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Introdução

A avaliação comportamental é instrumento de
pesquisa que visa descrever e justificar ações realizadas 
pelos animais. O seu estudo implica tanto responder, 
por meio de experimentos, respostas relacionadas a 
comportamentos humanos (psicologia comparativa), 
como auxilia, com o conhecimento pré-existente de 
uma determinada espécie, forma de organização social, 
habitat, hábitos alimentares, bem como seu manejo, 
especialmente ás criadas em cativeiro.

O enriquecimento ambiental consiste na 
exposição de animais cativos jovens e adultos a 
ambientes ricos em estimulação sensorial, gerada por 
alimento escondido, objetos inanimados. (CHAMOVE, 
1989; ZIMMERMANN et al., 2001, MELLEN e 
MACPHEE, 2001).

O psicólogo canadense Donald O. Hebb, o 
primeiro pesquisador a se interessar pelos efeitos do 
enriquecimento ambiental sobre o comportamento,
descobriu que animais criados em ambientes maiores e 
com mais variedade de objetos e configurações 
espaciais do que aqueles então normalmente impostos 
em criadouro e laboratórios posteriormente 
apresentavam habilidade superior de aprendizagem, 
comparativamente em relação a outros animais criados 
em ambientes menores e não enriquecidos 
(FERNÁNDEZ-TERUEL, et al., 2002.)

O objetivo da pesquisa foi a de observar a 
utilização de todo o recinto pelo chimpanzé, bem como 
a execução de comportamentos típicos, incluindo o 
aproveitamento dos objetos de enriquecimento 
ambiental, visando à diminuição do estresse animal 
causado pelo manejo. Proporcionando assim para o 
estabelecimento, sugestões para o bem-estar do animal.

A técnica utilizada foi a análise 
comportamental, método amostragem animal focal; 
que consistiu na observação de animais que permitem 
maior proximidade para estudo, podendo ser aplicada 
em grupos ou em um único indivíduo. O Animal Focal 
é uma das técnicas mais empregadas em estudos de 
comportamento, especialmente de primatas e em 
condições de cativeiro (DEL-CLARO, KLEBER-
2004).

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado no Parque 
Dois Irmãos – PE nos meses de maio e junho do ano de 
2009. A técnica animal focal foi executada no 
chimpanzé (P. troglodytes) em cativeiro. Em primeiro 
momento foi determinado o plano de trabalho e a 
técnica a ser empregada. Passado esta etapa, foi 
elaborado um Etograma (tabela 1); descrição dos 
comportamentos através de siglas, que incluem 
atividades fisiológicas, físicas e psicológicas. O mapa 
do recinto foi elaborado para auxiliar no 
acompanhamento das atividades do primata.

 O recinto foi dividido em áreas (A1, A2, B, 
C1, C2, CB, CF, CBL e D); segmentação dos espaços, 
e subáreas com subdivisões; onde localizamos os 
objetos de enriquecimento (M, M1, M2, M3, M4, R3 e 
T), utilização do Solo (S) e na ausência do animal no 
foco de visão foi adotada a sigla SCV – Sem capo de 
visão (Figura 1).

Os objetos do recinto inseridos como 
instrumento de enriquecimento foram: mesa (madeira),
tubo (cimento), rede presa em troncos ficados no solo, 
mais vegetação nativa.

O tempo utilizado para as observações foi de 
quatro minutos com intervalos de igual período. Foi 
utilizada uma prancheta com ficha de campo ( data, 
horário, duração, comportamentos, observações e 
numero de visitantes)  e máquina digital para a 
obtenção dos dados. Foram anotados todos os 
comportamentos visíveis juntamente com suas 
respectivas durações, a cada período de quatro minutos. 

Resultados e Discussão

De acordo com o tempo de observação 
acordado no começo do estudo; duas horas ao dia, no 
decorrer de cinco dias, compondo uma amostragem 
numérica de dados no valor de 399 observações, 
puderam-se verificar diferenças na utilização dos 
espaços em diferentes comportamentos.

 A área A apresentou nas observações 7% de 
aproveitamento pelo animal. A espécie desfrutava do 
espaço basicamente nas atividades de locomoção e em 
alguns momentos para atividades individuais.
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A área B, onde se situava o corredor do 
recinto, demonstrou 18% na realização dos 
comportamentos pelo animal. A categoria alimentação 
também é evidenciada neste espaço, pois a oferta do 
alimento era feita pelo tratador neste local

A área C2 apresentou 36%  na utilização pelo 
animal (grafico1). Principalmente na categoria 
comportamental intitulada alimentação, cerca 40%, 
onde o animal se deslocava com a alimentação e a 
ingeria na área em questão. Constatamos que 66% do 
total de comportamentos eram realizados na área.

A área CB, intitulada como cambiamento, 
forneceu 33% do uso. Estes dados foram coletados 
quando o animal estava recolhido na área por opção ou 
quando se fazia necessário para o parque dois irmãos. 

A subárea M (M, M1, M2, M3, M4)
correspondente à mesa, sendo esta, objeto de 
enriquecimento ambiental, foi acessada pelo animal
totalizando 96% dos comportamentos em relação à área 
C2 (gráfico 2). Mostrando assim boa aceitação pela 
espécie. A mesa era utilizada para alimentação, 
forrageio e exposição ao sol pelo animal. O ponto M1 
aparentou preferência pelo chimpanzé por demonstrar 
em dados 42% na.

O objeto túnel (T) tinha a utilidade aparente 
pelo chimpanzé apenas como auxilio para alcançar a 
mesa no recinto. Apresentou no estudo mais de 2% de 
uso.

A subárea R3, que descreve o objeto rede, não 
apresentou mais de 2% de serventia. O animal tinha 
dificuldade em acessá-la e quando o fazia preferia os 
horários de menor movimento do zoológico.

 Foram verificadas as condições físicas do 
espaço, visando o bem estar do animal no cativeiro, 
onde constatamos que o recinto possui 
aproximadamente 110 m, estando de acordo com a 
instrução normativa 169 de 20 de fevereiro de 2008.
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Tabela 1. Descrição dos comportamentos do Chimpanzé no Zoológico (Maio a Junho 2009).

Comportamento Sigla Nº eventos Compotamentos sigla Nº Eventos
Relações /Público Atividades de Locomoção
Observando os Observadores OO 99 Ativid. Delocamento Quadrúpede ADQ 126
De costas para o Público DP 01 Ativid. Deslocamento Bípede ADB 02
Interagir estimulado por Humano IEH 16 Parado Quadrúpede PAQ 60
Individuais Parado Bípede PAB 05
Arrancar vegetação com boca ou 
mãos

ARV 04 Correr CRR 15

Balançar o corpo lateralmente BAC 20 Descer utilizando Túnel DST 09
Coçar CC 25 Subir utilizando Túnel SUT 08
Catar CT 02 Alimentação
Defecar DF 02 Comer CO 45
Deitado Lateral DTL 15 Forragear, pegar alimento FO 73
Deitado Barriga para cima DTB 15 Comer depois de matar outra 

espécie
03

Limpeza dos dedos LD 05 Comer restos de alimento 
utilizando o dedo polegar

15

Sentado ST 98
Sentado segurando o pé STP 15
Presa morta na boca PMB 05
Vocalizar antes de comer VOA 01
TOTAL 686

Figura 1. Mapa do recinto. Divisões das áreas (A1, A2, B, C1, C2, CB, D) e subáreas (M. T, R)

        
Gráfico 1. Porcentagem dautilização das Áreas.                   Gráfico 2. Porcentagem da utilização das subáreas.


