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RESUMO 

Vasconcellos, A. S. (2009). O estímulo ao forrageamento como fator de 

enriquecimento ambiental para lobos guarás: efeitos comportamentais e 

hormonais. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

O lobo guará (Chrysocyon brachyurus), uma espécie vulnerável, tem apresentado 

problemas reprodutivos e de bem-estar em cativeiro. Buscando técnicas eficazes 

para melhorar os níveis de bem estar destes animais, e dando continuidade a estudo 

anterior, procurou-se investigar os efeitos da dispersão do alimento e variáveis 

possivelmente relacionadas à variabilidade individual e de gênero nas respostas 

comportamentais e hormonais ao enriquecimento. Foram aplicadas, a 11 animais de 

três instituições, técnicas de enriquecimento ambiental que consistiam na 

manipulação da variedade, quantidade e complexidade de estímulos alimentares, 

com registro do comportamento e dosagem de metabólitos fecais de glicocorticóides. 

Condições de linha de base e experimentais foram intercaladas no delineamento 

experimental. Foram aplicados testes de Objeto Novo para mensurar diferenças 

individuais e de gênero possivelmente envolvidas na resposta ao enriquecimento, e 

Testes de Escolha para avaliar a preferência dos animais pela busca do alimento. O 

enriquecimento levou, durante a sua aplicação, a um aumento significativo na 

frequência de comportamentos de forrageamento, sendo mais marcado o efeito nos 

indivíduos que tiveram concentrações de glicocorticóides diminuídas durante o 

enriquecimento. Observou-se que o gênero dos animais influenciava as respostas 

hormonais aos procedimentos e registrou-se correlação entre o perfil 

comportamental das fêmeas e sua reação hormonal ao enriquecimento (fêmeas com 

perfil exploratório tiveram aumento na concentração de metabólitos de 

glicocorticóides; as com perfil cauteloso, uma redução), um resultado não replicado 

com os machos. Os Testes de Escolha demonstraram preferência dos animais por 

uma forma de forrageamento que demandava investimento de esforço, em 
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detrimento da alternativa de acesso ad lib ao alimento, dando assim uma indicação 

do valor desses procedimentos para os lobos guarás cativos. O registro de perfis 

emocionais e a correlação destes com diferentes respostas hormonais ao 

enriquecimento são inéditos para a espécie e relevantes para as áreas de bem-estar 

e conservação. Os dados apontam para a importância de uma avaliação dos perfis 

emocionais individuais de animais cativos, como forma de se delinearem 

procedimentos que sejam efetivos para a promoção do bem-estar dos mesmos. Em 

adição a este achado, a preferência registrada pela busca do alimento, assim como 

o aumento na frequência de forrageamento produzido pelas técnicas de 

enriquecimento usadas sugerem ser estas técnicas eficazes para o aumento dos 

níveis de bem-estar de lobos-guarás em cativeiro.  

Palavras-chave: Lobo guará. Bem-estar animal. Enriquecimento ambiental. Estresse. 

Comportamento de forrageamento animal. 
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ABSTRACT 

Vasconcellos, A. S. (2009). The stimulus to foraging as an environmental enrichment 

factor for maned wolves. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

The maned wolf, a vulnerable species, has presented problems related to 

reproduction and welfare in captivity. This study aimed to find efficient techniques to 

improve the welfare levels of these animals, as a continuation of previous studies. In 

order to achieve this objective, we investigated the effects of dispersion of food and 

possible variables related to individual and gender variability in the behavioural 

responses to environmental enrichment. We applied environmental enrichment 

techniques to 11 animals, in three institutions. These techniques consisted of the 

manipulation of the variety, quantity and complexity of feeding stimulus, with 

evaluation of behaviour and glucocorticoid metabolites. Baseline and experimental 

conditions were intercalated in the experimental design. Novel Objects were applied 

in order to measure individual and gender differences, possibly involved in the 

responses to the environmental enrichment. Choice Tests were used to evaluate the 

preference of the animals for searching for food. Enrichment promoted a significant 

increase in foraging. This increase was stronger in the individuals who had 

diminished glucocorticoid metabolites concentrations during the enrichment. The 

gender of the animals had affected the hormonal responses to the procedures. There 

was also a correlation between the behavioural profiles of females and their 

hormonal reaction to the enrichment (exploratory females had an increase in the 

glucocorticoid concentrations, whilst cautious ones had a decrease), a result that was 

not observed in the males. The Choice Tests indicated a preference for a form of 

laborious foraging, indicating the great value of these procedures to the captive 

maned wolves. The emotional profiles and the correlation of these profiles with 

different hormonal responses to the enrichment are original and relevant to the 

welfare and conservation areas. Our outcomes point to the importance of an 
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evaluation of emotional profiles of captive animals to effectively design procedures to 

improve welfare of captive animals. In addiction to that, the observed preference for 

the searching of food, as well as the increased foraging promoted by the techniques 

suggest that these procedures are efficient to improve the welfare in captive maned 

wolves.  

