortisol no plasma imediatamente após o teste de arena. Os 

elementos comportamentais e adrenocortical  sugeriram que, ao contrário das 

expectativas, ovinos mais ativos apresentaram menos medo do que ovinos menos ativos 

nesta situação de teste. 

Beausoleil et al. (2012) também realizaram experimento com ovinos da raça 

Merino selecionados como mais ativos ou menos ativos em testes de isolamento social e 

presença de humano em teste de arena. O objetivo do estudo foi determinar se a seleção 

foi baseada em um traço de temperamento geral dominante que poderia influenciar, 

consistentemente, respostas a diferentes desafios ou se foi baseada em traços específicos 

de contexto. A seleção parece ter resultado em diferenças consistentes entre grupos em 

nível de atividade na arena, apoiando a noção de que é possível selecionar ovinos com 

base em um traço de temperamento geral dominante. 
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Plush et al. (2011) investigaram geneticamente características de temperamento 

em ovelhas Merino, com especial ênfase sobre os aspectos que podem ser associados 

com o comportamento maternal no parto e, consequentemente, a sobrevivência pós-

parto dos cordeiros. A relação entre agitação e sobrevivência dos cordeiros parece 

resultar em pouco aumento na sobrevivência dos cordeiros quando comparada com a 

seleção direta para o próprio traço.  

 

2.8. Reações de medo 

O medo é um uma característica geral de um indivíduo que influencia o seu 

comportamento com a mesma tendência em diferentes situações, porém há dificuldade 

na interpretação de alguns comportamentos e são necessárias precauções para fazê-la 

(ROMEYER e BOUISSOU, 1992).  

Estudos em animais indicam que a seleção para resposta comportamental ou 

fisiológica em uma situação pode prever respostas para diferentes desafios qualitativos, 

apoiando a existência da capacidade para selecionar geneticamente traços dominantes 

gerais (BEAUSOLEIL et al., 2012). 

Além do interesse teórico, o conhecimento dos fatores que afetam as reações de 

medo poderia aumentar a compreensão de alguns problemas comportamentais 

resultantes de produção de animais e, portanto, em implicações econômicas, bem como 

contribuir para a melhoria do bem-estar animal (VANDENHEEDE e BOUISSOU, 

1993).  

Reações de defesa dos animais causadas por dor, medo ou surpresa constituem 

importante risco de acidente para as pessoas envolvidas e risco de lesão para os próprios 

animais (WAIBLINGER et al., 2004). 

Variações genéticas entre raças foram observadas para reatividade, porém, as 

origens dessas diferenças não são claras, mas podem ser resultados de seleção direta 

para características comportamentais ou mudanças correlacionadas à seleção para 

produtividade (WOLF et al., 2008). Os mesmos autores comentaram que as estimativas 

das correlações genéticas são necessárias para fornecer uma visão sobre o nível de 

controle genético entre as características comportamentais e, assim, proporcionar um 

entendimento mais profundo da expressão de respostas de animais para o ambiente do 

teste. Um manejo humano positivo (manipulação gentil) é uma boa medida para reduzir 

o medo dos animais aos seres humanos e estabelecer relações homens-animais 
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positivas, como poderia ser mostrado em todos os experimentos com diferentes animais, 

diferentes origens e em diferentes situações (BECKER e LOBATO, 1997; PROBST et 

al., 2013). 

Alguns comportamentos como latência mais curta para se aproximar do humano, 

maior duração da interação com ele e atividade locomotora inferior poderiam indicar 

uma diminuição do medo ao humano em cordeiros criados com a mãe, mas que tiveram 

contato com humanos, em comparação com cordeiros criados com a mãe mas sem 

contato com humanos (BOIVIN et al., 2001). 

Vandenheede e Bouissou (1993) avaliaram possíveis diferenças entre os sexos 

de ovinos em reações de medo confrontando individualmente com situações 

classicamente relatadas como indutoras de medo em ovinos, ou seja, o isolamento de 

indivíduos da mesma espécie, o efeito surpresa e presença de um ser humano. Estes 

autores concluíram que, quando submetido aos testes de isolamento social e de efeito 

surpresa, os carneiros apresentavam menos medo do que as ovelhas. 

Romeyer e Bouissou (1992) realizaram alguns testes para medir as reações de 

medo de ovinos submetidos a diferentes situações indutoras de medo e obtiveram 

resultados que indicavam que valores elevados para os parâmetros a seguir refletem a 

expressão de medo: latência para entrar no local do teste, latência para alimentação, 

tempo longe do estímulo, imobilização, vocalização alta, defecação, atividade 

locomotora (número de quadrados que entrou), tentiva de fuga, trote, observação do 

estímulo e latência para cheirar o estímulo. Por outro lado, valores elevados para tempo 

de alimentação, latência para primeira vocalização,  cheirar o cocho ou o estímulo são 

expressões de baixo nível ou ausência de medo. As correlações entre as medidas de 

medo em diferentes situações de indução sugerem que o medo é um fenômeno unitário 

e as reações de medo foram influenciados pela raça e pelas condições de manejo antes 

do desmame.  

Wolf et al. (2008) demonstraram a variação hereditária no comportamento de 

ovelhas em um teste de arena e indicaram o potencial para a seleção em reduzir 

respostas de medo a humanos. 
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2.9. Reatividade animal e suas consequências  

Procedimentos de manejo ou veterinários frequentemente são aversivos a 

animais, resultando em reações de estresse fisiológico ou comportamentais que podem 

aumentar o risco de acidentes e diminuir o desempenho (WAIBLINGER et al., 2004). 

Reatividade emocional é uma importante variável que pode interferir no 

comportamento social, reprodutivo e de alimentação, e também na relação homem-

animal e na adaptação de um animal às limitações de seu ambiente (ROMEYER e 

BOUISSOU, 1992). Os mesmos autores complementaram que a reatividade emocional 

é, por conseguinte, um fator importante a ser levado em consideração na melhoria das 

técnicas de criação para atingir alta produtividade, sem negligenciar o bem-estar animal. 

A possibilidade de detectar o nível de reatividade de um animal com relação a 

humanos em um estágio inicial tem implicações práticas  e seria possível mudar o 

comportamento a partir de seleção, se isto for considerado como um objetivo 

conveniente eticamente (LANSADE e BOUISSOU, 2008; WOLF et al., 2008). Sendo 

assim, uma alternativa para modificar práticas de manejo com o objetivo de reduzir os 

efeitos negativos é mudar os próprios animais (BEAUSOLEIL et al., 2012)  

Waiblinger et al. (2004) avaliaram os efeitos de manejos positivos e de 

interações gentis no comportamento e na frequência cardíaca em vacas leiteiras durante 

palpação retal para inseminação artificial e frisaram a importância de interações gentis e 

positivas com animais para aumentar o bem-estar de humanos e animais, diminuir os 

riscos de acidentes e melhorar a produtividade animal.   

Petherick et al. (2009) submeteram bovinos a diferentes quantidades e 

qualidades de manejo, em pasto e em confinamento, com o objetivo de correlacionar 

com produtividade e parâmetros fisiológicos indicadores de estresse em bovinos de 

corte. Os autores concluíram que bovinos criados de forma extensiva, submetidos a 

poucos manejos, quando submetidos simultaneamente a manejos inadequados, podem 

adquirir estresse crônico e causar efeitos adversos sobre o bem-estar e produtividade. 

Este trabalho também confirmou que bovinos naturalmente mais agitados têm ganhos 

de peso vivo menores a pasto e em confinamento e que a medida de velocidade de fuga 

(velocidade em que o animal sai do confinamento) é uma ferramenta útil para a seleção 

de bovinos, pois aqueles menos agitados apresentarão maior capacidade de lidar com o 

estresse associado ao manejo e apresentarão maior produtividade. 
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2.10. Teste de arena (teste de isolamento social) 

 Em um teste da arena (algumas vezes chamado de teste de “campo aberto”), um 

animal é levado a uma área aberta por um período de tempo durante o qual o seu 

comportamento será observado (MINTLINE et al., 2012). 

Em animais de fazenda, a motivação social é muitas vezes avaliada por testes 

comportamentais realizados sob restritas situações experimentais (LIGOUT et al., 

2011). O teste de arena é uma ferramenta adequada para testar a aversão de ovinos 

isolados em relação a diferentes estímulos, pois cria conflito motivacional de 

aproximação/evitação (BEAUSOLEIL, STAFFORD e MELLOR, 2005). A expressão 

dos comportamentos no teste reflete a integração de vários estados motivacionais 

experimentados pelo indivíduo durante o mesmo (por exemplo, medo do humano, 

motivação social, curiosidade) e a influência relativa de cada estado motivacional sobre 

o comportamento pode variar entre os indivíduos (BEAUSOLEIL et al., 2008). 

 Este teste é particularmente útil na perspectiva de estudos genéticos, em que 

centenas de indivíduos devem ser testados (LIGOUT et al., 2011) e tem várias 

vantagens sobre a seleção direta para habilidade materna (KILGOUR, 1998). 

Resultados contraditórios podem estar relacionados a fatores como experiências 

anteriores, diferenças genéticas e pequeno número de animais utilizados, considerando a 

variabilidade entre indivíduos (ROMEYER e BOUISSOU, 1992). Estes autores também 

chamaram atenção ao fato de que estudos realizados com animais domésticos 

geralmente avaliam as reações emocionais ou de medo em uma única situação (novo 

ambiente, novo tipo de manejo ou presença de um objeto que provoca medo), mas, 

mesmo em uma situação como o teste de campo aberto (ou de arena), o esquema do 

sistema, a duração do teste e os comportamentos registados variam muito e são quase 

únicos para cada experimento. Porém, a consequência da utilização de diferentes 

metodologias é, em grande parte, desconhecida (MINTLINE et al., 2012). 

 É possível que as medidas de medo feitas de uma só vez ou em uma situação 

experimental particular possam prever comportamento em outro lugar (WOLF et al., 

2008).  

 O ambiente do teste não é caracterizado apenas pela sua novidade, mas também 

pela escassez de estimulação que proporciona, pois ele implica no isolamento do animal 

em relação a coespecíficos e isto é conhecido como indutor de respostas de estresse 

entre espécies sociais (ROMEYER e BOUISSOU, 1992). 
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Tallet, Veissier e Boivin (2006a) substituíram o tratador pela sua fotografia em 

um teste de arena com o intuito de padronizar estímulos humanos. Apesar da utilização 

de uma tarefa simples (comparar um objeto e um tratador) e apesar do controle da 

relação homem-animal (extensos contatos humanos), os resultados não favoreceram o 

uso de fotografias como um substituto para um tratador em testes de arena. Porém, foi 

possível perceber que as respostas ao teste de arena com humano são consistentes, o que 

abre muitas perspectivas.  

Erhard, Elston e Davidson (2006) testaram ovelhas, individualmente, em 

situação de conflito. Elas ficavam muito perto de um estímulo negativo (humano) ou 

muito longe de um estímulo positivo (membros da mesma espécie). Os autores 

perceberam que as distâncias entre o animal e o estímulo negativo e a ocorrência de 

micção diminuíram dentro e entre os testes, enquanto os comportamentos ruminar e 

cheirar aumentaram. Essas mudanças de comportamento ao longo do tempo sugeriram 

que a extinção da resposta condicionada ocorreu dentro, bem como entre os testes. Estes 

resultados salientaram a importância de escolher a duração apropriada para os testes. 

