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Introdução

O estudo do comportamento e do bem estar de 
animais selvagens mantidos em cativeiro é vital para o 
seu manejo e reprodução.

O comportamento é uma das propriedades mais 
importantes da vida animal, e tem um papel 
fundamental nas adaptações das funções biológicas 
representando a parte de um organismo através da qual 
interage com o ambiente [10].

Nishida [7] define comportamento como um 
conjunto de atividades que os animais exibem no tempo 
e no espaço, em geral, constituído de posturas e de 
movimentos do corpo ou partes do corpo, incluindo 
ainda as atividades viscerais que não são tão visíveis. 
Mais comumente, os comportamentos são prontamente 
reconhecidos em categorias funcionais como: reflexos 
posturais, padrões de locomoção, comportamento 
alimentar, comportamento sexual, comportamento de 
cuidado parental, comportamento de comunicação, etc.

O cativeiro impõe aos animais selvagens condições 
muito diferentes daquelas encontradas em seus 
ambientes naturais. Sabe-se que comportamentos 
incomuns a espécie, tais como agressividade excessiva, 
estereotipias ou inatividade, são considerados 
resultados de cativeiros inadequados [1].

O bem estar animal refere-se, basicamente, à 
qualidade de vida dos animais e como estes a 
percebem. Um dos conceitos mais aceitos e 
reconhecidos sobre bem estar animal é o conceito do 
Farm Animal Welfare Council (FAWC), que é baseado 
em cinco liberdades inerentes aos animais, são elas, 
liberdade fisiológica (ausência de fome e de sede), a 
liberdade ambiental (edificações adaptadas), a 
liberdade sanitária (ausência de doenças e de fraturas), 
a liberdade comportamental (possibilidade de exprimir 
comportamentos normais) e a liberdade psicológica 
(ausência de medo e de ansiedade) [9].

O Puma yagouaroundi é um felino que habita 
quase todos os tipos de habitats abaixo dos 2.200m de 
altitude [4]. De acordo com Oliveria [8], o P. 
yagouaroundi ocorre em todo Brasil, exceto no sul do 
Rio Grande do Sul. Seu habitat é bastante variado 
incluindo florestas tropicais e subtropicais, cerrado, 
caatinga, pantanal, vegetação secundária e etc.

Cubas et al. [2] considera que atualmente a 
situação do Puma yagouaroundi em cativeiro é um 
fator que necessita de relativa atenção. Embora, no 
Brasil, a espécie não esteja na lista dos animais 
ameaçados de extinção, a taxa média de crescimento da 
população em 20 anos da história do gato-mourisco em 
cativeiro foi de 25% e a taxa média nos últimos dez
anos foi de apenas 10%, uma vez que, trata-se de uma 
espécie em que a transferência entre instituições não é 
muito comum. Portanto, a população crescente é 
devido à captura na natureza proveniente da 
descaracterização de habitas e degradação ambiental.

Neste trabalho objetivou-se o estudo do 
comportamento de um casal de Puma yagouaroundi
em cativeiro com a finalidade de analisar a adequação e 
a utilização do espaço físico do cativeiro pelos 
espécimes estudados, observar o comportamento social 
entre o casal, identificar comportamentos reprodutivos, 
bem como detectar possíveis sinais de comportamentos 
atípicos.

Material e métodos

O presente trabalho foi desenvolvido no Parque 
Estadual Dois Irmãos localizado no bairro Dois Irmãos 
no município de Recife. Foi estudado o comportamento 
do Casal (Maurício e Luna) de Puma yagouaroundi, 
ambos adultos e com idade desconhecida, que se 
encontram cativos em um recinto com as seguintes 
dimensões: 4,5m de largura por 2,5m de altura por 
9,0m de profundidade.

O trabalho consistiu na observação dos animais pelo 
método Ad libitum e “todas as ocorrências”. As 
observações foram realizadas no período da manhã no 
horário das 9h às 11h, por cinco dias, totalizando dez
horas. 

Os registros coletados foram transcritos para uma 
tabela de checagem (Fig. 1) que continha informações 
acerca das atividades realizadas pelos animais, bem 
como a localização no espaço físico do recinto em que 
foram efetivadas. Também foram feitas anotações 
sobre o comportamento reprodutivo, social e 
ocorrência de comportamentos atípicos.

Foi observada e analisada a utilização e adequação do 
recinto para os espécimes em estudo. Com relação à 



utilização das áreas do recinto, só foram observadas 
aquelas onde eram realizadas as ações sentar e 
descansar para identificar qual(is) local(is) do recinto 
foi(ram) mais explorado(s) pelos animais. O recinto foi 
divido em quatro áreas (A, B, C e D) (Fig.3), podendo-
se ao final das observações identificar a área mais 
utilizada pelos animais. As pranchas, bordas e outras 
estruturas do recinto também receberam nomes para 
facilitar a interpretação dos resultados obtidos (Fig.2).

Resultados e Discussão

Segundo as observações, a fêmea passou 71,2% do 
tempo de observação descansando. O ato de andar foi 
observado em 15,2% do tempo de observação e o de 
sentar, 6,4%. As ações de subir (4%) e descer (3,2%) 
foram registradas poucas vezes.