Keywords: Maned wolf. Animal welfare. Environmental enrichment. Stress. Foraging. 
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INTRODUÇÃO 

O lobo guará 

Os lobos guarás (Chrysocyon brachyurus) são os maiores canídeos sul-americanos. 

Apresentam larga distribuição, que inclui regiões ao norte e nordeste da Argentina, 

oeste da Bolívia (Cabrera, 1957; Nowak & Paradiso, 1985), Peru (Dietz, 1984; 

Beccaceci, 1991) e Uruguai (Mones & Olazarri, 1990). No Brasil, são encontrados 

nas regiões Central, Sudeste e Sul (Cabrera, 1957; Dietz, 1984; Nowak & Paradiso, 

1991), principalmente em áreas de cerrado (Rodden et al., 2004). A despeito de sua 

ampla distribuição, lobos guarás estão em vias de se tornarem ameaçados 

(International Union for the Conservation of Nature, 2008), especialmente devido à 

expansão da agricultura nas áreas de ocorrência da espécie (Fonseca et al., 1994). 

Considerando esta ameaça crescente, as populações silvestres da espécie tendem 

a decrescer, fato que torna essencial o estabelecimento de uma população ex-situ 

sustentável e em boas condições de bem-estar. 

Os ambientes preferenciais dos lobos guarás são lugares com vegetação aberta, 

especialmente os próximos a baixadas com capoeirões, áreas de várzeas, matas 

arbustivas e áreas de cerrado, distantes de habitações humanas (Dietz, 1984). Os 

indivíduos não formam alcatéias; são caçadores solitários e são vistos aos pares 

somente durante a época de reprodução.  

Lobos guarás parecem ser monogâmicos facultativos: enquanto casais partilham de 

50 a 90% de seus territórios, animais vizinhos do mesmo gênero apresentam uma 

sobreposição menor de seus territórios (entre 10 e 20% para fêmeas e 1% para 

machos, Trolle et al., 2007). A estimativa de tamanho da área ocupada por casais 

varia grandemente entre os trabalhos, com números que vão de 22 km2 (Dietz, 

1984) até 115 km2 (Carvalho & Vasconcellos, 1995; Silveira, 1999). Essa 
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variabilidade pode estar relacionada à disponibilidade alimentar em cada sítio 

(Rodrigues, 2002).  

Alimentam-se de frutas, pequenos mamíferos (principalmente roedores) e aves, de 

acordo com a disponibilidade sazonal (Santos et al., 2003; Queirolo & Motta-Junior, 

2007; Rodrigues, 2007). A distribuição do consumo médio de itens alimentares pode 

apresentar ligeira variação nas proporções entre itens animais e vegetais nas 

diferentes localidades: de 44,6% (Motta-Junior, 1997 em Jataí, SP) a 59,4% 

(Rodrigues, 2002 em Águas Emendadas, DF) de procedência vegetal e de 55,4% 

(Motta-Junior, 1997) a 40,3% (Rodrigues, 2002) de procedência animal. Os itens 

alimentares de origem animal são, em sua maioria, compostos por animais noturnos, 

pequenos (pesando menos que 1 kg), terrícolas e habitantes de áreas campestres 

e/ou de cerrado (Motta-Junior, 1997). A maior parte destes itens é composta por 

pequenos roedores e aves. O nicho alimentar desses animais é o maior entre as 

espécies mais comuns de canídeos brasileiros (Jácomo et al., 2004). Embora em 

várias ocasiões carcaças de animais estivessem disponíveis, Dietz (1984) relata 

nunca ter observado lobos guarás se alimentando delas. O autor também classifica 

como incomum a predação de gado adulto, bezerros, ovelhas ou porcos, sendo 

frequente somente a caça de galinhas ou leitões, ocasiões em que, muitas vezes, 

são os lobos mortos pelos fazendeiros. Aragona e Setz (2001), que estudaram a 

dieta dos lobos no Parque Estadual de Ibitipoca, relatam a presença de material 

antrópico não comestível em grande parte das amostras fecais (de 25 a 40% das 

amostras). 

Lobos guarás são predominantemente noturnos, mas apresentam também atividade 

diurna (35% das horas durante o dia e 91% das horas noturnas, Dietz, 1984). 

