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Introdução: O estudo de animais silvestres é fundamental para programas de criação e 
reprodução em cativeiro, que é entendida como resultado de condições físicas e mentais 
saudáveis dos animais e é um objetivo a ser alcançado por zoológicos e criadouros 
científicos (Diegues, 2008). Nos zoológicos, o manejo dos animais realizado por médicos 
veterinários e biólogos, podem acontecer por meio do condicionamento operante, que 
consiste em um aprendizado que ocorre quando o comportamento do animal é afetado 
por suas consequências, sendo um manejo diário importante dos animais, que por algum 
motivo não podem serem reintroduzidos à natureza. Objetivo: O objetivo do estudo é 
aplicar técnicas de condicionamento operante em uma fêmea de lobo guará no Centro de 
Biodiversidade da USIPA (CEBUS), Ipatinga, MG. Metodologia: O treinamento foi 
realizado durante o período da manhã e da tarde, cumprindo sempre os mesmos horários. 
Foi realizado no primeiro momento a habituação do animal através de leituras de texto 
em voz alta. No segundo momento foi introduzido comando inicial “vem”, o comando 
com o bastão, gaiola de contenção e um cambão. Para aprender os comandos foi utilizado 
o reforço positivo, com o auxílio de um clicker e um pedaço de salsicha. Intercalando 
com os dias de condicionamento no terceiro momento, foi realizado o enriquecimento 
ambiental, utilizando o giro-pet, bola, saco de linho com comida e ratos. Resultados: Foi 
contabilizado 93 dias de condicionamento matutino e 33 dias vespertino, perfazendo 63 
horas. Os resultados com o treinamento estão sendo positivos, sendo que dois dos quatro 
comandos pré-determinados, ou seja, o comando inicial e o bastão foram aprendidos com 
sucesso. Com os dados coletados foi possível correlacionar diferentes aspectos que 
influenciam na aprendizagem do animal, as diferentes condições em que o animal está e 
com meio ambiente externo ao recinto. Foram realizados quatro dias de enriquecimento 
no período matutino e vespertino, totalizando quatro horas de enriquecimento. O animal 
interagiu maior tempo com o enriquecimento com ratos, sendo em seguida pelo giro pet, 
saco de linho e por último a bola. Isso ocorreu devido aos tipos de enriquecimento, no 
procedimento com ratos o animal agia extremamente agitado, focado por se tratar de algo 
vivo e que lhe desperta o seu instinto natural. Enquanto que os outros com exceção da 
bola, possuem um odor forte e uma comida agradável que contribuiu para a interação do 
animal. Conclusão: O condicionamento operante está sendo funcional, pois o animal está 
correspondendo aos comandos, contribuindo para o bem-estar psicossocial da fêmea de 
lobo-guará durante os treinamentos e principalmente após a inserção do enriquecimento 
ambiental no terceiro momento da metodologia.  
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