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ABSTRACT
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um limitado padrão de cuidado materno,
amamentando seus filhotes uma vez ao
dia por 3 a 4 minutos apenas (Zarrow et

RESUMEN

al., 1965; García-Dalmán & González-

Los estudios sobre el comportamiento y
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de fuga e muito predados (Hudson &
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Distel, 1982), dessa forma quanto
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Brasil,

comerciales.

es

Este

de

trabajo
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comportamento materno. O trabalho

láparos e após o nivelamento das
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ninhadas,

após a estimulação tátil dos láparos em
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estímulo do primeiro dia de nascimento
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até 30 dias de vida. T1-10: estímulo do

Faculdade de Ciências Agrárias e

primeiro dia de nascimento até o 10° dia

Veterinárias,

Campus

de vida (momento de início da abertura

Jaboticabal, São Paulo, Brasil. A ração

dos olhos. T10-20: estímulo dos 10 dias
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de

em quatro tratamentos, sendo: T1-30:

de
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de idade até os 20 dias de idade

idade a matriz não apresentou interesse

(momento que se inicia a ingestão de

no láparo que foi estimulado por

alimento sólido. T20-30: estímulo dos

estarem maiores e já se alimentando.

20 aos 30 dias de vida. A estimulação

RESULTADOS E DISCUSSÃO

tátil consistiu em retirar o ninho da
gaiola,

conter

láparo

matrizes demoraram a se aproximar do

individualmente com uma das mãos e

ninho ou dos láparos logo após a

com a outra acariciar seu dorso, com

estimulação tátil (figura 1). Latências

movimentos

repetitivos

menores indicam maior preocupação ou

(CABRAL, 2003). Após a estimulação

curiosidade em relação aos láparos. Ao

do último filhote o ninho foi colocado

longo do tempo as matrizes do T1-30

novamente na gaiola e observado o

continuaram se aproximando perdendo

comportamento das matrizes durante 3

o interesse ou curiosidade apenas após

minutos, cronometrando o tempo para

21 dias de estimulação. As matrizes do

se aproximarem do ninho, o tempo que

T1-10 tiveram aproximações rápidas

ficaram cheirando os láparos e o tempo

demonstrando menor interesse no 10º

de permanência dentro do ninho. Cada

dia. Matrizes do T10-20 e do T20-30

observação das matrizes seguiu o

apresentaram

período

cada

preocupação com seus láparos mesmo

tratamento. Os ninhos foram retirados

estes estando mais velhos, porém com

permanentemente das gaiolas aos 23

latências mais altas que do T1-30 e T1-

dias de idade dos láparos, por este

10. Latências de 180 segundos indicam

motivo a observação das matrizes do

que as fêmeas não se aproximaram dos

T20-30 ocorreu até esta idade e não até

filhotes.

de

suaves

cada

A latência indica o tempo que as

e

estimulação

de

curiosidade

ou

os 30 dias de idade, pois a partir dessa
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Figura 1. Médias das latências, em segundos, ao longo do tempo para primeira aproximação das matrizes
após estimulação dos láparos.

Assim como o tempo para se aproximar

diminui o estresse das matrizes e dos

dos filhotes, o tempo que as matrizes

láparos em relação aos humanos. Essa

passaram cheirando os láparos mostra o

diminuição

quanto se preocupam e estão curiosas

importante ao longo do crescimento dos

com o que possa ter acontecido através

filhotes e na vida adulta evitando

do

neles

problemas de manejo quanto a ataques

(figura 2). Nenhuma mãe atacou seus

resultantes em mordidas e arranhões.

filhotes e foi percebido que o cheiro

Com a figura 2, é possível notar que

humano que elas encontravam nos

independente da idade do láparo, as

láparos, deixou as matrizes menos

matrizes passaram um tempo razoável

arredias nos manejos diários devido ao

cheirando os mesmos.

cheiro

humano

presente

do

estresse

se

torna

costume com esse cheiro. Fato que
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Figura 2. Médias do tempo em segundos que as matrizes permaneceram cheirando seus láparos após
estimulação dos mesmos.

Algumas matrizes entraram no ninho

teve fêmeas que amamentaram seus

após a estimulação dos filhotes e

láparos.

amamentaram os mesmos novamente. A

permaneceram

figura 3 mostra o tempo médio de

amamentando e por mais dias depois da

permanência dentro do ninho ao longo

estimulação.

As

fêmeas
mais

do

T1-10
tempo

dos tratamentos. Apenas o T20-30 não

Figura 3. Médias do tempo em segundos que as matrizes permaneceram dentro do ninho após
estimulação tátil dos láparos.
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Três

matrizes

do

T1-30

láparos,

as

matrizes

continuam

permaneceram dentro do ninho durante

mostrando interesse, preocupação ou

os 3 minutos de observação, nos dias 2,

curiosidade,

9 e 23 cada uma. Mesmo as matrizes do

intensidades.

T1-30, já estando acostumada com o

demonstram que o tipo de manejo para

manejo diário de estimulação em seus

os filhotes, pode influenciar totalmente

láparos, os amamentou novamente no

a reação das matrizes e se for negativo

23º dia de lactação. No T1-10, duas

alterar a mortalidade da ninhada ou a

matrizes

relação homem-coelho por toda a vida

permaneceram

3

minutos

dentro no ninho, sendo uma matriz nos

porém

com

Essas

diferentes
observações

dificultando manejos diários.

dias 1 e 9, e outra matriz no dia 3.
Interessante observar que geralmente
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