Caminham por distâncias relativamente longas – até 16 quilômetros por dia 

(Bandeira de Melo et al., 2007) e a distância das jornadas noturnas pode depender 

das condições de iluminação – são mais curtas em noites de lua cheia (Sábato et al., 

2006). Durante o dia, os lobos descansam em locais com vegetação rasteira, grama 

ou arbustos, movimentando-se pouco. Antes do pôr-do-sol, os animais deixam as 

áreas de descanso e passam a mover-se por sua área de vida. Esse deslocamento 

continua durante a maior parte da noite, com pequenas pausas de até 20 minutos. 

São mais ativos durante dias chuvosos ou com neblina que em dias ensolarados 
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(Dietz, 1984).  

Segundo Dietz (1984), os lobos são muito sensíveis à presença física do ser 

humano. Assim que detectam a presença de seres humanos, os lobos buscam 

guarida atrás de arbustos ou se encolhem junto ao chão, movendo-se somente se a 

proximidade for menor que dois ou três metros. Nesse caso, tendem a arrepiar-se, a 

vocalizar e a buscar abrigo próximo. Os limites de territórios são marcados por fezes 

em locais específicos e elevados, tais como morros e cupinzeiros, e por marcos que 

representam barreiras físicas (como estradas e rios). Após a morte de um residente, 

seu território é ocupado por um indivíduo do mesmo sexo (Machado et al., 1998) e, 

caso ocorram encontros entre animais da mesma espécie, estes utilizam uma 

estratégia de evitação mútua. Dentro dos territórios, ocorre a marcação com urina 

(Dietz, 1984); acredita-se que os lobos utilizem um rugido-latido para anunciar sua 

localização dentro do território, promovendo assim o espaçamento dos indivíduos 

(Kleiman, 1972). 

Lobos guarás são comuns nos zoológicos brasileiros. Embora os recintos em que 

são normalmente mantidos pareçam ser adequados para a manutenção de 

indivíduos adultos, esses recintos e as técnicas de manejo atualmente utilizadas têm 

se mostrado ainda inadequados para garantir o sucesso reprodutivo da espécie 

(Rodden & Rosenthal, 1995; Maia & Gouveia, 2002). Os nascimentos são 

relativamente comuns, mas a taxa de mortalidade é alta para filhotes com menos de 

um ano (71%), influenciada principalmente por incompetência parental, uma 

provável consequência das restrições impostas pelo cativeiro (Maia & Gouveia, 

2002). Sua gestação dura cerca de 63 dias e a fêmea é quem provê a maior parte 

do cuidado parental (Dietz, 1984).  

Embora se trate de espécie em vias de se tornar ameaçada, os trabalhos de campo 

com lobos guarás não são numerosos. Os trabalhos existentes abordam os temas 

dieta (Motta-Junior, 1997; Aragona & Setz, 2001; Belentani, 2001; Santos et al., 

2003; Childs-Sanford & Angel, 2006; Queirolo & Motta-Junior, 2007; Rodrigues et al., 

2007); dispersão de sementes (Lombardi & Motta-Junior, 1993; Santos et al., 2003); 

ecologia, conservação e padrão de atividade (Dietz, 1984; Silveira, 1999; Rodrigues, 

2002; Sábato et al., 2006; Bandeira de Melo et al., 2007; Trolle et al., 2007; Coelho 
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et al., 2008; Bandeira de Melo et al., 2009; Jácomo et al., 2009; Silveira et al., 2009); 

determinação da área de vida (Mantovani, 2001; Rodrigues, 2002); genética 

populacional (Mattos, 2003), endocrinologia (Songsasen et al., 2006; Maia et al., 

2008) e efeitos da proximidade com seres humanos (Figueira, 1998). Estudos ainda 

são necessários, em especial no que concerne ao bem-estar desses animais, 

necessidade que pode ser amenizada pelos experimentos de cativeiro.  

Grande parte dos estudos com lobos guarás é proveniente de observações de 

comportamento e reprodução em cativeiro (Motta-Junior, 1997). Devido à falta de 

dados sobre estes animais em vida livre, foi criado em 1984 um plano de manejo 

para a sobrevivência da espécie (Maned Wolf Species Survivor Plan – MWSSP). 