Beausoleil et al. (2008) perceberam que respostas adrenocorticais foram 

consistentes com as diferenças observadas em comportamentos relacionados com medo, 

onde ovinos mais agitados exibiram  menos comportamentos de medo e respostas 

adrenocorticais menos pronunciadas. Porém, não foram encontradas relações lineares 

entre estas respostas, o que sugere que o teste de arena não mede "nível de medo” em si. 

A expressão dos comportamentos na arena reflete a integração de vários estados 

motivacionais experimentados pelo indivíduo durante o teste (por exemplo, medo do 

humano, motivação social, curiosidade). A influência relativa de cada estado 

motivacional sobre o comportamento pode variar entre os indivíduos, dificultando a 

interpretação das relações entre as respostas comportamentais e adrenocortical. 

Wolf et al. (2008) obtiveram resultados que demonstraram a existência de 

considerável variação hereditária no comportamento de ovinos durante o teste de arena 

e indicaram o potencial de seleção na redução de medo a humano. As medidas 

comportamentais de vocalização e de proximidade a humano não possuem correlações 

genéticas e ambientais e podem representar medidas independentes de diferentes 

estados emocionais em animais que são simultaneamente desafiados pela presença 

humana e pelo isolamento social.  

Ligout et al. (2011) utilizaram o teste de arena com o objetivo de avaliar uma 

abordagem experimental para determinar a reatividade social entre cordeiros. Os 
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resultados obtidos mostram que, apesar do teste de arena induzir vários tipos de 

estresse, a sociabilidade dos cordeiros pode ser avaliada através deste teste experimental 

curto (que é menos demorado do que observações etológicas no campo). Isto é 

particularmente útil na perspectiva de estudos genéticos, onde centenas de indivíduos 

precisam ser testados.  

Mintline et al. (2012), em uma série de experimentos, exploraram a relação entre 

o comportamento de brincar (interações entre os animais) de bezerros leiteiros na baia e 

na arena; como o tempo de exposição à arena e o tamanho e forma desta arena afetaram 

a performance de brincadeira na situação de teste. Foi constatado que, embora o teste de 

arena seja uma ferramenta promissora para a medição de brincadeira, é necessário 

cautela na interpretação dos resultados, à medida que mais brincadeiras foram 

observadas durante a primeira exposição a este ambiente em relação a exposições 

subseqüentes, bem como em arenas maiores e mais longas. 

Kilgour (1998), utilizando o teste de arena, comparou o comportamento de 

ovinos provenientes de um rebanho selecionado para habilidade materna e de outro 

rebanho não selecionado. Os resultados confirmaram a utilidade do comportamento no 

teste de arena como forma de melhorar geneticamente a habilidade materna de ovinos e 

indicaram que pode ser possível rápido progresso genético, uma vez que estes 

comportamentos podem ser avaliados no início da vida de animais e em animais de 

ambos os sexos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Uso Animal do Instituto de 

Zootecnia (CEUA-IZ), parecer número 179/2013. 

O estudo foi conduzido no período de maio a setembro de 2013. Foram 

utilizados 80 ovinos (Ovis aries), machos e fêmeas, das raças Morada Nova (MN) e 

Santa Inês (SI), puro de origem (PO), provenientes do Instituto de Zootecnia, localizado 

em Nova Odessa – São Paulo. Os animais nasceram entre julho e novembro de 2012, 

apresentando média de idade de oito meses no início do experimento. 

O número total de ovinos (80) foi dividido em 4 grupos, balanceados por sexo e 

raça. Do número total de ovinos, 20 animais foram submetidos apenas ao estímulo tátil 

(ET); 20 animais foram submetidos apenas ao treinamento de deslocamento com auxílio 

de cabresto (DC); 20 animais receberam os dois tipos de treinamentos, ou seja, foram 

submetidos tanto ao estímulo tátil como ao treinamento de deslocamento com auxílio de 

cabresto (ET+DC) e 20 animais que não foram submetidos a nenhum dos tipos de 

treinamentos, sendo o grupo controle (C). Cada grupo foi composto por 10 machos e 10 
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fêmeas. Dos 10 animais de cada sexo, em cada tratamento, 5 foram da raça Morada 

Nova e 5 foram da raça Santa Inês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de organização dos grupos de animais no local onde ficaram confinados. MN – 

morada nova; SI – santa Inês; Beb – bebedouro. 
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O treinamento dos animais foi realizado durante um período total de 30 dias, 

sendo dividido em 2 etapas para que fosse viável a realização por apenas uma pessoa. 

Na primeira etapa (15 dias consecutivos) foram treinados os animais dos tratamentos 

ET, DC e ET+DC, porém apenas do sexo masculino (30 animais). Na segunda etapa (15 

dias consecutivos) foram treinados os animais dos tratamentos ET, DC e ET+DC, 

porém apenas do sexo feminino (30 animais). A segunda etapa foi realizada logo após o 

término da primeira etapa. 

Os animais ficavam confinados em um galpão (Figura 1) e recebiam o mesmo 

tipo de manejo de alimentação, sanidade e limpeza. Esses manejos não eram realizados 

pela mesma pessoa que treinava os animais. Diariamente, durante o período de 

treinamento, apenas os animais que eram submetidos a tratamento naquele dia eram 

encaminhados a um curral de manejo (Figura 2) localizado próximo ao galpão onde os 

animais ficavam confinados. Quando os treinamentos finalizavam os animais 

retornavam ao galpão onde ficavam confinados.  

 

 

Figura 2: Curral de manejo. 

 

O treinamento de estímulo tátil era realizado em cada animal, diariamente, 

dentro da baia onde os animais ficavam durante os treinamentos. Ele era realizado com 

o auxílio de uma escova de cabelo pequena (Figura 3) por um período de tempo de 5 

minutos/animal/dia. Durante este treinamento os animais permaneciam em estação (em 

pé, com os quatro membros apoiados ao solo) e eram contidos pelo humano da seguinte 
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forma: o humano passava uma das pernas sobre o pescoço do animal, de forma que cada 

uma das pernas ficava encostada nas laterais do pescoço, cranialmente à escápula. O 

estímulo tátil era realizado nas regiões da cabeça, pescoço, dorso e laterais, 

aleatoriamente.    

 

 

Figura 3: Escova utilizada no treinamento de estímulo tátil. 

 

O treinamento de deslocamento com o auxílio de cabresto era realizado no curral 

de manejo, diariamente, em um corredor ao lado das baias. Era realizado com o auxílio 

de um cabresto ajustável ao tamanho da cabeça de cada animal por um período de 

tempo de 10 minutos/animal/dia. Durante esse tempo o treinador caminhava com os 

animais. 

No treinamento que tinha tanto estímulo tátil quanto deslocamento com o auxílio 

de cabresto os animais eram submetidos ao mesmo manejo e tempo dos treinamentos 

realizados separadamente, ou seja, eram submetidos a 5 minutos/animal/dia de estímulo 

tátil e, logo após, eram submetidos ao deslocamento com auxílio de cabresto por 10 

minutos/animal/dia.     

 Diariamente, durante os treinamentos, os animais apresentaram alguns 

comportamentos ou atividades que foram considerados positivos ou negativos. Durante 

o estímulo tátil alguns animais realizaram o comportamento ruminação (RU) ou 

receberam estímulo tátil sem contenção (SC), o que foi considerado positivo (Tabela 1). 

Também realizaram o comportamento considerado negativo de tentar fugir (TF) do 

estímulo tátil (Tabela 1). Enquanto o humano estava na baia alguns animais que não 

estavam sendo manipulados pelo mesmo naquele momento realizaram comportamentos 

considerados positivos, tais como: morderam roupa (MR) ou ficaram sempre do lado 

(FSL) (Tabela 2). Durante o treinamento de deslocamento com auxílio de cabresto os 

animais realizaram alguns comportamentos considerados negativos, tais como: cair (C), 
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pular (P), correr (CO), empacar (E), andar com a cabeça baixa (CB) e movimentar 

muito a cabeça (MMC) (Tabela 4).    

 Durante os treinamentos também foram observados os comportamentos 

(reatividade) durante o estímulo tátil (Tabela 3) e durante o deslocamento com auxílio 

de cabresto (Tabela 5).  

 

Tabela 1: Variáveis observadas durante treinamento de estímulo tátil (atividades durante o estímulo tátil).  

* Positivas. 

 

Tabela 2: Variáveis comportamentais observadas na baia de treinamento por animais que não estavam 

sendo submetidos a estímulo tátil no momento da observação. 

*comportamentos positivos. 

 

Tabela 3: Classificação quanto à reatividade durante o estímulo tátil (variáveis comportamentais 

observadas durante treinamento de estímulo tátil). 

 

 

 

 

 

 

Variável Sigla Definição da variável 

Tentativa de fuga TF 

Animal impulsiona o corpo para frente (contra as pernas do humano 

que estão contendo o animal) ou tenta escapar da contenção do 

humano dando ré (impulsiona o corpo para trás, também contra as 

pernas do humano, mas em sentido contrário). 

Estímulo tátil sem 

contenção* 
SC 

Animal não precisou de contenção para que fosse realizado estímulo 

tátil. 

Ruminando* RU 

Animal que realiza movimentos de mastigação sem ingestão (rumina) 

em algum momento no período em que estava sendo realizado o 

estímulo tátil. 

Comportamento Sigla Definição do comportamento 

Morde roupa* MR 
Animal encosta os dentes em qualquer parte da roupa do tratador e 

puxa a mesma pelo menos uma vez. 

Fica sempre ao lado* FSL 
Animal permanece do lado do tratador, espontaneamente, enquanto o 

tratador manipula outros animais. 

Reatividade durante o 

afago 
Sigla Definição da reatividade 

Inquieto I 

Animal que se movimenta durante todo ou maior parte do período de 

tempo em que se manteve contido durante o estímulo tátil. Tenta fugir 

várias vezes. 

Tranquilo T 

Animal que se movimenta poucas vezes durante o período de tempo 

em que se manteve contido durante o estímulo tátil. Tenta fugir uma 

ou duas vezes. 

Muito tranqüilo MT 
Animal que não se movimenta durante o período de tempo em que se 

manteve contido durante o estímulo tátil. Não tenta fugir. 

   



37 

Tabela 4: Variáveis comportamentais observadas durante treinamento de deslocamento com auxílio de 

cabresto (atividades durante deslocamento com auxílio de cabresto). 

 
Comportamento Sigla Definição do comportamento 

Cai* C 

Animal cai, no mínimo duas vezes, deixando a articulação dos ossos rádio-

metacarpo em contato com o chão ou ficando em posição esternal ou 

lateral. 

Pula* P 
Animal retira, simultaneamente, as patas dianteiras ou dianteiras e 

traseiras do chão no mínimo duas vezes. 

Corre* CO Animal se desloca rapidamente para longe do humano. 

Empaca* E 

Animal para repentinamente e só volta a se movimentar após 

deslocamento do humano (ficando posicionado lateralmente ao animal) ou 

após estímulo (pressão) na guia do cabresto. Esta reação foi considerada 

quando em frequência maior de 10 vezes. 

Cabeça baixa* CB Animal permanece a maior parte do tempo de cabeça baixa. 

Movimenta muito 

a cabeça* 
MMC Animal movimenta a cabeça em uma frequência maior que duas vezes. 

*Comportamentos negativos. 

 

Tabela 5: Classificação quanto à reatividade durante o deslocamento com auxílio de cabresto (variáveis 

comportamentais utilizadas durante treinamento de deslocamento com auxílio de cabresto. 

