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Resumo 

Na realização deste trabalho foram utilizados 12 borregos da raça Ile de France (IDF) e 12 borregos da raça 

Churra da Terra Quente (CTQ) com 104 dias de idade. Os borregos foram sujeitos a um teste que seguiu 

procedimento proposto por Tallet et al. (2005) e adaptado por Silva e tal (2008). De forma breve foi criada uma 

área de teste com 5,5 m de comprimento, 2 m de largura e 1,5 m de altura, a qual não permitia ao borrego ter 

contacto visual com os restantes animais. Uma câmara de vídeo (Sony- Handycam 2006i) foi colocada numa 

posição elevada de modo a captar toda a área de teste. O teste foi dividido em 3 situações diferentes (S1, S2 e 

S3) de 2 minutos cada. Nas S1 e S3 os borregos estavam sozinhos na S2 entrava um tratador que ficava imóvel. 

Foram avaliados os comportamentos de actividade (movimento e saltar) e de vocalização. Os borregos da raça 

IDF apresentam maior (P <0,05) actividade que os borregos CTQ. Para os valores de vocalização verifica-se que 

há uma tendência (P=0,09) para que os borregos IDF vocalizem mais que os da raça CTQ. A entrada do tratador 

na área de teste causou uma redução (P<0,05) do comportamento de movimento. Com este trabalho pode ser 

concluído que há diferenças entre raças no comportamento de borregos e que a sua avaliação permitirá uma 

melhor compreensão da interacção homem-animal.  

 

Introdução 

Na produção animal as práticas correntes de maneio obrigam à interacção com os animais o que pode afectar 

consideravelmente o seu bem-estar e dificultar as práticas de manipulação com repercussões na sua fácil 

condução e segurança (Waiblinger et al., 2006). Para além disso, há trabalhos que mostram que os problemas 

resultantes da interacção podem conduzir à redução da produção e da qualidade do produto (Lensink et al., 

2000; Napolitano et al., 2006). Estes últimos autores verificaram que uma interacção positiva com borregos 

antes do desmame resultou um efeito positivo no pH final e na qualidade da carne. Os comportamentos de 

resposta face aos humanos podem ser medidos recorrendo a testes que assumem variados desenhos e que 

envolvem geralmente uma pessoa parada ou em movimento (Hemsworth e Coleman, 1998, Passillé e Rushen, 

2005). Neste sentido é objectivo deste trabalho estudar o comportamento de actividade (movimento e salto) e 

de vocalização de borregos em pré-desmame das raças Ile de France (IDF) e Churra da Terra Quente (CTQ) num 

teste individual de interacção homem-animal. 

 

Material e Métodos 

Este estudo teve lugar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real (latitude 41º 19`N, 

longitude 7º 44`W e altitude 479 metros). Para o teste foram utilizados 12 borregos IDF e 12 borregos CTQ com 

104±8 e 104±6 dias de idade, respectivamente. Os borregos estudados foram submetidos às mesmas condições 

alimentares, ambientais e de maneio. Os borregos estavam junto das mães, divididos por raças, em dois 

parques contíguos à área de teste. Para o teste foi seguido o procedimento proposto por Tallet et al. (2005) e 

posteriormente adaptado por Silva et al. (2008). De forma breve este teste consistiu em colocar 

individualmente cada borrego num ambiente não familiar, que representa a área de teste. Esta área consiste 

numa cerca com 5,5m de comprimento, 2m de largura e 1,5m de altura com paredes contínuas, a quais não 

permitiam ao borrego ter contacto visual com os restantes animais (Figura 1). A área de teste foi dividida em 5 

quadrantes de 1 x 2 m e uma área de 0,5 x 2 m na qual o tratador se sentava. Para registar os comportamentos 

recorreu-se a uma câmara de vídeo (Sony-Handycam 2006i) que foi colocada numa posição elevada de modo a 

captar toda a área de teste.  
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Figura 1. Representação da cerca de teste, com o tratador e a câmara de vídeo instalada (Machado, 2006).  

 

O teste foi dividido em 3 situações diferentes (S1, S2 e S3) de 2 minutos cada: S1 - colocação do borrego na 

área de teste; S2 - permanência do tratador na área de teste e S3 - saída do tratador, deixando o borrego 

novamente sozinho. Para a análise dos comportamentos dos borregos utilizou-se a gravação vídeo e áudio. 