Desde então, foram realizados vários trabalhos sobre comportamento parental 

(Rasmussen & Tilson, 1984; Veado, 1994; Bestelmeyer, 2000), comportamento 

social (Kleiman, 1972; Brady, 1982; Biben, 1983), repertório vocal (Brady, 1981), 

comportamento e fisiologia reprodutiva (Wasser, 1995; Rodden, 1997; Velloso et al., 

1998; Maia & Gouveia, 2002), manejo (Acosta, 1972; Bartmann, 1980; Velloso, 

1991), morfologia e fisiologia geral (Barboza et al., 1994; Pessutti, 1997), patologias 

(Burton & Ramsay, 1986; Costa & Lima, 1988; Cassali et al., 2009; Cracknell et al., 

2009; May et al., 2009; Vynne & Kinsella, 2009) e enriquecimento ambiental 

(Cummings et al., 2007; Vasconcellos et al., 2009).  

Os registros de cativeiro apontam para uma baixa frequência de contato físico entre 

co-específicos. Ocorre demarcação de território em cativeiro através de três tipos de 

comportamento: os animais podem urinar, defecar ou friccionar partes de seu corpo 

no local a ser marcado (Garcia, 1983). Em recintos em que se encontra um casal, é 

comum macho e fêmea caminharem pela área, em espaços diferentes, podendo 

haver, embora raramente, comportamento agressivo quando se encontram. A 

agressão, quando ocorre, geralmente se dá na hora da alimentação. 

Ocasionalmente, os lobos carregam o alimento para consumi-lo em outro lugar, 

frequentemente depois de terem apresentado comportamento agressivo (Garcia, 

1983). Entretanto, não se tem registro de precedência definida do macho ou da 

fêmea na alimentação (Dietz, 1984); alternam-se os casos em que fêmeas e machos 

se adiantam para alimentar-se. Isso pode significar não haver uma dominância 

estabelecida entre os sexos.  
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Estresse e enriquecimento ambiental 

As técnicas de enriquecimento ambiental são utilizadas para reduzir o estresse 

causado pelo cativeiro, que pode ser expresso através de condições fisiológicas 

inadequadas, de comportamentos e padrões de atividade atípicos para a espécie e 

de comportamentos estereotipados.  

Segundo definição do BHAG (Behaviour and Husbandry Advisory Group), 

conselho criado no workshop da American Zoo and Aquarium Association, 

enriquecimento ambiental é um processo que tem por objetivo a melhora dos 

ambientes de cativeiro e das técnicas de manejo, da perspectiva da biologia 

comportamental e da história natural dos animais cativos. Seria um processo 

dinâmico, no qual mudanças na estrutura dos ambientes e nas práticas de manejo 

são feitas para aumentar as possibilidades de escolha dos animais, promovendo 

comportamentos e habilidades apropriados à espécie, aumentando assim os níveis 

de bem-estar dos animais cativos (Young, 2003). 

Embora desde 1911 já tenhamos registros de iniciativas para melhorar a qualidade 

de vida de animais cativos, tais como a sugestão apresentada à Sociedade 

Zoológica do Reino Unido para a colocação de brinquedos para ursos polares 

(Young, 2003), a significância do enriquecimento foi reconhecida primeiramente por 

Yerkes em 1925 e, posteriormente, por Hediger (1950, 1969), que identificou a 

importância do ambiente físico e social dos animais cativos, bem como o impacto 

dos regimes de manejo e dieta no bem-estar desses animais. 

Investigações iniciadas há mais de meio século consolidaram a ideia de que um 

ambiente com estimulação física apropriada e socialmente compatível poderia ter 

profundos efeitos na resposta emocional dos indivíduos, no poder de resolução de 

problemas, na diminuição de efeitos deletérios e na capacidade de recuperação 

rápida diante de eventos desafiadores (Rosenzweig & Bennet, 1996). Em 1957, 

Ferster e Skinner conduziram seus estudos em condicionamento operante e 

programas de reforço e, entre seus achados, estavam as respostas observadas em 

animais alocados em pequenas caixas, sem enriquecimento e reforçados com 

periodicidade fixa, ou seja, que recebiam alimento independentemente de seu 

procedimento. Esses animais passaram a prever a duração do intervalo entre os 
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reforços e a antecipar a chegada do alimento, desenvolvendo comportamentos 

estereotipados, resultado que, décadas depois, chamaria a atenção de Carlstead 

(1998) pela similaridade com comportamentos apresentados por muitos animais em 

zoológicos. 

