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Foi avaliado o efeito da aprendizagem sobre o nível de reatividade e estatus de bem-estar de 

novilhas Nelore e ¾ Nelore. O estudo foi realizado com 20 animais, agrupados em dois lotes 

homogêneos quanto aos dois grupos raciais. Para determinação da reatividade foram utilizados 

os métodos Velocidade de saída (VS) e Distância de fuga (DF). O estatus de bem-estar foi 

aferido através da freqüência cardíaca. Os animais do tratamento 1 (T1) foram manejados duas 

vezes, com intervalo de 30 dias; os animais do tratamento 2 (T2) receberam seis dias de manejo, 

não consecutivos, e com oferta de quirera como forma de recompensa alimentar. Os dados 

foram analisados pelo modelo estatístico Mann-Whitney para obtenção de mediana, mínimo e 

máximo, respectivamente. O método VS, em metros por segundo, apresentou redução (p<0,05) 

nos animais do T2 (1,31; 0,67; e 5,77), em relação ao T1 (2,46; 0,76; e 8,33). O mesmo ocorreu 

com os valores de DF, em metros, do T2 (6,71; 2,26; e 50,00) comparado ao T1 (13,17; 4,24; e 

50,00) (p<0,05). A freqüência cardíaca, em batimentos por minuto, dos animais do T2 (56; 36; e 

72) foi menor (p<0,05) comparado aos do T1 (68; 52; e 100).  Conclui-se que houve efeito da 

aprendizagem na expressão da reatividade e no estatus de bem-estar das novilhas, submetidas ao 

maior contato com os seres humanos e com recompensa alimentar. O efeito foi caracterizado 

pela redução da reatividade das novilhas, indicando uma tendência de se tornarem mais calmas 

com manejos sucessivos e aplicação de reforço positivo. 
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