 
Reatividade durante 

o deslocamento com 

auxílio de cabresto 

Sigla Definição da reatividade 

Ruim R 

Animal que não acompanha a movimentação do humano (não segue as 

instruções do humano). Este animal apresenta alguns tipos de reações 

“indesejáveis” quando é colocado cabresto, tais como: cai, pula, corre, 

empaca, permanece com a cabeça baixa ou movimenta muito a cabeça. 

Bom B 

Animal que acompanha a movimentação do humano (segue as instruções 

do humano) de forma satisfatória, mas ainda apresenta algum(ns) tipo de 

reação “indesejável” (como descrito no escore ruim), porém em 

frequência muito baixa (menor que 3 vezes). 

Muito bom MB 

Animal que acompanha a movimentação do humano (segue as instruções 

do humano) sem apresentar nenhum tipo de reação “indesejável” (como 

descrito no escore ruim). 

 

Durante o experimento os animais foram submetidos, no curral de manejo, à 

pesagem, testes de isolamento social e de temperamento e mensurações das 

características fisiológicas (frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura 

retal).   

O cronograma de execução das coletas de dados e dos tratamentos está exposto 

na tabela 6. No início (dia 0) foram realizados testes de isolamento social e de 

temperamento, pesagem e mensuração das características fisiológicas em todos os 

animais do experimento. No dia seguinte (dia 1) foi iniciado o tratamento do primeiro 

grupo de animais (machos – 30 animais). Na metade do período deste tratamento (dia 8) 

foram realizados testes de isolamento social e de temperamento e mensuração das 

características fisiológicas apenas nos animais que estavam sendo submetidos a 
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tratamento naquele período (machos – 30 animais). O tratamento foi finalizado no 15° 

dia. Os animais do tratamento ficaram 1 dia sem nenhum tipo de estímulo e, no dia 

posterior (17° dia) foram realizados testes de isolamento social e de temperamento, 

pesagem e mensuração das características fisiológicas apenas nos animais do mesmo 

sexo (machos), com ou sem tratamento. Foram realizados outros testes de isolamento 

social e de temperamento, pesagem e mensuração das características fisiológicas aos 45 

e 90 dias após a coleta realizada no 17° dia, com todos os machos do experimento. 

O tratamento nas fêmeas foi iniciado um dia após as coletas de dados realizadas 

no 17° dia com os animais do sexo masculino. O cronograma de datas de coletas foi 

idêntico ao cronograma anteriormente descrito. 

As respostas comportamentais foram avaliadas novamente 90 dias após o 

término dos treinamentos. Um dia após o último teste todos os animais que participaram 

do experimento passaram por uma única sessão de treinamento (apenas um dia). Nos 

animais dos grupos tratamentos foram realizados os mesmos tipos de treinamentos e 

pelo mesmo período de tempo que haviam sido realizados anteriormente em cada grupo 

(ET, DC ou ET+DC). No grupo controle foram realizados os dois tipos de treinamentos 

(ET e DC), pelo mesmo período de tempo (5 minutos e 10 minutos respectivamente). 

 

Tabela 6: Cronograma de execução das coletas de dados e dos tratamentos. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 45 90 

  

  

Testes de isolamento social e de temperamento + pesagem + características 

fisiológicas (todos os animais - 80). 

   

  

Testes de isolamento social e de temperamento + características fisiológicas (30 animais 

em treinamento). 

  

  

Testes de isolamento social e de temperamento + pesagem + características fisiológicas (40 

animais/machos ou 40 animais/fêmeas). 

  

Testes de isolamento social e de temperamento + pesagem + características fisiológicas (40 

animais/machos ou 40 animais/fêmeas). Estas coletas de dados eram realizadas 45 dias após a 

última coleta idêntica a esta. 

 

3.1. Avaliações 

  Foram realizadas a partir da aplicação de dois testes: o teste de isolamento social 

(LANSADE et al., 2004) e o teste de temperamento (modificado de FIGUEIREDO et 

al., 2005), seguindo o cronograma descrito na Tabela 6.  

Os testes de isolamento social e de temperamento foram realizados em baias de 

piso de terra batida medindo 3,25 metros de comprimento por 2,50 metros de largura 
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(Figura 4). As laterais da área do teste foram forradas com lona preta, o que impedia a 

visualização dos outros animais do mesmo rebanho. O piso da baia foi subdividido, com 

o auxílio de corda branca, com o objetivo de desenhar quadrados de 80 centímetros de 

comprimento por 1,10 metros de largura. 

  

 

Figura 4: Baia utilizada nos testes de isolamento social e temperamento. 

 

O mesmo local (Figura 4) foi utilizado em todos os testes, porém, os animais não 

estavam familiarizados com este local antes do primeiro teste. Não foi disponibilizada 

água e alimento neste local durante os testes. 

No teste de isolamento social o animal foi encaminhado até o local do teste e 

deixado lá por 2 minutos, sem estímulo adicional, além do isolamento físico e visual. Os 

animais eram encaminhados ao local do teste de forma aleatória. Cada teste foi 

registrado utilizando-se câmera de vídeo. As filmagens sempre foram realizadas no 

mesmo lugar, fora da baia, onde uma pessoa ficava parada com a câmera, de forma que 

podia ser visualizada pelo animal que estava sendo avaliado.  

Durante as avaliações das filmagens, realizadas pela mesma pessoa (a mesma 

que realizou os treinamentos e que entrou na baia durante o teste de temperamento), as 

seguintes variáveis comportamentais foram levadas em consideração:  

1 - Movimentação: número de quadrados onde entrou. Foi considerado mudança 

de quadrado quando pelo menos um membro anterior tocava a área do quadrado. Não 

foi considerado mudança de quadrado quando pelo menos um membro anterior ficava 

sobre a corda que demarcava a divisão dos quadrados, apenas quando o membro ficava 
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situado dentro da divisão.  Também foi considerada mudança de quadrado o momento 

em que o animal tocava o chão após tentativa de fuga (quando o animal retornava os 

membros anteriores no chão após apoiar os mesmos sobre a cerca ou pular sobre a 

mesma, ou quando retornava à posição de estação após ajoelhar e colocar a cabeça por 

baixo da cerca). 

2 - Vocalização: número de vezes em que o animal emitiu mugidos, 

independente da característica do mesmo. 

3 - Tentativa de fuga: foi considerada tentativa de fuga o momento em que o 

animal apoiava os dois membros anteriores na cerca, quando ajoelhava e colocava a 

cabeça por baixo da cerca ou quando pulava sobre a cerca. Foi contado o número de 

vezes que ocorreu tentativa de fuga. 

4 - Cavar chão: número de vezes em que o animal cavou o chão com qualquer 

membro anterior.  

O teste de temperamento foi realizado logo após a realização do teste de 

isolamento social, no mesmo local, durante 4 minutos. O humano que entrava na baia 

durante o teste de temperamento foi o mesmo que realizou o treinamento dos animais e 

usava a mesma vestimenta em todos os testes: calça e camisa verdes e botas em PVC 

pretas com solado amarelo. O humano entrava na baia sempre no mesmo local (em 

frente à porta) e se mantinha parado e ereto diante do animal por três minutos. Em 

seguida, o humano se movia em direção ao animal e movimentava os braços lentamente 

com o objetivo de tocar o animal para acariciá-lo por cerca de um minuto, finalizando o 

teste. Caso o animal investisse contra o humano (dando cabeçada), o teste era finalizado 

no mesmo momento. Era utilizada uma escala de escores subjetivos atribuídos em 

função da reação comportamental típica do animal em relação à aproximação de um 

avaliador, quando este tentava tocá-lo com suas mãos. As descrições dos escores 

atribuídos foram modificadas das descrições descritas por Figueiredo et al. (2005), pois 

os escores atribuídos por este autor foram descritos para a espécie bovina e os 

comportamentos expressados por esta espécie são muito diferentes dos comportamentos 

expressados pela espécie ovina quando submetidos ao teste de temperamento. Sendo 

assim, após uma avaliação prévia dos comportamentos de ovinos (em animais que não 

faziam parte do experimento) quando submetidos ao teste de temperamento, foi possível 

atribuir e descrever os escores de temperamento da seguinte forma:   

1 - Muito reativo: o avaliador tentou tocar o animal, porém o mesmo se mostrou 

arisco e investiu contra o avaliador, dando cabeçada. 
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2 - Reativo: o avaliador tentou tocar o animal, porém o mesmo se mostrou arisco 

e tentou investir contra o avaliador. Neste caso o animal não chegou a dar cabeçada 

contra o avaliador, apenas ameaçou. 

3 - Levemente reativo: o avaliador tentou tocar o animal, porém o mesmo se 

mostrou arisco e se esquivou, contudo não investiu contra o avaliador. 

4 - Dócil: durante o período de tempo em que o avaliador se manteve parado, o 

animal não permaneceu próximo ao observador (no mesmo quadrado ou nos quadrados 

vizinhos), porém permitiu ser tocado em algum momento. 

5 - Muito dócil: durante o período de tempo em que o avaliador se manteve 

parado o animal permaneceu próximo ao observador (no mesmo quadrado ou nos 

quadrados vizinhos) e permitiu ser tocado durante, aproximadamente, 45 segundos. 

Logo após terem sido submetidos ao teste de temperamento os animais eram 

encaminhados para a baia ao lado da baia onde eram realizados os testes para que 

fossem mensurados os seguintes parâmetros fisiológicos em cada animal: temperatura 

retal, frequência cardíaca e frequência respiratória. A temperatura retal foi aferida 

através de um termômetro clínico digital com escala até 42°C, introduzido diretamente 

no reto do animal até que fosse emitido um sinal sonoro (beep). A frequência cardíaca 

foi mensurada com estetoscópio e a frequência respiratória foi mesurada através da 

observação dos movimentos respiratórios por sobre a região torácica e abdominal. As 

frequências cardíaca e respiratória foram mensuradas por 15 segundos e multiplicadas, 

posteriormente, por 4 (com o objetivo de transformar em frequência/minuto).   

Todos os animais foram pesados com auxílio de balança eletrônica, como 

especificado na Tabela 3. As pesagens eram realizadas após o teste de temperamento e 

após as aferições das características fisiológicas. 

Com o objetivo de realizar análise de frequência e avaliar as reações 

comportamentais dos animais no período de treinamento (15 dias) foi realizado 

agrupamento em 3 períodos de treinamento. O período inicial corresponde aos dias 1-5, 

o período intermediário corresponde aos dias 6-10 e o período final corresponde aos 

dias 11-15. 

 

3.2. Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada empregando-se o programa SAS versão 9.3 

(STATITICAL ANALYSES SYSTEM, 2012). 
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Primeiramente realizou-se uma análise descritiva dos dados (geral e agrupada 

por tratamento). 

As variáveis medidas durante o período de treinamento: ruminação, tentativa de 

fuga, reatividade durante o estímulo tátil, atividade durante o estímulo tátil, reatividade 

durante o deslocamento com auxílio de cabresto e atividade durante o deslocamento 

com auxílio de cabresto foram calculadas na forma de frequência por tratamento e por 

período de treinamento (inicial, intermediário e final). Foram analisadas pelo teste qui-

quadrado (χ
2
) e, quando necessário, pelo teste exato de Fisher. Todas as análises foram 

realizadas para o conjunto total (todos os tratamentos) e para os subconjuntos de pares 

de tratamentos. As análises também foram realizadas para todos os períodos de 

treinamentos e para os subconjuntos de pares de períodos de treinamentos.  