A década de 1960 foi bastante profícua com relação aos progressos iniciais na área 

de bem-estar animal. Em 1961, dois estudantes de Skinner, Breland e Breland, 

treinaram porcos para colocar moedas plásticas em um “banco” como condição para 

receberem uma recompensa comestível. Treinaram também galinhas para “jogar” 

beisebol com uma bola de pingue-pongue. Os animais desempenharam com 

sucesso suas tarefas, mas após algum tempo, seus comportamentos começaram a 

se alterar. Os porcos, ao invés de colocarem as moedas no “banco”, começaram a 

vasculhar a pilha de moedas, enquanto as galinhas escolheram bicar as bolas ao 

invés de rebatê-las. Os autores atribuíram essas mudanças a tentativas, por parte 

dos animais, de reverter seu comportamento, para desempenhar comportamentos 

típicos de suas próprias espécies. Esse trabalho trouxe a consciência da importância 

do entendimento da história natural dos animais na elaboração de um projeto para 

melhoria dos seus níveis de bem-estar.  

Outro psicólogo, Alan Neuringer (1969), demonstrou que quando é dada aos animais 

a oportunidade de escolha entre “trabalhar” para conseguir recursos alimentares ou 

acessá-los facilmente, muitos deles escolhem a primeira opção. Isso sugeria que os 

animais pudessem ter uma necessidade biológica da procura pelo alimento, entre 

outros tipos de comportamento, e que a negação dessa oportunidade poderia ser 

uma fonte de frustração e estresse (Hughes & Duncan, 1988). Foi a partir dessa 

época que os zoológicos começaram a incorporar o conhecimento da história natural 

dos animais no planejamento de seus recintos (Kortland, 1960; Reynolds & 

Reynolds, 1965; Freeman & Alcock, 1973), provavelmente influenciados pelo 

crescente interesse no bem-estar animal, estimulado pela publicação do livro Animal 

Machines, de Ruth Harrison (1964), pelo reconhecimento da necessidade da 

conservação de espécies ameaçadas através da reprodução em cativeiro e pelas 

pesadas críticas feitas aos sistemas intensivos de manejo de animais de produção, 

implantados para suprir as necessidades nutricionais pós-guerra (Young, 2003). 

Também datam dessa época os primeiros registros sobre comportamentos 
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estereotipados em animais de zoológicos na Alemanha (Meyer-Holzapfel, 1968), 

porém foi somente em 1973 que Charles Watson, então estudante da University of 

Edinburg, conduziu o primeiro estudo de enriquecimento ambiental em zoológico 

(Young, 2003).  

A psicologia experimental, então, começou a estudar o enriquecimento ambiental 

para avaliar os efeitos deste durante o desenvolvimento ontogenético da 

aprendizagem e do comportamento social, investigando também suas repercussões 

na neuro-anatomia e neurofisiologia (Renner & Rosenzweig, 1987). Estudos 

fisiológicos em laboratório têm trazido luz à questão da efetividade de técnicas de 

enriquecimento ambiental para a promoção do bem-estar, bem como da observação 

de efeitos claramente mensuráveis, como o aumento nos níveis de noradrenalina 

(Naka et al., 2002), a redução na resposta ao estresse (Belz et al., 2003; Segovia et 

al., 2008), a redução na ansiedade (Iwata et al., 2007) o aumento nos níveis de 

neurotrofina (Turner & Lewis, 2003), a facilitação do desenvolvimento de animais 

jovens (Cheal et al., 1986), o aumento de peso sem um maior consumo de nutrientes 

(Van de Weerd et al., 1997), a redução dos efeitos danosos do isolamento social 

(Bredy et al., 2003), as alterações nos parâmetros de células sanguíneas (Wilson et 

al., 1999), o aumento da densidade celular cerebral (Johansson & Belichenko, 

2002), a recuperação de danos neurológicos (Wagner et al., 2002; Berrocal et al., 

2007; De Bartolo et al., 2008), a redução de danos estomacais (Pare & Kluczynski, 

1997), a melhora na aprendizagem, memória ou cognição (Hoplight et al., 2001; 

Tang et al., 2001; Schrijver et al., 2002; Leal-Galicia et al., 2007; Cai et al., 2009; 

Harris et al., 2009), o aumento de peso e tamanho cerebral (Greer et al., 1981), 

recuperação de danos psicológicos (Koh et al., 2007; Hendriksen, 2009), aumento 

da plasticidade sináptica (Leal-Galicia et al., 2008) e a melhora na percepção visual 

(Prusky et al., 2000).  

As propostas de trabalho na área baseiam-se, hoje, nas três grandes diferenças 

existentes entre os ambientes naturais e de cativeiro: a previsibilidade do ambiente 

do cativeiro, sua falta de complexidade e o tempo reduzido que o animal cativo gasta 

para se alimentar ou procurar por comida. Resultados desejáveis de uma 

intervenção seriam: a redução do comportamento anormal e da expressão de medo 

do tratador e do público e um aumento da atividade, de comportamento exploratório, 



 

 

21 

das brincadeiras, e da expressão de comportamentos naturais (Universities 

Federation for Animal Welfare [UFAW], 2000, p. 3).  

