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Introdução: Os recintos dos animais silvestres cativos, necessitam de características
específicas da espécie para que possa ocorrer manejo desses animais adequadamente.
Por ambientes inadequados com pouco espaço e sem estímulos sensoriais apropriados
podem afetar a saúde, o comportamento e a qualidade de vida. Assim prejudicando a
saúde psico/fisiológica do animal levando a comportamentos estereotipados e
agravando a situação do animal em cativeiro O condicionamento operante é um
conjunto de técnicas com fundamentos científicos. Pode também ser utilizado em
avaliação de parâmetros de bem-estar, assim também facilita uma série procedimentos
no manejo desses animais.
 Objetivo: Aplicar técnicas de condicionamento operante em uma fêmea de lobo- guará
no Centro de Biodiversidade da USIPA (CEBUS), Ipatinga, MG. Metodologia: Foram
utilizadas técnicas com fundamentos do Behaviorismos, baseadas em Skinner (uso de
reforço positivo), assim treinando a prática em entendimento etológico dentro do
conhecimento da espécie. Feito sessões de leitura em voz alta ao longo da semana (três
sessões por semana), enquadrando na rotina da instituição, de forma gradativa. Os
comando foram aplicados pelo treinador de forma repetida, sendo um comando para
atrair o lobo, e o outro para o animal encostar o focinho da ponta de um bastão de inox
utilizado pelo treinador. Sendo eles; "Lobinha vem" e "Lobinha bastão".
 Resultados: Observando uma habituação do animal com a voz e presença do treinador,
no decorrer do uso das técnicas de condicionamento operante, foi observado que
quando passou a ser entregue uma recompensa à fêmea de lobo guará, constatou-se
que houve uma maior aproximação e interesse do animal para com o treinador. Os
comandos permitiu o deslocamento do animal para qualquer lugar das alas do recinto,
sem precisar do uso de contenção química (anestésicos, sedativos entre outros) assim
treinando e habituando o lobo a  praticar os comandos, logo, recompensando com
reforço positivo. 
 Conclusão: O treinamento da fêmea do lobo-guará mantida em cativeiro foi eficaz e
eficiente. Assim, foi possível realizar deslocamento do animal pelo recinto e contenção
na gaiola, sem que o mesmo ficasse estressado. Reduzindo as contenções físicas ou até
mesmo químicas do animal para procedimentos de rotina. 
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