A variável temperamento foi calculada na forma de frequência por tratamento e 

analisada pelo teste qui-quadrado (χ
2
). Também foi realizada análise de variância 

considerando os efeitos data de coleta, sexo e a interação entre eles. 

As variáveis fisiológicas (frequência respiratória, frequência cardíaca e 

temperatura retal), as variáveis associadas aos comportamentos (temperamento, 

movimentação, vocalização, tentativa de fuga e cavar chão) e o peso foram analisadas 

através da análise de variância. Essa análise de variância incluiu os efeitos fixos 

tratamento (T), data de coleta (D), Sexo (S) e Raça (R) e foi analisada através do Proc 

GLM, sendo utilizado o modelo estatístico: 

ijklmlkjiijklm eS RDTμY   , onde: 

Yijklm = valor médio observado para cada característica avaliada; 

 = média geral; 

Ti= efeito fixo do i
ésimo

 Tratamento; 

Dj= efeito fixo da j
ésima

 Data de Coleta;  

Rk= efeito fixo da k
ésima

 Raça; 

Sl = efeito fixo do l
ésimo 

Sexo; 

eijklm = erro aleatório inerente a cada observação  NID (0,
2

e).   

 

As médias para tratamento e data de coleta foram comparadas com o teste SNK. 

Todos os testes foram realizados com nível de significância de 5% (P<0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Comportamentos manifestados durante o treinamento de estimulação tátil 

(ET) 

 A variável reatividade durante o estímulo tátil apresentou diferença (
2
=62,6, 

GL=4, P<0,0001) entre os períodos de treinamento inicial (1 a 5 dias), intermediário (6 

a 10 dias) e final (11 a 15 dias). No período inicial de treinamento a maior parte dos 

animais foram inquietos no tratamento ET (57,7%) e no tratamento ET+DC (73,5%), 

porém, durante o período final a maior parte deles foram muito tranquilo no tratamento 

ET (37,5%) e no tratamento ET+DC (42,5%) (Tabela 7). É importante frisar que no 

tratamento ET, no período final, apenas 15,4% dos animais ainda estavam inquietos 

durante o estímulo tátil, enquanto no tratamento ET+DC apenas 2,9% dos animais 

estavam inquietos. 
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Tabela 7: Frequência da variável reatividade durante períodos de treinamento (inicial, intermediário e 

final) de estimulação tátil nos tratamentos ET e ET+DC.  

  Tratamento ET Tratamento ET+DC 

  Período de treinamento Período de treinamento 

Reatividade afago Inicial Inter. Final Total Inicial Inter. Final Total 

1 (inquieto) 57,7% 26,9% 15,4% 100% 73,5% 23,5% 2,9% 100% 

2 (tranquilo) 37,5% 27,1% 35,4% 100% 50,0% 28,0% 22,0% 100% 

3 (muito tranquilo) 26,0% 36,5% 37,5% 100% 21,3% 36,2% 42,5% 100% 

ET: estímulo tátil. DC: deslocamento com auxílio de cabresto. Inter.: intermediário.  

Período de treinamento inicial (1 a 5 dias), intermediário (6 a 10 dias) e final (11 a 15 dias).  

Teste Qui-quadrado.  

 

Na variável tentativa de fuga foi observada diferença (
2
=108,34, GL=2, 

P<0,0001) entre os períodos de treinamentos. Os animais do tratamento ET realizaram 

tentativas de fuga 182 vezes, enquanto os do tratamento ET+DC realizaram 156 vezes. 

No tratamento ET 48,4%, 26,9% e 24,7% dos animais tentaram fugir durante os 

períodos de treinamento inicial, intermediário e final, respectivamente. No tratamento 

ET+DC 51,9%, 27,6% e 20,5% dos animais tentaram fugir durante os períodos de 

treinamento inicial, intermediário e final respectivamente.  

As atividades consideradas positivas (SC, MR e FSL) apresentaram diferença 

entre os períodos de treinamentos (
2
=37,92, GL=8, P<0,03). Essas atividades foram 

realizadas pelos animais do tratamento ET duas vezes no período inicial e vinte vezes 

no período final. No tratamento ET+DC os animais realizaram essas atividades apenas 

uma vez no período inicial e dezesseis vezes no período final. 

A variável ruminação apresentou diferença entre os períodos de treinamentos 

(
2
=7,06, GL=2, P=0,029). Essa variável foi observada apenas durante o ET e não foi 

observada durante o DC. No tratamento ET as frequências de ruminações foram muito 

próximas entre os períodos de treinamentos (9, 8 e 9 vezes nos períodos inicial, 

intermediário e final, respectivamente). No tratamento ET+DC não houve esse 

comportamento no primeiro período, apenas no período intermediário (10 vezes) e final 

(15 vezes).  

Na avaliação realizada após o último teste os animais do tratamento C não 

realizaram nenhum comportamento positivo, apenas comportamentos negativos. Porém, 

os animais do tratamento ET realizaram comportamentos positivos 7 vezes, enquanto os 

animais do tratamento ET+DC realizaram esses comportamentos 3 vezes.   
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4.2. Comportamentos manifestados durante o treinamento de deslocamento com 

auxílio de cabresto (DC) 

 A variável reatividade durante o DC apresentou diferença (
2
=314,51, GL=4, 

P<0,0001) entre os períodos de treinamentos (Tabela 8). Durante o período inicial 

96,7% dos animais foram considerados ruins no tratamento DC e 91,5% dos animais 

foram considerados ruins no tratamento ET+DC. No final do período de treinamento 

50,6% dos animais foram considerados muito bons no tratamento DC e 48,7% dos 

animais foram considerados muito bons no tratamento ET+DC. No final do treinamento 

nenhum animal foi considerado ruim nos dois tratamentos. 

     

Tabela 8: Frequência da variável reatividade durante períodos de treinamento (inicial, intermediário e 

final) de deslocamento com auxílio de cabresto nos tratamentos DC e ET+DC.  

  Tratamento DC Tratamento ET+DC 

  Período de treinamento Período de treinamento 

Reatividade cabresto Inicial Inter. Final Total Inicial Inter. Final Total 

1 (ruim) 96,7% 3,3% 0,0% 100% 91,5% 8,5% 0,0% 100% 

2 (bom) 44,4% 38,1% 17,5% 100% 42,0% 30,9% 27,2% 100% 

3 (muito bom) 7,4% 42,0% 50,6% 100% 7,0% 44,3% 48,7% 100% 

ET: estímulo tátil. DC: deslocamento com auxílio de cabresto. Inter.: intermediário.  

Período de treinamento inicial (1 a 5 dias), intermediário (6 a 10 dias) e final (11 a 15 dias).  

Teste Qui-quadrado. 

 

A atividade durante o DC apresentou diferença (Exato de Fisher, P<0,0001) 

entre os períodos de treinamentos. No tratamento DC os animais realizaram pelo menos 

um comportamento considerado negativo (C, P, CO, E, CB, MMC) em uma frequência 

de 89 vezes no período inicial e 11 vezes no período final. Nesse mesmo tratamento 

realizaram comportamentos considerados positivos (AS, MR e FSL) apenas no período 

final (4 vezes). No tratamento ET+DC os animais apresentaram comportamento 

negativo em uma frequência de 88 vezes no período inicial e 22 vezes no período final. 

No tratamento ET+DC houve apenas uma ocorrência de comportamento positivo. 

Durante o treinamento realizado após o último teste todos os animais do 

tratamento C (20 animais) realizaram pelo menos um comportamento negativo e 

nenhum comportamento positivo. Dos 20 animais do tratamento DC, apenas 7 

realizaram comportamentos negativos e 2 apresentaram comportamentos positivos. No 

tratamento ET+DC, dos 20 animais, 7 realizaram comportamentos negativos e nenhum 

comportamento positivo. 
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4.3. Variáveis mensuradas durante e após os testes de isolamento social e de 

temperamento  

 A análise descritiva das variáveis quantitativas de todos os tratamentos, 

mensuradas durante e logo após o teste de isolamento social, está descrita na tabela 9.  

 

Tabela 9: Análise descritiva das variáveis quantitativas de todos os tratamentos, mensuradas durante e 

após os testes de isolamento social e de temperamento (ET, DC, ET+DC e C). 

Variável N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo CV 

FR 378 40,6 20,6 20 172 50,7 

FC 378 123,6 23,3 31 176 18,9 

T° 378 39,4 0,67 37,7 41,7 1,7 

Movimentação 378 39,7 18,09 1 106 45,5 

Vocalização 378 16,9 8,95 0 51 53 

Tent. Fuga 378 3,59 4,8 0 21 133,9 

Cavar chão 378 0,34 1,32 0 18 387,9 

       
FR: frequência respiratória. FC: frequência cardíaca. T°: temperatura retal. Tent. fuga: tentativa de fuga.   

 

 4.3.1. Temperamento 

Para temperamento houve diferença entre os tratamentos (
2
=30,5, GL=12, 

P=0,0023). 

O temperamento apresentou diferença entre os tratamentos ET com DC 

(
2
=15,16, GL=4, P=0,004), ET+DC com DC (

2
=17,12, GL=4, P=0,0018) e ET+DC 

com C (
2
=9,65, GL=4, P=0,047). Mas não apresentou diferença entre os tratamentos 

ET+DC com ET (
2
=0,23, GL=3, P=0,97), ET com C (

2
=7,8, GL=4, P=0,099) e DC 

com C (
2
=5,42, GL=4, P=0,25). Os temperamentos 4 e 5 foram mais frequentes nos 

tratamentos ET+DC e ET (81% e 80% respectivamente) e foram menos frequentes nos 

tratamentos DC e C (73% e 67,1% respectivamente). Os temperamentos 1 e 2 foram 

mais frequente nos tratamentos DC e C (11,5% e 15,2% respectivamente) e menos 

frequente nos tratamentos ET+DC e ET (7% e 8% respectivamente).  

 As raças utilizadas no experimento não apresentaram diferenças (F= 0,96, 

P=0,33) de temperamentos (média de 3,94 para a raça SI e de 3,83 para a raça MN). 

 A variável temperamento apresentou diferença (F=3,34, P=0,01) entre as datas 

de coletas (Tabela 10). As médias de temperamentos nas datas de coletas 2, 3 e 4 se 
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mostraram estatisticamente semelhantes entre si e maiores que as demais. Porém, a data 

1 apresentou a menor média em relação às datas 2, 3, 4 e 5. 

  

Tabela 10: Média e desvio padrão da variável temperamento para cada data de coleta (1, 2, 3, 4 e 5). 

Temperamento 

Data de coleta Média Desvio padrão 

1 3,55ᵇ 0,78 

2 3,97ᵃ 0,79 

3 4,09ᵃ 1,14 

4 4,05ᵃ 1,14 

5 3,78ᵃᵇ 1,47 

Médias com a mesma letra não são significativamente diferentes para as datas de coletas (Proc GLM). 

Comparação entre médias pelo teste Student-Newman- Keuls.    

  

 Para a variável temperamento houve diferença entre os sexos (F=14,20, 

P=0,0002), sendo que as fêmeas apresentaram maior média (4,09) do que os machos 

(3,67). 