Dentre os comportamentos citados como desejáveis, o exploratório é o mais 

comumente estimulado e está intimamente relacionado com o recolhimento de 

informações do ambiente. A exploração é utilizada para obter informações a respeito 

da disponibilidade de recursos para o futuro, esconderijos, pontos de fuga, além de 

alimento (Mench, 1998). Segundo Griffin (1991), através das informações obtidas, 

formam-se representações na mente do animal e isso pode promover um confronto 

da situação presente com memórias ou com a antecipação de situações futuras, 

levando a decisões sobre os comportamentos desejáveis. 

Inversamente, níveis de estresse severos e crônicos, vistos em várias instituições 

mantenedoras de animais em cativeiro, podem levar à imunossupressão e à atrofia 

de tecidos (Munck et al., 1984), diminuir o sucesso reprodutivo dos animais (Liptrap, 

1993; Dobson & Smith, 1995), e levar ao desenvolvimento de estereotipias (McBride 

& Cuddeford, 2001). Dantzer e Mormed (1983) definem estereotipias como um 

comportamento apresentado de maneira repetitiva e exagerada, muitas vezes 

associado ao tédio e a disfunções comportamentais do animal. Segundo 

Shepherdson (1998), as estereotipias podem ser quantitativas - superatividade, 

beber água em excesso, por exemplo, ou qualitativas - comportamentos que o 

indivíduo não apresentaria em natureza, tais como mastigação falsa; caminhar 

repetitivo e sem objetivo, conhecido como pacing, entre outros. São, enfim, séries de 

movimentos de todo ou parte do corpo do animal que são repetidos regularmente e 

que não servem a nenhuma função aparente. Entretanto, essa definição não é um 

consenso, sendo necessários trabalhos que contribuam para a compreensão de 

suas formas de exibição e de sua relação com o bem-estar. A função do 

comportamento estereotipado também não é clara. Segundo Bloomstrand et al. 

(1986), algumas estereotipias ocorrem como resultado da privação de estímulos e 

podem ser aliviadas com um aumento da complexidade temporal e espacial do 

ambiente. São ainda interpretadas como um recurso para o animal suportar um 

ambiente adverso, regulando o grau de excitação ou estimulação, aumentando a 

previsibilidade do ambiente ou tornando o indivíduo menos atento à condição 

adversa. Embora os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de comportamento 
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estereotipados não sejam claros, há evidências suficientes de que sua apresentação 

está relacionada a um ambiente (físico, social) inadequado (para uma revisão, 

Mason, 1991) 

A redução de comportamentos indesejáveis ou estereotipados já foi alcançada em 

trabalhos com diversas espécies silvestres: focas (Grindrod & Cleaver, 2001), 

leopardos (Markowitz et al., 1995), raposas (Dow, 1987), elefantes (Wells & Irwin 

2008), pandas (Swaisgood et al., 2001), lobos guarás (Prado et al., 2007), 

chimpanzés (Paquette & Prescott, 1988, Baker, 1997; Celli et al., 2003; Caws et al., 

2008) e outras espécies de primatas (O’Neil et al., 1991; Bayne, 1993; Brent & Belik, 

1997; Boinski et al., 1999b). O aumento da diversidade comportamental ou o 

aumento da exibição de comportamentos desejáveis também foram atingidos com 

diversas espécies de primatas (Platt & Novak, 1997; Ludes-Fraulob & Anderson, 

1999; Fekete et al., 2000; Turner & Granthan, 2002; Basile et al., 2007; Dishman et 

al., 2009; Wells & Irwin, 2009), morcegos (Masefield, 1999), lêmures (Sommerfeld et 

al., 2006), ursos (Fischbacher & Schmid, 1999), coiotes (Shivik et al., 2009), raposas 

vermelhas (Kistler et al., 2009) e felinos (Markowitz & LaForse, 1987; Jenny & 

Schmid, 2002). 

Outros trabalhos conseguiram juntar os benefícios de ambos os efeitos: o 

enriquecimento aumentou os níveis de atividade e a ocorrência de comportamentos 

exploratórios, com a concomitante redução de comportamentos atípicos e a 

inatividade em ursos (Forthman et al., 1992; Swaisgood et al., 2001) e felinos 

(Carlstead et al., 1993a, 1993b; Shepherdson et al., 1993; Wielebnowski et al., 

2002a, 2002b; Bashaw et al., 2003).  