Todo o material vídeo e áudio foi digitalizado para análise em computador. Foram avaliados os 

comportamentos descritos num etograma (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Etograma de comportamentos dos borregos.  

Comportamento Definição 

Actividade   

Movimento Posição activa. Andar e correr 

Saltar  Elevação dos membros anteriores e posteriores 

  

Vocalizar Borregos emitem expressões vocais 

 

O comportamento de actividade foi determinado, por análise de imagem recorrendo ao programa Image J. do 

percurso realizado dentro da área de teste. O comportamento vocalizar foi medido por análise áudio durante o 

visionamento dos vídeos. A análise dos comportamentos de actividade e vocalizar foi realizada por um factorial 

recorrendo ao programa JMP-SAS (Version 5.1; SAS Institute Inc. Cary, NC, USA), sendo estudados os efeitos da 

raça e da situação. A comparação de médias foi realizada pelo teste de Fisher-PLSD.  

 

Resultados e discussão 

No Quadro 2 estão representados os comportamentos de movimento (m min
-1

), saltar e vocalizar para os 

borregos da raça IDF e CTQ, nas três situações de teste. Observa-se que os borregos da raça IDF apresentam 

maior (P <0,05) actividade e maior número de saltos que os borregos CTQ. Para os valores de vocalização 

verifica-se que há uma tendência (P=0,09) para que os borregos IDF apresentem maior valor de vocalizações do 

que os da raça CTQ. 

 

Relativamente à situação verifica-se um efeito marcado da presença do tratador no comportamento de 

movimento. Os resultados mostram que os borregos apresentam menor (P<0,05) movimento com a presença 

do tratador. O que está de acordo com os resultados de Tallet et al. (2005), que num trabalho próximo do 

presente e com borregos da raça INRA 401, verificaram que a presença do tratador induziu um menor 

movimento dos borregos. Verifica-se ainda que para o comportamento de saltar não há diferenças (P>0,05) 

entre situações e que os borregos vocalizam com maior (P<0,05) frequência na S1. Num trabalho anterior (Silva 

et al., 2008) e seguindo uma metodologia próxima da do presente trabalho, mas com animais mais jovens (88 

dias de idade), observaram resultados próximos em que os borregos IDF exibiram maior movimento em todas 
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as situações que os CTQ. O efeito da genética na resposta a estímulos causadores de medo tem sido 

investigado nas diversas espécies de produção (Grandin e Deesing, 1998, Boissy e tal. 2002). Nestes trabalhos é 

apontado um efeito marcado da resposta de animais de diferentes raças a situações de stresse. O que vai de 

encontro ao observado neste trabalho. De facto, os borregos IDF exibem comportamentos que mostram uma 

menor capacidade de estabelecer o equilíbrio com o ambiente da zona de teste e como tal são animais que 

potencialmente são mais difíceis de manipular nas práticas de maneio, o que vai de encontro ao apontado por 

Goddard et al. (2000).  

 

Quadro 2. Comportamentos de movimento (m min 
-1

), saltar (número min
-1

) e vocalizar (número min
-1

) para os 

borregos da raça IDF e CTQ, nas três situações de teste. 

Efeito Movimento (m min
-1

) Saltar (número min
-1

) Vocalizar (número min
-1

) 

Raça    

IDF 41,5ª 9,6ª 39,2
a
 

CTQ 36,0
b
 4,8

b
 35,1

a
 

    

Situação    

S1 46,4ª 7,4
a
 44,6

a
 

S2 28,7
b
 7,9

a
 33,2

b
 

S3 41,1
a
 6,3

a
 33,8

b
 

    

Probabilidade    

Raça (R) 0,009 <0,001 0,093 

Situação (S) <0,001 0,362 0,002 

R x S  0,863 0,516 0,462 

EPM    

Raça (R) 1,21 0,80 1,40 

Situação (S) 1,82 0,86 2,10 

R x S  2,57 1,21 3,67 

Para a raça e situação e para cada comportamento, médias com diferente letra são significativamente 

diferentes (P <0,05); EPM - Erro padrão da média  

 

É possível concluir que há diferenças de comportamento entre raças e que da presença do tratador resulta 

uma diminuição dos comportamentos de actividade e de vocalização. Com este trabalho pode ainda ser 

concluído que os borregos IDF podem exibir maior agitação nas práticas de maneio.  
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