 Para a variável temperamento houve diferença (F=4,64, P=0,001) na interação 

ente data de coleta e sexo (Figura 5). Nas datas de coletas 1, 2 e 3 não houve diferença 

entre os sexos. Nas datas de coletas 4 e 5 houve diferença, com as fêmeas apresentando 

maiores médias em relação aos machos.  

 

Figura 5: Interação entre data de coleta e sexo, em relação ao escore de temperamento. 

Médias com a mesma letra não são significativamente diferentes para as datas de coletas (Proc GLM). 

Comparação entre médias pelo teste Student-Newman- Keuls.    
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 4.3.2. Peso, frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura retal 

 As médias e desvios padrões dos tratamentos, datas de coletas, sexo e raça para 

as variáveis quantitativas peso, frequência respiratória, frequência cardíaca e 

temperatura retal estão expostas na Tabela 11.    

 

Tabela 11: Média e desvio padrão das variáveis peso, frequência respiratória (movimentação/minuto), 

frequência cardíaca (batimentos/minuto) e temperatura retal (°C) em cada tratamento (ET+DC, ET, DC e 

C), data de coleta (1, 2, 3, 4 e 5), sexo (macho e fêmea) e raça (Morada Nova e Santa Inês). 

Variável 
Peso FR FC T° 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Tratamento 

C 32,08ᵃ 10,51 51,95ᵃ 31,87 140,05ᵃ 18,45 40,13ᵃ 0,55 

ET 28,28ᵇ 8,42 36,5ᵇ 15,03 119,75ᵇ 26,89 39,2ᵇ 0,56 

DC 31,97ᵃ 7,19 37,41ᵇ 13,13 119,12ᵇ 19,79 39,19ᵇ 0,49 

ET+DC 27,49ᵇ 8,55 38,68ᵇ 16,58 118,68ᵇ 20,26 39,24ᵇ 0,64 

Data de coleta 

1 27,39ᶜ 8,03 33,45ᵇ 9,76 132ᵃ 22,44 39,29ᵇ 0,64 

2 - - 34,67ᵇ 8,8 109,6ᶜ 20,45 39,31ᵇ 0,56 

3 28,23ᵇᶜ 8,18 33,55ᵇ 9,89 122,4ᵇ 22,44 39,21ᵇ 0,67 

4 30,37ᵇ 8,67 39,25ᵇ 9,81 127,98ᵃᵇ 21,53 39,41ᵇ 0,65 

5 33,87ᵃ 9,66 61,03ᵃ 34,11 122,5ᵇ 24,08 39,79ᵃ 0,68 

Sexo 
Machos 32,71ᵃ 9,54 35,99ᵇ 14,01 121,94ᵃ 24,22 39,3ᵇ 0,66 

Fêmeas 27,14ᵇ 7,38 45,22ᵃ 24,77 125,28ᵃ 22,27 39,51ᵃ 0,68 

Raça 
Morada Nova 26,68ᵇ 6,95 41,99ᵃ 18,91 129,24ᵃ 22,18 39,43ᵃ 0,74 

Santa Inês 33,2ᵃ 9,57 39,17ᵃ 22,11 117,96ᵇ 23,08 39,38ᵃ 0,61 

Médias com a mesma letra não são significativamente diferentes entre as diferentes variáveis (Proc 

GLM). 

Comparação entre médias pelo teste Student-Newman- Keuls.    

ET: estímulo tátil. DC: deslocamento com auxílio de cabresto. C: controle. 

FR: frequência respiratória. FC: frequência cardíaca. T°: temperatura retal. 

DP: desvio padrão. 

 

4.3.2.1. Peso  

 Para a variável peso houve diferença devido aos tratamentos (F=8,84, 

P<0,0001), à data de coleta (F=12,38, P<0,0001), ao sexo (F=45,43, P<0,0001) e à raça 

(F=64,04, P<0,0001). 

Os tratamentos C e DC apresentaram médias semelhantes e maiores do que os 

tratamentos ET e ET+DC. A média de peso na data de coleta 1 se mostrou inferior às 
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demais, enquanto na data de coleta 5 foi observado o maior peso. A média de peso dos 

machos se mostrou superior à das fêmeas e a raça SI apresentou peso superior à MN. 

 

 4.3.2.2. Frequência respiratória  

Para frequência respiratória houve diferença devido aos tratamentos (F=14,15, 

P<0,0001), datas de coletas (F=39,11, P<0,0001) e sexos (F=31,89, P<0,0001). Não 

houve diferença devido à raça (F=2,85, P=0,09). 

A média do tratamento C foi maior do que as médias dos tratamentos ET, DC e 

ET+DC. A média da data 5 foi superior às das datas 1, 2, 3 e 4 e os machos 

apresentando menor média de movimentos/minuto do que as fêmeas.  

  

 4.3.2.3. Frequência cardíaca 

Para frequência cardíaca houve diferença entre os tratamentos (F=16,53, 

P<0,0001), datas das coletas (F=7,34, P<0,0001) e raças (F=29,09, P<0,0001). Não 

houve diferença entre sexos (F=2,47, P=0,12).   

A média do tratamento C foi superior às médias dos tratamentos ET, DC e 

ET+DC. As médias das datas 1 e 4 superiores às das datas 2, 3, e 5. A raça MN 

apresentou maior média de batimentos/minuto do que a raça SI. 

 

 4.3.2.4. Temperatura retal 

Para temperatura retal houve diferença entre os tratamentos (F=67,45, 

P<0,0001), datas de coletas (F=15,39, P<0,0001) e sexos (F=16,07, P<0,0001). Não 

houve diferença entre raças (F=1, P=0,32). 

O tratamento C apresentou maior média em relação aos tratamentos ET, DC e 

ET+DC. A média da data 5 foi superior às das datas 1, 2, 3 e 4. As fêmeas apresentaram 

maior média do que machos.  

 

4.3.3. Variáveis mensuradas durante o teste de isolamento social - 

movimentação, vocalização, tentativa de fuga e cavar chão 

 As médias e desvios padrões dos tratamentos, datas de coletas, sexo e raça para 

as variáveis quantitativas movimentação, vocalização, tentativa de fuga e cavar chão 

estão expostas na Tabela 12.     
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 Tabela 12: Média e desvio padrão das variáveis movimentação, vocalização, tentativa de fuga e 

cavar chão em cada tratamento (ET+DC, ET, DC e C), data de coleta (1, 2, 3, 4 e 5), sexo (macho e 

fêmea) e raça (morada nova e santa inês). 

Variável 
Movimentação Vocalização Tentativa de fuga Cavar chão 

Média  DP Média DP Média DP Média DP 

Tratamento 

C 38,79ᵃ 20,15 14,64ᵇ 9,41 4,11ᵃ 5,33 0,33ᵃ 1 

ET 39ᵃ 16,32 16,24ᵇ 10,05 3,94ᵃ 5,11 0,4ᵃ 2,05 

DC 40,81ᵃ 16,27 17,16ᵃᵇ 7,98 3,53ᵃ 4,73 0,32ᵃ 0,91 

ET+DC 40,21ᵃ 19,85 19,09ᵃ 7,85 2,88ᵃ 4,05 0,32ᵃ 0,91 

Data de coleta 

1 45,8ᵃ 18,54 22,36ᵃ 10,26 0,78ᶜ 2,33 0,01ᵇ 0,11 

2 38,72ᵇ 16,67 17,72ᵇ 7,73 2,3ᵇ 3,13 0,2ᵃᵇ 0,48 

3 36,75ᵇ 15,46 15,8ᵇᶜ 7,79 3,33ᵇ 3,83 0,39ᵃᵇ 1,16 

4 37,6ᵇ 29,27 14,46ᶜ 8,2 4,99ᵃ 5,54 0,41ᵃᵇ 1,22 

5 39,59ᵇ 17,82 14,27ᶜ 7,85 6,31ᵃ 5,86 0,67ᵃ 2,29 

Sexo 
Machos 36,86ᵇ 15,83 16,3ᵃ 8,68 3,66ᵃ 5,11 0,31ᵃ 1,54 

Fêmeas 42,66ᵃ 19,74 17,49ᵃ 9,21 3,52ᵃ 4,5 0,38ᵃ 1,06 

Raça 
Morada Nova  43,02ᵃ 19,45 13,16ᵇ 6,96 3,99ᵃ 5,2 0,48ᵃ 1,72 

Santa Inês 36,47ᵇ 16,01 20,63ᵃ 9,18 3,19ᵃ 4,36 0,2ᵇ 0,71 

Médias com a mesma letra não são significativamente diferentes entre as diferentes variáveis (Proc 

GLM).Comparação entre médias pelo teste Student-Newman- Keuls.   ET: estímulo tátil. DC: 

deslocamento com auxílio de cabresto. C: controle. DP: desvio padrão. 

 

 

4.3.3.1. Movimentação 

Para a variável movimentação não houve diferença entre tratamentos (F=0,35, 

P=0,79), mas houve diferença entre as datas de coletas (F=3,4, P=0,01), sexos (F=10,52, 

P=0,001) e raças (F=13,38, P=0,0003). 

As médias das datas 2, 3, 4 e 5 foram semelhantes entre si e inferiores à da data 

1. As fêmeas apresentaram maior média de mudança de quadrados do que os machos e a 

raça MN apresentou maior média do que a raça SI. 

 

4.3.3.2. Vocalização 

Para a variável vocalização houve diferença entre tratamentos (F=5,37, 

P=0,001), datas de coletas (F=15,73, P<0,0001) e raças (F=95,23, P<0,0001). Não foi 

observada diferença entre sexos (F=2,34, P=0,13).     
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O tratamento ET+DC apresentou maior média, enquanto os tratamentos ET e C 

apresentaram as menores médias. A média da data 1 foi superior às demais datas e as 

médias das datas 4 e 5 foram as menores. A raça SI apresentou maior média de 

vocalizações do que a MN.  

 

4.3.3.3. Tentativa de fuga e Cavar chão 

Para a variável tentativa de fuga não houve diferença entre tratamentos (F=1,13, 

P=0,34), sexos (F=0,06, P=0,81) e raças (F=3,2, P=0,07). Houve diferença entre as 

datas das coletas (F=18,78, P<0,0001), sendo as médias das datas 4 e 5 semelhantes 

entre si e maiores do que as médias das datas1, 2 e 3. 

Para a variável cavar chão não houve diferença entre os tratamentos (F=0,12, 

P=0,95) e sexos (F=0,31, P=0,58). Houve entre datas de coletas (F=2,74, P=0,03) e 

raças (F=4,32, P=0,04). A média da data 5 foi superior em relação as demais e a média 

da data 1 a menor para esta variável. A raça MN apresentou maior média do que a SI. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Efeitos dos treinamentos nos comportamentos dos animais  

Durante os 15 dias de treinamento foi possível observar evidentes modificações 

nos comportamentos na estimulação tátil e no deslocamento com auxílio de cabresto. 

 

5.1.1. Estímulo tátil 

Houve diferença entre os períodos de treinamentos (inicial, intermediário e final) 

para a variável reatividade durante o estímulo tátil, onde a maior parte dos animais que 

foram submetidos a este treinamento foram considerados inquietos durante o período 

inicial, porém, durante o período final houve maior frequência de animais considerados 

muito tranquilos. Com isso é possível supor que o treinamento dos animais reduziu a 

reatividade com relação ao treinador.  