Entretanto outros estudos mostram que as técnicas não são eficazes em todos os 

contextos, nem para todas as espécies (Wiedenmayer, 1998; Liu et al., 2006; para 

uma revisão, veja Wells, 2009), havendo inclusive trabalhos que mostraram que o 

enriquecimento pode levar a resultados indesejáveis, devido ao excesso de 

estímulos (Souza, 2002, Hutchinson, 2005), à tentativa de estimular comportamentos 

atípicos (Wiedenmayer, 1998), pelo uso de estímulos inadequados (Lefebvre et al., 

2009) e pelo uso de material incompatível com a espécie, podendo este causar 

alergias, ingestão, inflamações ou danos mecânicos (Bazille et al., 2001; Shomer et 
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al., 2001; Veeder & Taylor, 2009;), podendo inclusive levar os animais a óbito (Hahn, 

2000).  

Haveria, então, a necessidade de um estudo sistemático a ser feito com cada 

espécie, ou grupo de espécies, para validar técnicas de enriquecimento que fossem 

eficazes para aqueles animais e, se possível, contribuíssem para a compreensão 

dos processos envolvidos no estabelecimento de níveis adequados de bem-estar. 

Alguns autores têm demonstrado a funcionalidade do enriquecimento ambiental com 

animais silvestres ao juntar indicadores comportamentais e fisiológicos, tais como 

níveis de cortisol plasmático ou fecal (Carlstead et al., 1993a, 1993b; Schapiro et al., 

1993; Boinski et al., 1999a, 1999b; Ahola et al., 2000; Doyle et al., 2008, Shivik et al., 

2009), resposta do sistema imunológico (Capitanio & Lerche, 1998; Schapiro et al., 

2000), variações no peso sem aumento de consumo de nutrientes (Schapiro & 

Kessel, 1993). 

O enriquecimento alimentar, em especial, tem mostrado resultados bastante 

positivos com carnívoros cativos, através de uma larga gama de estratégias. Presas 

artificiais móveis estimularam comportamentos naturais de forrageamento em 

servais (Felis serval) e guepardos (Acinonyx jubatus) (Markowitz & LaForse, 1987). 

Em tigres (Panthera tigris altaica), o comportamento estereotípico foi reduzido 

através do uso de alimentadores manipuláveis (Jenny & Schmid, 2002). Em lêmures, 

a atividade geral e a locomoção foi aumentada quando o alimento foi oferecido em 

caixas “self-service”. (Sommerfeld et al., 2006). Alimento escondido pelo recinto 

reduziu o comportamento estereotípico em ursos negros americanos (Ursus 

americanus).  

Hormônios e bem-estar 

Para a avaliação das condições de um animal mantido em cativeiro e de suas 

necessidades de melhora, podem ser usados registros de comportamento e/ou a 

fisiologia. Medem-se comumente, na abordagem fisiológica, parâmetros como níveis 

de certos esteróides no sangue, nas fezes ou na saliva, que se sabe estarem 
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associados ao estresse, pois são secretados em situações que envolvem ferimentos 

físicos ou a necessidade de lidar com desafios ambientais. 

Componentes ambientais imprevisíveis promovem um “estado emergencial” que 

resulta em mudanças nos padrões endócrinos e metabólicos do organismo. A 

fisiologia define como “estressores” os estímulos ambientais que levam a uma 

alteração na homeostase e a resposta correspondente de um animal é conhecida 

como “resposta ao estresse” (Möstl & Palme, 2002). Sabe-se que o estresse “[...] é 

uma interação adaptativa, neuroendócrina e comportamental de um organismo, 

hígida ou patológica, aos desafios que potencialmente possam danificar o equilíbrio 

entre os sistemas internos” (Souza, 2002). 

A noção de homeostase tem sido modificada pelas evidências de que os organismos 

apresentam uma maior tendência a viver sob elasticidade do que na tentativa de se 

aproximar de um ponto de equilíbrio (Souza, 2002). Quando em vida livre, um animal 

tem de atender a várias demandas, com atividades variadas, relacionadas à 

reprodução, aquisição de recursos, fuga de predadores etc. Para atender a essas 

demandas, uma dinâmica fisiológica pode valer-se de mecanismos de manutenção 

de constância quando estes têm relevância, mas ela muitas vezes segue suas 

próprias regras, dentro da estratégia abrangente e oportunista de prever os eventos 

contextuais e sincronizar-se a eles (Ades, 2004). Portanto, o ponto de equilíbrio 

parece não existir de forma absoluta, mas sim um dinamismo por onde os 

mecanismos de defesa podem se manifestar, com custo energético, adiando outras 

funções. Esta elasticidade, denominada “alostase” (Schulkin et al., 1998), permite 

que o organismo se adapte à demanda, mas quando os custos ultrapassam a 

capacidade de adaptação, ocorre um processo de dano e desencadeamento de 

processos bioquímicos, moleculares, sistêmicos, psíquicos e comportamentais que 

podem ir minando pouco a pouco a resistência do organismo. Esses danos são 

conhecidos como patologias associadas ao estresse (Mcewen, 1996). Dessa forma, 

a resposta ao estresse tem a capacidade ambígua de reparar e danificar, conforme 

as condições em que ocorrer e sua duração. 

