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Resumo: A importância de se determinar o temperamento dos bovinos visa selecioná-los de forma a 

garantir melhorias no manejo. O presente trabalho teve como objetivo verificar a associação entre a 

medida da distância de fuga (DF) e as respostas comportamentais de bovinos de corte frente a um novo 

objeto. O experimento foi realizado no ano de 2010 na Fazenda Santa Terezinha, município de 

Jaboticabal - SP. Foram avaliados 40 bovinos mantidos a pasto. Um animal por vez permaneceu sozinho, 

por um período de 30 segundos, em uma das áreas do curral, onde estava alocada uma bola de cor 

amarela. Duas áreas circulares foram marcadas no chão ao redor da bola a fim de se determinar o nível 

de aproximação do animal ao objeto. As respostas comportamentais dos animais ao novo objeto foram 

registradas. Ao término destes registros o animal foi conduzido à outra área do curral para a realização do 

teste DF, medindo-se a distância mínima que o animal manteve entre si e uma pessoa que tentou se 

aproximar. Para investigar a existência de associação entre os escores obtidos a partir do teste do novo 

objeto e o escore DF, foi utilizado o teste do Qui-quadrado (P<0,05), utilizando o pacote estatístico 

SPSS
®
. Pode-se concluir que não houve associação entre as respostas comportamentais fornecidas pelos 

testes do novo objeto e distância de fuga. 
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Assessment of the association between flight distance and the behavioral responses of cattle in the 

face of a new object 

 

Abstract: The importance of determining the temperament of animals aims to select them to ensure 

better management. This study aimed to investigate the association between the measured flight distance 

(FD) and the behavioral responses of beef cattle in the face of a new object. The experiment was 

conducted in 2010 at Santa Terezinha Farm, Jaboticabal – SP. Were evaluated 40 cattle kept on pasture. 

One animal at a time stood alone, for a period of 30 seconds, in one area of de corral, where was 

allocated a yellow ball. Two circular areas were marked on the ground around the ball with the aimto 

determine the closeness of the animal to the object. The behavioral responses of the animals to a novel 

object were recorded. At the end of this test  each  animal was driven  to other area in  the corral for the 

FD test, measuring the minimal distance that each animal keept between itself and a person who tried to 

approach. The possible association between scores obtained from the novel object test and the FD score 

was estimate using chi-square test using with the SPSS
®
 software package. It can be concluded that there 

were no association between the behavioral responses provided by the novel object test and  flight 

distance.   

 

Keywords: beef cattle, behavior, temperament  

 

Introdução 

Na realização de alguns procedimentos de manejo de bovinos de corte, tais como castração, 

marcação e formação de novos lotes, os animais são submetidos a situações novas consideradas 

estressantes. De acordo com Curley et al. (2004) o nível de estresse sofrido pelo animal, frente a novas 

situações, é influenciado pelo seu temperamento. Estudos mostram que animais com maior reatividade 

quando comparados aos animais de menor reatividade são considerados mais difíceis de manejar 

(Grandin e Deesing, 1998). Desta forma, demonstra-se a importância em identificar os animais de melhor 

temperamento e selecioná-los com o intuito de minimizar riscos de acidentes com os funcionários da 
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fazenda, melhorando o bem-estar de ambas as partes. No entanto, a determinação do temperamento dos 

animais é considerada complexa, pois envolve a identificação de características comportamentais 

diferentes entre si num mesmo indivíduo, a saber: docilidade, medo, curiosidade, agressividade e 

reatividade (Paranhos da Costa et al., 2002). O teste de introdução de um novo objeto fornece 

informações importantes sobre a reação do animal frente ao novo estímulo. O teste Distância de fuga 

mede a distância máxima que o animal permite a aproximação de um observador, demonstrado pelo 

animal quando ele inicia um deslocamento no sentido oposto ao humano. Quanto maior a medida 

encontrada, maior será o nível de reatividade do animal ao ser humano. Os diferentes testes 

proporcionam estímulos diferentes aos animais, gerando respostas comportamentais particulares. O 

conjunto dessas respostas descreve o temperamento do animal. Nesse sentido é indispensável saber se 

existe associação entre as respostas geradas para cada estímulo. Objetivou-se com o presente trabalho 

verificar a associação entre a medida distância de fuga e as respostas comportamentais de bovinos de 

corte frente a um novo objeto. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no ano de 2010 na Fazenda Santa Terezinha, localizada no 

município de Jaboticabal - SP. Foram avaliados 40 bovinos machos inteiros, com média de idade de 28 ± 