O macho passou grande parte do seu tempo (84%) 
descansando na casinha-1. Este fato pode estar 
relacionado com a idade do macho [3], já que o 
mesmo, segundo informações cedidas pelo zoológico, é 
idoso. Este fato também pode estar relacionado ao 
horário de observação que pode ser o horário de 
descanso do animal ou ainda com a falta de estímulos 
ambientais no recinto para que o ambiente torne-se
mais apropriado e atrativo ao animal tornando-o mais 
ativo. A segunda ação mais observada no macho foi a 
de andar, apesar de apresentar apenas 11,2% das 
atividades efetuadas. Os movimentos de subir (2,4%) e 
descer (2,4%) foram observados poucas vezes, mas 
proporcionamente, uma vez que o animal andou pouco 
pelo recinto e poucas vezes saía da casinha para se 
movimentar.

A.Comportamento Social e Reprodutivo
De acordo com o comportamento social e reprodutivo 

do casal, foi observado que o macho se aproximou da 
fêmea e vice-versa. Este comportamento pode estar 
relacionado com o fato de a fêmea estar em cio, onde 
foi observado comportamento reprodutivo como 
lordose e demarcação territorial [5].

Foi observado que em uma das aproximações do 
macho, a fêmea o agrediu. Esta ação pode ter relação 
com o período do ciclo estral que influencia na 
aceitação da fêmea à aproximação do macho [6] ou 
simplesmente pelo o fato do macho estar invadindo o 
território em que ela se encontrava.

B. Utilização do Recinto
Os locais mais utilizados pela fêmea para sentar e 

descansar foram a Prancha-2 com 43,2% dos registros, 
a Borda-AC com 22,6% e a Borda-AD, com 16,4%.
Outros lugares escolhidos pela fêmea, foram o Fosso-
AC com 7%, o Gradil-AC, Gradil-AD e Substrato-AD, 
cada um, com 3,6% dos registros.

Desta forma, a área mais utilizada pela fêmea é a área 
A (43,2%) seguida pela área C (33,2%) e área D 
(23,6%). 

O macho não apresentou a ação de sentar, somente a 
de descansar. Desta forma, 100% das ações de 

descansar foram observadas na casinha-1, que está 
localizada na área A.

C. Adequação do Recinto
A planta baixa do recinto (Fig.2) do casal de gatos-

mouriscos apresenta um fosso que ocupa quase metade 
da área do recinto. O fosso é utilizado por animais que 
possuem hábito aquático, o que não é o caso dos 
espécimes estudados neste trabalho. Desta forma o 
fosso não possui qualquer função senão diminuir a área 
de utilização dos espaços do recinto pelos animais. 

De acordo com o tempo de observação pôde-se 
perceber que o macho e, em menor grau, a fêmea, 
passaram grande parte de seu tempo descansando, 
explorando pouco as demais áreas do recinto. 

D. Comportamentos atípicos
Os comportamentos atípicos ou estereotipados foram 

raramente observados. Na fêmea o movimento de andar 
de um lado a outro no gradil foi observado por duas 
vezes, porém não foi suficiente dentro do período de 
observação para ser considerado repetitivo. 

No macho foram observadas quatro vezes no mesmo 
dia um movimento de andar em volta do tronco que 
sustenta a casinha-1, porém o tempo de observação 
total não foi suficiente para que fossem obtidos 
resultados significativos.

Com as observações, pode-se concluir que o recinto 
não está adequado aos gatos-mouriscos, uma vez que, 
os animais movimentam-se pouco em razão do espaço 
reduzido pela presença de um fosso, local este 
apropriado a espécimes de hábitos aquáticos. A
ausência de ambientação no local também impede que 
os animais exerçam algum tipo de atividade, tornando-
se ociosos e com excesso de peso, comprometendo 
assim a saúde física e psíquica destes. 

Por essa razão, é importante que os recintos tenham 
ambientes enriquecidos e a equipe de tratadores 
conheça o comportamento dos animais, para que as 
espécies mantidas nestas condições apresentem um 
bom desenvolvimento físico e psicológico.

Acerca do comportamento social e reprodutivo da 
fêmea e do macho, foram observadas aproximações, 
principalmente do macho, uma vez que a fêmea 
apresentou sinais de cio, entretanto não houve dados 
suficientes para afirmar a ocorrência de cópula devido 
ao pouco tempo de observação. 

Este trabalho sugere a viabilização de um recinto 
adequado para o Puma yagouaroundi de acordo com a 
legislação de zoológicos vigente e propõe a criação de 
programas de enriquecimento ambiental que podem ser 
implementados utilizando-se materiais recicláveis. 

Faz-se oportuno lembrar que veterinários e biólogos 
têm um papel muito relevante enquanto responsáveis 
por parques zoológicos, devendo observar, acompanhar 
e contribuir ativamente para a satisfação das 
necessidades dos animais, como também são 
responsáveis pelos aspectos educacionais do parque, 
que devem não só contribuir para a educação do 
público em geral, mas também fazer com que os 



visitantes sejam mais respeitadores e menos invasivos 
em relação aos animais.
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Figura 1. Tabela de checagem utilizada na 
observação.

Figura 3. Planta baixa do recinto dividida em 
áreas.

ÁÁRREEAA AA ÁÁRREEAA BB

ÁÁRREEAA DD ÁÁRREEAA CC

Figura 2. Planta baixa do recinto, com nomenclaturas.