Algumas variáveis podem ter sido consideradas como não aversivas pelos 

animais, tais como: tipo de captura (gentil); tipo de contenção (o animal permanecia em 

estação e o humano passava uma das pernas sobre o pescoço do mesmo, de forma que 

cada uma das pernas ficava encostada nas laterais do pescoço, cranialmente à escápula); 

local do estímulo tátil (realizado nas regiões da cabeça, pescoço, dorso e laterais, 
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aleatoriamente); objeto utilizado no estímulo tátil (escova de cabelo pequena); tipo de 

ambiente (tranquilo, com acesso à água e alimento); tempo de estímulo tátil (5 

minutos/animal/dia) e o fato dos animais serem submetidos a estímulo tátil na presença 

de outros companheiros de grupo. Esse resultado corrobora com o de Tallet, Veissier e 

Boivin (2005), que as interações poderiam ter sido consideradas como não aversivas 

pelos animais e uma habituação ao procedimento de captura gentil poderia ter levado os 

mesmos a se tornarem cada vez menos perturbados pela captura e mais sensíveis ao 

afago subsequente. Ligout, Bouissou e Boivin (2008) afirmaram que mais do que 

apenas a presença humana, a duração e o tipo de contato recebido são importantes para 

diminuir o medo de humanos. Caroprese et al. (2006) sugeriram que o manejo positivo 

poderia contribuir para melhorar a resposta humoral a antígenos em cordeiros e pode ser 

adequadamente utilizado em programas de aleitamento artificial, como uma ferramenta 

confiável para reduzir morbidade de cordeiros. 

Os resultados do presente estudo foram semelhantes aos de Becker e Lobato 

(1997), que mostraram efeitos benéficos do afago na reatividade de bezerros com 

relação aos humanos. Esses efeitos parecem ocorrer devido a uma generalização das 

experiências positivas com o manipulador, resultando no desenvolvimento de relação 

mais positiva com humanos, maior confiança e redução do medo (WAIBLINGER et al., 

2004). Porém, os resultados deste estudo não estão de acordo com a afirmação de 

Caroprese et al. (2006), que a manipulação sem alimentação pode ser ineficaz para o 

desenvolvimento da interação homem-animal em ovinos. 

Variáveis consideradas positivas (SC, MR e FSL) foram manifestadas pelos 

animais em menor frequência no período inicial de treinamento e em maior frequência 

no período final. Sendo assim, é possível perceber que com o decorrer do treinamento 

os animais apresentaram mais comportamentos considerados positivos.  

A variável ruminação foi observada apenas durante o ET, nos tratamentos ET e 

ET+DC. No tratamento ET as frequências de ruminação foram muito próximas entre 

todos os períodos de treinamentos. Porém, no tratamento ET+DC não foi observado 

esse comportamento no período inicial, mas foi observada maior frequência nos 

períodos intermediário e final. Esse resultado corrobora com o de Erhard, Elston e 

Davidson (2006), que realizaram testes de arena com ovinos e perceberam que houve 

aumento de ruminação entre os testes e que essa variação de comportamento é 

consistente com um efeito geral de habituação, resultando em níveis reduzidos de medo. 
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Waiblinger et al. (2004) chamaram atenção para o fato que um período de tempo 

relativamente curto (5 min e 10 dias) de contato adicional positivo pode mudar reações 

de vacas e isso enfatiza a importância de interações positivas. O tipo de “instrumento” 

para acariciar (mão ou escova), o grau de controlabilidade (controlável durante o 

manuseio de tratamento, mas não controlável ao ser escovado para limpeza), bem como 

o local de acariciar (pescoço ou costas) podem ser razões para o efeito adicional do 

tratamento de manipulação. 

Porém, estes estudos são dificilmente comparáveis, uma vez que eles diferem 

notavelmente nas espécies estudadas, nas idades dos animais, e nas familiaridades do 

tratador (TALLET, VEISSIER e BOIVIN, 2005). 

 

5.1.2. Deslocamento com auxílio de cabresto 

 No período inicial mais de 90% dos animais foram considerados ruins durante o 

treinamento de deslocamento com auxílio de cabresto, tanto no tratamento DC quanto 

no ET+DC. Porém, no período final nenhum animal foi considerado ruim, o que sugere 

que os animais responderam positivamente a esse tipo de manejo.  

  Comportamentos considerados negativos (C, P, CO, E, CB, MMC) ocorreram 

em maior frequência no período inicial e apresentaram frequência bastante reduzida no 

período final. Isso permite sugerir que durante o treinamento os animais seguiram as 

instruções que estavam sendo transmitidas pelo humano paulatinamente, de forma 

bastante satisfatória.  

Os animais podem ter manifestado comportamentos negativos em frequência 

elevada no início do treinamento de deslocamento com auxílio de cabresto devido a 

alguns fatores, tais como: os animais podem ter se sentido em condição de submissão no 

momento em que estavam sendo cabresteados; podem ter se sentido incomodados com 

o cabresto e podem ter tido dificuldade para interpretar as instruções que estavam sendo 

passadas pelo humano. Ligout, Bouissou e Boivin (2008) afirmaram que a maior 

facilidade de manejo após serem cabresteados poderia acontecer devido ao fato que os 

animais perceberiam que não poderiam exercer um controle sobre a situação e, como 

consequência, teriam aprendido a inutilidade de lutar.  

Tarpy (1975) explicou que os treinadores poderiam fazer uso dos princípios de 

extinção, ou seja, o comportamento não reforçado diminuiria a frequência. Quando um 

cavalo está começando a aprender uma nova resposta, ele responde várias vezes de 

forma incorreta (muitas vezes respostas irritantes). Se estas respostas incorretas são 
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ignorados pelo treinador e apenas a resposta correta é reforçada, as respostas incorretas, 

eventualmente, diminuem de frequência até que sejam raramente manifestadas. Ao 

mesmo tempo, a resposta correta fica mais frequente para substituir as respostas 

incorretas.  

 McCall (1990) realizou uma revisão sobre o comportamento de aprendizagem de 

equinos e afirmou que todas as pesquisas com este tema são baseadas na suposição de 

que os cavalos aprendem por meio da teoria de estímulo-resposta-reforço (tentativa e 

erro). A teoria afirma que o cavalo percebe um estímulo e em seguida responde a esse 

estímulo de forma aleatória. Se esta resposta for correta, o cavalo recebe reforço 

positivo (recompensa). Se a resposta estiver incorreta, o treinador pode ignorar a 

resposta e repetir o estímulo ou aplicar reforço negativo até que o cavalo responda com 

a resposta correta. 

É importante salientar que, como neste experimento os animais foram treinados 

enquanto jovens (aproximadamente oito meses de idade), a maior parte deles já estavam 

bem desenvolvidos fisicamente. Como eles resistiram fortemente ao deslocamento com 

auxílio de cabresto no início, essa situação foi potencialmente perigosa tanto para o 

humano como para o animal. Krohn, Jago e Boivin (2001) perceberam que com o 

aumento da idade do bezerro, o desenvolvimento da resposta de medo pode inibir o 

desenvolvimento de uma associação positiva com humanos e poderá ser necessário mais 

tempo para conseguir a mesma relação positiva com humanos do que aqueles bezerros 

manejados logo após o nascimento.   

 

5.1.3. Avaliação realizado 90 dias após o fim dos treinamentos   

No treinamento de estímulo tátil realizado após o último teste, tanto os animais 

do tratamento ET como do tratamento ET+DC manifestaram comportamentos 

considerados positivos, enquanto animais do grupo controle não realizaram nenhum 

comportamento positivo durante esse treinamento.   

Durante o treinamento de deslocamento com auxílio de cabresto realizado após o 

último teste, poucos animais do tratamento DC realizaram apenas um comportamento 

negativo e houve manifestação de comportamentos positivos, enquanto poucos animais 

do tratamento ET+DC realizaram apenas um comportamento negativo e nenhum 

comportamento positivo. Todos os animais do tratamento C realizaram pelo menos três 

comportamentos negativos durante o treinamento e nenhum positivo.  
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Esses resultados sugeriram que os animais dos grupos tratamentos apresentaram 

comportamentos e frequências de comportamentos semelhantes aos realizados no 

período final de treinamento, mesmo após 90 dias sem nenhum tipo de treinamento. 

Esses resultados corroboraram com o de Probst et al. (2012), que perceberam que apesar 

dos bezerros terem sido submetidos a afago em idade precoce (durante as primeiras 4 

semanas após o nascimento), foi observada melhoria duradoura na relação homem-

animal (nove meses após o fim do tratamento), pois os animais apresentaram menor 

distância de fuga, mais aproximação voluntária e menos movimentos para trás dentro do 

box de atordoamento no momento do abate.   

Lansade e Bouissou (2008) perceberam que as correlações entre os testes 

sugeriram que quanto mais o cavalo se aproxima do humano parado (cheirar, lamber / 

mordiscar e passar o tempo em contato com ele), mais fácil para o humano em 

movimento, familiar ou não, tocá-lo ou colocar o cabresto. Além disso, um cavalo que 

pode ser facilmente tocado por um humano conhecido também pode ser tocado 

facilmente por um humano desconhecido, o mesmo sendo verdadeiro para colocar o 

cabresto ou a barrigueira. Esta estabilidade de resposta em diferentes situações que 

envolvem um humano sugere que há uma reação geral aos humanos, estejam eles 

parados ou em movimento e familiares ou desconhecidos. No entanto, a reatividade aos 

humanos pode ser aumentada ou diminuída pela manipulação adequada ou inadequada.  

 

5.2. Variáveis mensuradas durante e após os testes de isolamento social e de 

temperamento  

  

5.2.1. Temperamento 

Os escores de temperamento 4 e 5 foram mais frequentes nos tratamentos 

ET+DC e ET do que nos tratamentos DC e C. Os escores de temperamento 1 e 2 foram 

mais frequentes nos tratamentos DC e C do que nos tratamentos ET+DC e ET. Com 

isso, é possível sugerir que os tratamentos ET+DC e ET foram os melhores com relação 

ao temperamento, tendo em vista que os maiores valores de temperamento são 

relacionados aos comportamentos desejáveis e à menor reatividade à presença humana. 

Becker e Lobato (1997) também perceberam que durante o teste de resposta a humano 

os bezerros afagados demonstraram número reduzido de ameaças de ataques ou ataques 

na presença de humanos quando comparados a bezerros que não tiveram nenhum tipo 

de contato com humanos.  
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A data de coleta 1 apresentou menor média de temperamento quando comparada 

às demais. Esse resultado pode ser reflexo da situação que os animais foram 

submetidos, pois apenas na data de coleta 1 os animais foram submetidos a ambiente, 

manejo e humanos desconhecidos. Nas outras datas de coletas (2, 3, 4 e 5) o ambiente, 

manejo e humanos foram idênticos aos da data de coleta 1.   

Nas três primeiras datas de coletas não houve diferença entre os sexos na 

variável temperamento, porém, nas duas últimas datas foram observadas diferenças 

entre os sexos, com as fêmeas apresentando maiores escores de temperamento. Nas 

últimas datas de teste foi possível perceber maior reatividade dos machos com relação 

ao humano, com maior frequência de investidas (cabeçadas) contra o mesmo. Porém, 

essas investidas observadas nos últimos testes foram diferentes das realizadas nos 

primeiros testes. Nos primeiros testes os animais apenas se movimentavam para trás e 

ameaçavam/davam cabeçada no humano. Já nos últimos testes os animais começavam 

esfregando a cabeça no humano e, como o humano se mantinha parado no início do 

teste e não podia realizar estímulo tátil, com o decorrer do período de teste começavam 

a se movimentar para trás e dar cabeçada no humano. Empiricamente esse 

comportamento manifestado nos últimos testes pareceu ser uma tentativa de “chamar a 

atenção” do humano.           

