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Introdução: O bem-estar animal é uma das preocupações dos zoológicos que mantem
animais silvestres em cativeiro, portanto a forma que ocorre o manejo desses animais
silvestres pode gerar neles comportamentos que não são naturais da espécie, uma vez
que esses se encontram em um ambiente que difere daqueles para o qual estão
adaptados. Assim, o condicionamento operante, também chamado de condicionamento
instrumental, é um método de aprendizagem que faz uso da associação de reforços
(recompensas) e punições de um determinado comportamento para obter um melhor
manejo dos animais em cativeiro. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi aplicar o
condicionamento operante com reforço positivo em um macho de lobo-guará no
Centro de biodiversidade da Usipa (Cebus) em Ipatinga(MG). O lobo tem
aproximadamente quatro anos de idade, cujo nome é Cauê, da espécie Chrysocyon
brachyurus.  Metodologia: No condicionamento operante, utilizou-se, primeiramente, a
técnica de observação Animal Focal, realizada duas vezes na semana, com duração de
duas horas por dia.  Na segunda fase, utilizou-se a técnica de habituação do animal
com a voz do treinador, através de leitura, duas vezes na semana, durante 20 minutos.
Na terceira fase foi introduzido o comando bastão, onde o lobo foi conduzido a
encostar o focinho no bastão, esse comando foi trabalhado duas vezes na semana,
durante 30 minutos. Durante o comando utilizou-se o nome do animal, um reforço
sonoro quando o animal respondia ao comando, e um reforço alimentar. Resultados: O
resultado de habituação do treinador com o lobo obteve uma boa resposta, pois desde o
início, o lobo se apresentou bem receptivo, e acostumando-se rápido com a presença
do treinador no recinto. O comando de bastão também obteve resultados satisfatórios,
pois o animal respondia ao comando inicial de encostar o focinho no bastão. Durante
os treinos, o animal chegou a responder, ao comando do bastão, cinco vezes no dia, em
30 minutos de condicionamento. Conclusão: A técnica de condicionamento operante
por reforço positivo apresentou resultados positivos na habituação do treinador com o
animal, e no comando de bastão. 
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