3 meses, sendo 25 animais pertencentes ao grupo racial Nelore, 14 animais cruzados (Nelore x Angus) e 

1 animal pertencente ao grupo racial Angus. Os animais eram conduzidos do pasto às áreas de manejo do 

curral (seringa, brete e tronco de contenção) de forma calma e tranquila. Um animal por vez permaneceu 

sozinho por um período de 30 segundos em uma das áreas do curral (área total de 225 m
2
), onde estava 

previamente alocada uma bola amarela de 30 cm de diâmetro a 9,40 metros da saída do tronco de 

contenção. Duas áreas circulares foram delimitadas ao redor da bola a fim de se determinar o nível de 

aproximação do animal ao objeto, tendo a área de número 1 com um raio de 1 metro e a área de número 

2, raio de 1,80 metros, ambos contados a partir do centro da bola. Além dessas, foi considerada uma 

terceira área (área 3) referente ao espaço total onde estava alocado o objeto, desconsiderando as áreas 1 e 

2. Para as respostas comportamentais dos animais frente ao novo objeto, foram registradas as categorias a 

seguir (adaptado de Vieira, 2005): Tocar o objeto - O animal encosta no objeto com o focinho ou a 

cabeça, ocasionando movimento da bola. Cheirar - O animal cheira a superfície do objeto, o ar ou o chão 

na direção da bola. .Indiferente ao objeto - O animal permanece parado, com a cabeça não voltada ao 

objeto, por cinco segundos ou mais nas áreas 2 ou 3. Coicear - O animal arremete, em direção ao objeto, 

um ou os dois de seus membros posteriores para trás ou para os lados. Atento ao objeto - O animal 

permanece parado com a cabeça voltada ao objeto, olhando fixamente, por cinco segundos ou mais. 

Evitar - É considerado quando o animal se aproxima do objeto, com o intuito de investigar o mesmo, 

posicionando um dos seus membros na área 2, e em seguida foge do objeto deslocando-se em direção a 

área 3. Esquivar - Após a saída do tronco de contenção, o animal se afasta do objeto, sem que posicione 

um dos membros anteriores na área 2. Ao término dos 30 segundos o animal foi conduzido à outra área 

do curral para a realização do teste DF. Um observador iniciou a aproximação em direção ao animal 

(aproximadamente um passo por segundo) e a distância máxima que o animal permitiu a aproximação, 

antes de iniciar seu deslocamento, foi registrada como sendo a DF do animal em questão. Esta distância 

foi registrada realizando a contagem dos passos (aproximadamente 70 cm por passo). Com relação aos 

testes do novo objeto e DF, foram atribuídos escores para cada animal de acordo com os comportamentos 

apresentados frente à bola e de acordo com a aproximação máxima permitida do observador, 

respectivamente. Os escores serão descritos a seguir: Escore de aproximação: 1 = o animal se posicionou 

a uma distância superior a 1,0 m em relação ao centro da bola e 2 = o animal se posicionou a uma 

distância menor ou igual a 1,0 m em relação ao centro da bola. Escore de ação: 1 = animais que 

apresentaram os comportamentos esquivar, evitar e/ou atento à bola; 2 = animais que tocaram o objeto 

com o focinho ou a cabeça e/ou cheiraram a bola e 3 = animais que não demonstraram nenhum 

comportamento de curiosidade em relação à bola, ou seja, aqueles que permaneceram indiferentes ao 

objeto. Para aqueles indivíduos que apresentaram mais de um comportamento, o escore máximo de ação 

foi concedido. Escore DF: 1 = 0 a 6,9 metros; 2 = 7 a 13,9 metros; 3 = acima de 14 metros e 4 = valor de 