As fêmeas apresentaram maior média de temperamento do que os machos e é 

importante frisar que em nenhum dos testes realizados as fêmeas apresentaram escores 

de temperamento 1 ou 2, o que demonstrou menor reatividade das fêmeas à presença 

humana. Gelez et al. (2003) afirmaram que o temperamento afeta claramente a 

proceptividade (manifestações explícitas do desejo sexual da fêmea), onde ovelhas 

calmas foram mais proceptivas (90%) do que as nervosas (30%) e houve tendência a 

serem mais receptivas. Os autores sugeriram que isso se deve ao fato que o 

comportamento de acasalamento requer que a fêmea esteja em estado calmo, primeiro 

para reconhecer e identificar o parceiro sexual e estimulá-lo, e em segundo lugar a 

adotar uma postura que permita a cópula.  

Vandenheede e Bouissou (1993) afirmaram que, como ocorre entre os primatas, 

ovinos machos e fêmeas são capazes de exibir comportamento dominante e 

subordinado, mas como os machos podem ser melhores em exibir um comportamento 

dominante, eles podem ser mais agressivos e menos medrosos do que as fêmeas. O 

macho também tem um papel ativo em encontros sexuais e, em algumas espécies, 

desempenha um papel social-sexual especial que inclui defesa de um território,  
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comportamento de pastoreio e outros comportamentos que são, presumivelmente, 

facilitados pela diminuição do medo.  

 Boivin, Gilard e Egal (2009) encontraram correlações moderadas a elevadas 

entre os comportamentos dos bezerros com relação aos humanos nas diferentes 

situações de testes e idades e correlação moderada a alta entre o comportamento de 

bezerros e de suas mães, mas só quando os bezerros tinham recebido contato humano 

adicional em idade precoce. Eles fizeram menos tentativas de evitar o humano ou foram 

mais dóceis se suas mães eram mais dóceis. Em primeiro lugar, os bezerros podem ter 

achado a situação de teste desagradável (isolamento social em uma baia desconhecida) e 

não foram, talvez, motivados para serem afagados nestas condições. Em segundo lugar, 

é possível que o afago imposto pelo experimentador não tenha sido percebido como 

positivo apesar das 3 semanas de tratamento. Uma explicação pode ser que o afago foi 

associado com a separação dos outros bezerros, e, por conseguinte, não encarado de 

forma positiva.  

O temperamento é um critério de seleção indireto provável para o melhoramento 

genético da criação (KILGOUR, 1998). Porém, os escores de temperamento entre os 

diversos estudos devem ser avaliados com cautela antes de estabelecer algumas 

conclusões, pois o uso de um sistema de pontuação subjetivo e observadores diferentes 

fazem com que comparações entre os estudos sejam muito difíceis (ANDRADE et al., 

2001). 

  

5.2.2. Frequência respiratória 

Para a espécie ovina o valor de referência de frequência respiratória para animais 

adultos é 20-30 movimentos por minuto (FEITOSA, 2008). Nesse estudo todos os 

tratamentos apresentaram valores médios de frequência respiratória superiores aos 

valores de referência, sendo que os animais do tratamento C apresentaram maiores 

médias que dos tratamentos ET, DC e ET+DC.  

Os animais do tratamento C foram testados por último em todas as avaliações, 

ou seja, eles eram avaliados em horário próximo ao meio dia (horário com maior 

temperatura ambiente durante o dia). A frequência respiratória aumenta com o estresse 

térmico, indicado pela elevação da temperatura corporal (GOMES DA SILVA e 

STARLING, 2003) e a taxa de respiração pode quantificar a severidade do estresse pelo 

calor para ruminantes (SILANIKOVE, 2000). 
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A variável frequência respiratória pode se apresentar superior em decorrência de 

várias causas, entre elas exercícios, ambientes quentes e úmidos e em situações de 

estresse (FEITOSA, 2008). Ela é frequentemente usada como medida de resposta a 

estresse e diminui mais rapidamente sob condições menos estressantes (ANDRADE et 

al., 2001).  

Os machos apresentaram menor média nesta variável quando comparados às 

fêmeas, podendo ser consequência da menor movimentação realizada pelos mesmos. 

Baldock e Sibly (1990) afirmaram que procedimentos experimentais geralmente afetam 

os comportamentos animais e que uma modificação nesta variável é esperada como 

resultado do aumento da atividade.  

A raça SI apresentou média de frequência respiratória semelhante à da raça MN. 

Levando em consideração que o aumento da frequência respiratória é indicador direto 

do estresse calórico (LU, 1989) e que a temperatura retal e a frequência respiratória são 

consideradas as melhores referências fisiológicas para estimar a tolerância dos animais 

ao calor (BIANCA & KUNZ, 1978), é possível sugerir que as duas raças apresentaram 

semelhantes tolerâncias ao calor. 

 

5.2.3. Frequência cardíaca 

Para a espécie ovina o valor de referência de frequência cardíaca para animais 

adultos é 90-115 batimentos por minuto (FEITOSA, 2008). Nesse estudo todos os 

tratamentos apresentaram média de frequência cardíaca superior ao valor de referência, 

porém os animais do tratamento C apresentaram maiores médias de frequência cardíaca 

que dos tratamentos ET, DC e ET+DC. Waiblinger et al. (2004) também perceberam 

que vacas do grupo controle tiveram maiores médias de frequência cardíaca durante os 

testes e animais que foram submetidos a manejos positivos e interações gentis 

apresentaram tendência a menor frequência cardíaca. Os autores concluíram que a falta 

de correlação entre o comportamento dos animais e a frequência cardíaca apoiaria a 

interpretação do aumento da frequência cardíaca como sinal de estresse, em vez de 

esforço físico.  

O valor médio de frequência cardíaca pode se apresentar superior em 

decorrência de várias causas, entre elas estado febril ou exercícios (FEITOSA, 2008). 

Goddard et al. (2000) realizaram teste de arena com cordeiros e perceberam que os 

aumentos máximos nas frequências cardíacas ocorreram imediatamente após uma 
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mudança de situação (entrada de um ser humano na arena ou quando o humano 

começava a se mover) e estes incrementos importantes tendem a ser de curta duração. 

A raça MN apresentou maior média quando comparada à raça SI, o que pode ter 

acontecido devido à maior movimentação da primeira. Baldock e Sibly (1990) 

afirmaram que o valor médio de frequência cardíaca pode ser resultado do aumento da 

atividade provocado pela vontade de se juntar aos outros membros do grupo enquanto 

estavam sendo submetidos ao isolamento visual.  

As médias de frequência cardíaca das datas de coletas 1 e 4 se mostraram 

superiores às das datas 2, 3 e 5. Esse resultado não está de acordo com o de Goddard et 

al. (2000), que afirmaram que enquanto os cordeiros estavam sozinhos na arena, na 

presença de um humano parado ou em movimento, a média de frequência cardíaca 

declinou com o número de teste e isto pode ter sido devido a um efeito da idade, uma 

resposta à habituação ou ambos. 

Tallet, Veissier e Boivin (2006b) chamaram atenção para o fato que o tipo de 

mensuração realizada deve ser levado em consideração quando se comparam resultados 

de diferentes estudos onde animais foram equipados ou não com dispositivo cardíaco 

preso por cinta elástica. Eles cogitaram a hipótese que o manejo necessário para equipar 

os cordeiros com o dispositivo cardíaco pode ter sido estressante para os mesmos e que 

o dispositivo em si (isto é, a cinta elástica) também pode ter sido um pouco 

desconfortável para os cordeiros,  mesmo que feitos esforços para apertar o mínimo 

possível o cinto. Os achados destes autores sugerem que os valores comportamentais 

que foram registrados não refletiram o real valor absoluto, mas apenas o relativo.  

Segundo Lansade e Bouissou (2008), frequência cardíaca não pode ser 

considerada como um bom indicador de reatividade em relação aos humanos, uma vez 

que mostrou baixa correlação com os melhores comportamentos indicadores desta 

característica e quase não houve correlação com o tempo. É possível que a medida da 

frequência cardíaca seja muito sensível e não-específica, porque não só é influenciada 

pela situação de teste (neste caso, a retenção por um humano), mas também por 

elementos que não foram controlados, tais como o estado emocional e fisiológico 

interno do cavalo no momento do teste, movimentos ou diferentes eventos externos 

menores (ruído), que podem causar um aumento imediato da frequência cardíaca, que 

poderia interferir nos resultados. 
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5.2.4. Temperatura retal  

 Ovinos adultos apresentam valores normais de temperatura retal de 38,5° a 40° 

C (FEITOSA, 2004). Neste experimento apenas os animais do grupo controle 

apresentaram média de temperatura retal superior aos valores normais. Isso pode ter 

sido devido à ordem de teste dos animais, onde os animais do grupo controle sempre 

foram os últimos a serem testados e esses testes aconteceram por volta do meio dia. 

Esse resultado concorda com a afirmação de Feitosa (2004), que esses valores podem 

ser influenciados pela temperatura ambiental. 

As fêmeas apresentaram maiores médias de temperatura retal e de 

movimentação quando comparadas com os machos e este resultado está de acordo com 

a afirmação de Feitosa (2004), que os valores podem ser influenciados por esforços 

físicos.  

 Não houve diferença entre raças neste experimento. Porém, Tutida et al. (1999) 

avaliaram o efeito das estações do ano na temperatura retal de três raças de carneiros e 

perceberam influência do mês sobre a temperatura retal para uma raça, sendo maior no 

verão, diminuindo no outono e no inverno e aumentando novamente na primavera. 

Esses autores perceberam que as variáveis climáticas temperatura do ar, temperatura do 

globo negro, velocidade do vento e umidade relativa, conforme a associação entre si, 

exerceram efeito maior ou menor sobre a temperatura retal. 

 

5.2.5. Movimentação durante teste de isolamento social 

 As fêmeas apresentaram maior média de movimentação do que os machos. Esse 

resultado está de acordo com o obtido por Vandenheede e Bouissou (1993), que 

perceberam que as ovelhas são mais medrosas do que carneiros nas situações de testes e 

entraram em maior número de quadrados. Boivin, Nowak e Terrazas Garcia (2001) 

afirmaram que atividade locomotora inferior pode indicar redução de medo ao humano.   

A raça MN apresentou maior média do que a raça SI. Com isso é possível 

sugerir que animais com maiores médias de movimentação para esta variável se 

deslocaram mais durante os testes. Goddard et al. (2000) também obtiveram resultado 

em que o genótipo influenciou significativamente o número de quadrados que os 

cordeiros ocuparam durante o período  de isolamento social. O isolamento visual produz 

aumento na atividade, o que sugere uma notável vontade de se juntar aos outros 

membros do grupo (BALDOCK e SIBLY, 1990). Porém, é necessária considerável 

cautela quando são feitas comparações entre estudos independentes em que diferentes 
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genótipos são utilizados, pois diferentes genótipos são raramente considerados em 

circunstâncias idênticas (GODDARD et al., 2000). 

