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Objetivo: O trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de ratos Wistar
(Rattus norvegicus albinus) de laboratório quando colocados em contato com novo
indivíduo, sendo este um rato de plástico. Metodologia: Um rato de plástico (RP) foi
colocado em uma caixa com dois Ratos Wistar (RW) durante três dias alternados
(segunda, quarta e sexta) para avaliações comportamentais de 2h diárias com
intervalos de 20min em 20min. No 2o dia o RP ficou por 5min em uma caixa que
continham fêmeas e maravalha com fezes e urina, antes de ser colocado com os ratos
do experimento. Já no 3o dia o RP ficou por 5min em uma caixa com RW machos.
Todos os comportamentos foram registrados em uma tabela. Após as observações os
animais retornaram para a sala de criação do laboratório. Resultados: As análises
comportamentais dos RW foram separadas de acordo com os momentos de
observações durante os três dias de experimento. No 1o dia, I observação: os RW
tentavam interagir brincando com o RP, puxando o bigode e mordendo a sua cauda. II
observação: os RW tentavam interagir mordendo o RP, entretanto momentos depois
começaram a ignorá-lo. III observação: os animais desistiram de interagir e dormiram
o tempo todo. Já 2o dia, I observação: os RW desenvolveram um comportamento
reprodutivo característico, com disputas para ganhar o RP. Fato totalmente aceitável,
pois o RP neste dia apresentava odor característico de uma fêmea. Outro
comportamento diferenciado foi o fato de ambos terem defecado. II observação: os
RW ainda tentavam interagir, dormindo apenas nos minutos finais. III observação: os
RW dormiram, mas às vezes acordavam, cheiravam o RP e voltavam a dormir. No 3o
dia, I observação: os RW tentaram interagir com RP mordendo, pisando e até mesmo
apoiando-se nele, comportamento característico da interação entre machos. II
observação: os RW dormiram praticamente o tempo todo, demonstrando a falta de
interesse pelo RP que possuía odores característicos de outro macho. III observação:
enquanto um dos animais dormia próximo do RP, o outro tentava brincar. Conclusão:
Os RW em contato com RP ficam apreensivos e distantes, mas aos poucos buscam
interagir. Se a interação não for recíproca os RW desistem. Diante de um RP com
odores característicos de fêmea os RW desenvolvem comportamentos reprodutivos,
mas quando o odor é de macho os ratos interagem para brincar.
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