50 metros.Os dados foram analisados utilizando-se análise estatística descritiva do programa Microsoft 

Office Excel
®
, com o objetivo de atribuir os escores de aproximação, ação e DF. Em seguida, para 

investigar a existência de associação entre os escores obtidos a partir do teste do novo objeto e o escore 

DF, foi utilizado o teste do Qui-quadrado (P<0,05), utilizando o pacote estatístico SPSS
®
.  
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Resultados e Discussão 
Dentre os quarenta animais avaliados, três não apresentaram nenhum comportamento que 

demonstrasse curiosidade em relação à bola; dois deles foram considerados indiferentes à bola e somente 

um animal reagiu com agressividade, dando cabeçadas na bola. O comportamento coicear não foi 

apresentado por nenhum dos animais avaliados. Estes três animais foram excluídos das análises 

estatísticas. Dos 37 animais restantes, 23 (62,16%) não tocaram a bola e 14 (37,84%) a tocaram com o 

focinho, realizando este comportamento de forma calma e tranquila, podendo este comportamento ser 

caracterizado como expressão de curiosidade. Dentre os 23 animais que não tocaram a bola, seis 

cheiraram a superfície do objeto, o ar ou o chão próximo à mesma, sendo que três deles se aproximaram 

a uma distância superior a 1 m em relação ao centro da bola (Eap = 1) e os outros três a uma distância 

menor ou igual a 1 m em relação ao centro da bola (Eap = 2). Dentre os 14 animais que tocaram a bola, 

sem agressividade, todos apresentaram escore 2 para Eap e Eac, caracterizado pela  aproximação menor 

ou igual a 1 m em relação ao centro da bola,  tocando ou cheirando a mesma. Mais da metade dos 

animais (20) se aproximaram a uma distância superior a 1 metro em relação ao centro da bola, enquanto 

que o demais (17) apresentaram comportamentos de esquiva, indicando uma maior predisposição a 

sensação de medo, ao invés de curiosidade. Em relação ao teste Distância de fuga (DF), mais da metade 

(22) obtiveram escore 2 para DF , caracterizado por  distâncias de 7,0 a 13,9 metros. Considerando que 

os animais avaliados eram em sua maioria do grupo racial Nelore e Cruzados (Nelore x Angus), machos 

não-castrados, todos oriundos de uma mesma propriedade e que quando submetidos ao manejo, este é 

realizado de forma calma e tranquila, pode-se considerar um valor de DF esperado. Barbosa Silveira 

(2008) classificou 163 bovinos machos castrados, de dois grupos genéticos Bos tauros tauros e Bos 

tauros tauros x Bos tauros indicus, criados em sistema extensivo, em não reativos, intermediários e 

reativos a partir dos respectivos valores médios de DF: 5,47; 8,49 e 12,02 metros.Tanto o escore de 

aproximação (χ2= 0,589; GL = 3; P>0,05) quanto o escore de ação (χ2 = 0,206; GL = 3; P>0,05) foram 

significativamente independentes da DF, demonstrando que ambas as características não estão associadas 

com a reação do animal ao ser humano, avaliada por meio da DF.  . Assim pode-se levantar a hipótese de 

que a reação ao humano deva estar relacionada às experiências prévias e manejos, que seria independente 

das respostas eliciadas por uma “novidade”. Um objeto desconhecido e inanimado, alocado em um 

espaço de dimensões onde seja permitido ao animal manter-se afastado do mesmo, pode estimulá-lo a 

aproximar-se do objeto ou não de forma voluntária, como produto da expressão da curiosidade. 

 

Conclusões 

A falta de associação entre as respostas fornecidas pelos testes do novo objeto e Distância de 

fuga nos leva a concluir que os animais respondem de forma diferenciada a cada um dos estímulos à que 

foram expostos. Portanto, o presente trabalho vem a contribuir nos estudos de avaliação de temperamento 

atentando-se ao fato da importância de identificar quais comportamentos estão sendo avaliados em cada 

uma das medidas de temperamento descritos na literatura. 
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