Segundo Romeyer e Bouissou (1992), uma grande atividade locomotora em um 

teste de arena pode ser uma tentativa de escapar e pode refletir medo, mas também pode 

ser uma tentativa de se juntar a indivíduos da mesma espécie (o comportamento reflete 

motivação social) ou exploração social em si (provavelmente refletindo baixo nível de 

medo). Os mesmos autores afirmaram que, por outro lado, a imobilização pode refletir 

tranquilidade do animal e ausência de medo em uma situação, mas pode refletir elevado 

grau de perturbação e nervosismo em outra situação. Essas afirmações estão de acordo 

com as de Wolf et al. (2008), que também comentaram que as motivações subjacentes 

aos comportamentos observados são desconhecidas e podem ser diversas (por exemplo, 

o movimento em um teste de arena pode ser devido a uma combinação de medo, 

exploração e comportamento de fuga).  

Ligout et al. (2011) perceberam que quanto mais zonas os cordeiros cruzam ao 

serem visualmente isolados dos membros da mesma espécie durante o teste de arena, 

mais frequentemente são vistos próximos dos coespecíficos no pasto. Sendo assim, 

quando mais estresse nos cordeiros pelo isolamento social durante o teste de arena, mais 

sociáveis eles foram no pasto.    

Beausoleil et al. (2008) encontraram evidências comportamentais e 

adrenocorticais que ovelhas mais ativas (que se movimentaram mais) eram menos 

medrosas do que ovelhas menos ativas. Ovelhas mais ativas passaram mais tempo em 

proximidade com o ser humano e o investigaram mais frequentemente e mais cedo do 

que ovelhas menos ativas. Esses comportamentos representam risco em ovinos, o que 

sugere que ovelhas mais ativas podem ser mais corajosas. Além disso, ovelhas mais 

ativas apresentaram concentrações de cortisol no plasma inferiores a ovelhas menos 

ativas imediatamente após a exposição ao humano na arena.  

A variável movimentação apresentou diferença devido às datas de coletas, com a 

primeira data apresentando média de mudança de quadrado superior em relação às 

demais. Goddard et al. (2000) sugeriram a possibilidade de habituação entre os testes de 

isolamento social, já que cordeiros ficaram mais dispersos e ocuparam um número 

menor de quadrados a cada teste. Porém, Gómez et al. (2010) perceberam que a 

movimentação durante a fase do isolamento social foi maior na última avaliação (quarta 

avaliação) e sugeriu que esse resultado pode ser relacionado à experiência prévia dos 
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animais ao manejo empregado nas avaliações anteriores, reagindo com maior 

movimentação dentro da mangueira. 

 

5.2.6.  Vocalização 

Animais do tratamento ET+DC apresentaram maior média de vocalização, 

enquanto os do tratamento C apresentaram menor média. Esse resultado não está de 

acordo com o encontrado por Kilgour (1998), que observou que os animais diminuíram 

o número de vocalizações à medida que aumentava o manejo regular. Boivin, Nowak e 

Terrazas Garcia (2001) perceberam que o número de vocalizações foi menor em 

cordeiros criados pelas mães, mas que tiveram contato com humanos quando 

comparados com cordeiros criados com a mãe e sem contato com humanos.   

Nesse estudo não foi encontrada diferença entre sexos, porém, Vandenheede e 

Bouissou (1993) perceberam que as ovelhas vocalizaram mais do que carneiros durante 

os testes realizados. Kilgour (1998) afirmou que a vocalização pode ser um indicador 

útil da habilidade materna em ovelhas, mas não em carneiros. 

   A vocalização em equinos mostra uma forte estabilidade relativa através de 

situações e ao longo do tempo (LANSADE, BOUISSOU e ERHARD, 2008). Os 

mesmos autores afirmaram que este comportamento também está correlacionado com 

muitos outros comportamentos, como defecação, locomoção ou posição vigilante 

expressa em situações de isolamento ou separação. 

Em muitas espécies a vocalização desempenha importante função na transmissão 

de informação entre os indivíduos (MARCHANT, WHITTAKER e BROOM, 2001) e 

ocorre para restabelecer contato com outros membros do rebanho (BALDOCK e 

SIBLY, 1990). Em equinos parece ser específico para uma situação de isolamento ou 

separação de membros da mesma espécie, quando o animal é incapaz de se juntar a eles 

(LANSADE, BOUISSOU e ERHARD, 2008). Segundo Wolf et al. (2008), o número de 

vocalizações apresenta moderada herdabilidade (0,39±0,13 e 0,29±0,11, 

respectivamente), o que talvez explique porque houve diferença entre as raças, com 

maior vocalização para a raça Santa Inês. 

Ligout et al. (2011) afirmaram que vocalizações em animais gregários, como os 

ovinos, são geralmente interpretadas como um meio para manter um vínculo social a 

uma distância. Porém, não é possível determinar se a maior atividade vocal apresentada 

por cordeiros mais sociáveis em pastagem durante o teste de arena reflete que, na 

situação de teste, esses animais tentam manter um maior contato social ou estão 
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expressando uma maior aflição. A ligação entre a atividade vocal e sociabilidade parece 

ser lógica, pois as vocalizações têm um papel importante na comunicação social de 

ovinos.   

Marchant, Whittaker e Broom (2001) afirmaram que, para o javali, em um 

habitat da floresta, há a hipótese de que vocalizações têm funções importantes para 

ajudar a identificar os invasores e manter o contato entre os membros do mesmo grupo 

social e também na transmissão de informação sobre a disponibilidade de recursos e 

para sinalizar perigo. Em uma situação de potencial risco, tais como o isolamento social 

e exposição a um ambiente estranho e a um humano, também pode haver essa hipótese 

de que um porco doméstico pode adotar algumas estratégias. O porco pode vocalizar a 

fim de atrair seus companheiros de grupo, afastar os seus companheiros de grupo, 

intimidar a ameaça potencial ou talvez pode adotar uma estratégia de não-vocalização 

de modo a não chamar a atenção para si mesmo. 

A vocalização apresentou diferenças entre datas de coletas, com a primeira data 

apresentando maior média de vocalização em relação às demais. Gómez et al. (2010) 

perceberam que o número de vocalizações no isolamento foi menor na última avaliação 

(quatro avaliações) comparada com as demais e sugeriu que esses resultados podem ser 

relacionados à experiência prévia dos animais ao manejo empregado nas avaliações 

anteriores, vocalizando menos. 

 

5.2.7. Tentativa de fuga e Cavar chão 

 Não houve diferença entre sexos nem entre raças na variável tentativa de fuga. 

Porém, no estudo realizado por Vandenheede e Bouissou (1993) as fêmeas 

apresentaram maior frequência de tentativa de fuga que os machos, possivelmente 

porque na presença de estímulos que induzem medo a frequência de tentativas de fuga 

aumenta (Romeyer e Bouissou, 1992).  

 Gómez et al. (2010) relataram que cordeiras Ile de France mostraram 

comportamentos mais ativos, exibindo maior número de tentativas de fuga durante o 

isolamento que as cordeiras da raça Suffolk. 

 

5.2.8. Peso 

 Houve efeito de tratamento, sexo, raça e data de coleta nos valores de peso. No 

trabalho de Wolf et al. (2008) não houve associação entre comportamentos no teste de 

arena e o peso ao sobreano dos cordeiros.  
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Petherick et al. (2009) concluíram que a quantidade e a qualidade de manejo 

teve consequências temporárias no estresse e produtividade. Bom manejo 

aparentemente reduziu o estresse, enquanto  manejo inadequado impactou 

negativamente no ganho de peso vivo. Mínimo manejo parece ter causado estresse no 

gado, talvez por causa da relativa novidade de ser manejado. Manejo não frequente, 

vivido pela maioria do gado de pastagem, em combinação com o manejo inadequado 

pode resultar em estresse crônico e efeitos adversos sobre o bem-estar e produtividade.  

  

5.3. Implicações práticas 

Os resultados mostraram importantes implicações para as práticas diárias de 

manejo.  

Nos dias de testes, durante o deslocamento dos animais do galpão onde ficavam 

confinados até o curral de manejo onde eram realizados os testes, o manejo do grupo 

controle era mais difícil de ser realizado do que dos grupos tratamentos, pois os animais 

do grupo controle ficavam mais agitados. É possível que essa agitação dos animais do 

grupo controle seja devido ao fato que os animais não estavam acostumados a serem 

manipulados. Sendo assim, na prática, seria interessante encaminhar os animais para o 

curral de manejo com mais frequência, sem a realização de procedimentos de manejo 

aversivos. Esse procedimento teria o objetivo de apresentar o novo ambiente aos 

animais e, dessa forma, quando os animais precisassem ser manejados não haveria 

tamanha agitação. Animais manipulados são mais fáceis de manejar (BECKER e 

LOBATO, 1997), pois apresentam menos medo de humanos (PROBST et al., 2013). 

Tais achados são importantes por causa de suas potenciais implicações econômicas e 

por causa de preocupações com o bem-estar dos animais (ANDRADE et al., 2001). 

Embora o estímulo tátil em ovinos possa não ser prático em fazendas comerciais 

os resultados desse estudo sugerem que a sua utilização, no lugar dos tradicionais 

procedimentos aversivos e a habituação aos manejos de rotina poderiam reduzir lesões 

nos animais e manipuladores, diminuir riscos e prejuízos para o homem e melhorar o 

bem-estar dos animais. A diminuição do medo de humanos e o aumento da 

maneabilidade podem surgir a partir de habituação à presença humana e ao contato 

(LIGOUT, BOUISSOU e BOIVIN, 2008).  

Probst et al. (2012) chamaram atenção para o fato que os benefícios do afago 

devem ser claros, já que demanda trabalho adicional. Os autores complementaram 

sugerindo que um argumento convincente consistiria em ter animais menos medrosos, 
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que são mais fáceis de serem manejados e outro seria a melhoria da qualidade da carne, 

onde um benefício econômico pode ser obtido, principalmente através de programas de 

etiqueta.  

A utilização de lona para vedar a área de teste não foi uma opção satisfatória, 

tendo em vista que alguns animais pulavam sobre a mesma, rasgando-a. Além disso, 

quando o vento entrava em contato com a lona produzia um som que, na maior parte das 

vezes, influenciava o comportamento dos animais, pois os assustava. Sendo assim, seria 

interessante utilizar algum material mais resistente para vedar a área, como por 

exemplo, madeirite ou papelão. 

Como comentado anteriormente, durante o teste de temperamento os animais 

ficaram mais reativos com o decorrer das datas de coletas, investindo mais contra o 

avaliador (dando cabeçada). Esse comportamento é potencialmente perigoso tanto para 

o avaliador quanto para o animal, pois pode causar acidentes. Com isso, seria 

interessante buscar o desenvolvimento de algum tipo de teste de temperamento 

alternativo. Windschnurer, Boivin e Waiblinger (2009) sugeriram a possibilidade de 

testar os animais no local de alimentação e essa alternativa parece ser viável e segura 

(porque não precisa entrar nas baias). Os mesmos autores também comentaram que, 

para os estudos em fazendas com muitos animais, não seria sempre possível construir 

uma arena ou separar os animais para testá-los individualmente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

As reações dos animais, tanto durante os treinamentos quando durante os testes, 

demonstraram que ambos os treinamentos: estímulo tátil e deslocamento com auxílio de 

cabresto são eficazes em tornar os animais menos reativos a humanos e mais fáceis de 

serem manejados, mesmo 90 dias após o fim do treinamento. Isso sugere a importância 

de interações positivas e gentis no manejo diário. Os produtores devem ser encorajados 

a interagir positivamente com os animais, com o objetivo de proporcionar bem-estar 

tanto para humanos como para animais. 
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