Em qualquer animal homeotermo, a alta eficiência da resposta ao estresse está 

sustentada por dois eixos: o simpático-adrenal-medular (SAM) e o hipotalâmico-
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pituitário-adrenal (HPA). Ambos os eixos podem ser ativados pelos mesmos 

estressores físicos, mas com diferenças fundamentais na resposta aos estressores 

psicológicos (Sapolsky, 1992; Gerra et al., 2001). Os hormônios do eixo SAM 

conferem resposta rápida, explosiva e de grande custo energético para o organismo, 

ao ativar os sistemas cardiovascular, pulmonar, muscular e cerebral para uma ação 

rápida diante de perigo iminente. Há uma ativação simpática geral e a reação não se 

sustenta por muito tempo porque a elasticidade dos sistemas sob a influência 

desses hormônios é limitada (Gerra et al., 2001). 

O eixo HPA confere dinâmica e velocidade por sua ação em cascata, envolvendo 

uma sequência complexa de eventos hormonais e neuro-hormonais, com vários 

pontos de retro-alimentação negativa, cuja finalidade última, acredita-se, é a 

mediação do controle da homeostase pelo cortisol (Souza, 2002). 

Faz parte da cascata do eixo HPA a liberação do hormônio adrenocorticotrópico 

(ACTH) pela hipófise, que ativa células adrenais para a síntese e secreção de 

glicocorticóides, principalmente cortisol e corticosterona, em questão de minutos 

(Souza, 2002). Glicocorticóides são esteróides, assim chamados por apresentarem 

em sua composição um núcleo esteróide característico. Na maioria das espécies de 

mamíferos, o principal glicocorticóide secretado é o cortisol (Cooke et al., 2004). As 

ações clássicas dos glicocorticóides são modular a glicemia, mobilizar aminoácidos 

e modular a resposta imunológica (Eckert et al., 1988), resultando em alterações 

metabólicas relacionadas à produção de energia e no desvio de sua rota usual, 

evitando que esta seja gasta em processos fisiológicos desnecessários para a 

sobrevivência imediata em situações emergenciais, tais como digestão, crescimento 

e reprodução (Munck et al., 1984; Sapolsky, 1992). 

Como um mecanismo fisiológico, o estresse não é necessariamente danoso 

(Moberg, 2000). Glicocorticóides são liberados em resposta a situações que não são 

normalmente consideradas negativas, incluindo corte, cópula e caça (Broom & 

Johnson, 1993). Além disso, hormônios cujos níveis se elevam durante períodos de 

estresse fazem também parte da cascata hormonal que promove o parto em 

algumas espécies (Möstl et al., 1985; Mclean & Smith, 2001). Durante curtos 

períodos de estresse, os glicocorticóides aumentam a aptidão do organismo através 
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da mobilização de energia (Raynaert et al., 1976). Entretanto, um nível de estresse 

severo e crônico (prolongados períodos com altas concentrações de cortisol) pode 

reduzir a aptidão individual pela imunossupressão e atrofia de tecidos (Munck et al., 

1984). Além disso, o sucesso reprodutivo do animal decai (Liptrap, 1993; Dobson & 

Smith, 1995), havendo a possibilidade do surgimento de estereotipias (Mcbride & 

Cuddelford, 2001). 

A mensuração dos hormônios glicocorticóides pode ser utilizada para monitorar a 

atividade adrenal e, dessa forma, o nível de um possível distúrbio fisiológico nos 

animais (Möstl & Palme, 2002), porém a coleta de amostras de sangue para 

dosagem hormonal, que frequentemente envolve confinamento e manejo dos 

animais, pode, por ela mesma, ser estressante e interferir nos resultados (Hopster et 

al., 1999; Cook et al., 2000). Dessa forma, métodos não invasivos de amostragem 

são mais indicados. Dentre estes, utiliza-se a determinação de metabólitos 

presentes na urina (Hay & Mormède, 1998; Monclus et al. 2006), saliva (Cooper et 

al., 1989, Menargues et al., 2008), leite (Verkerk et al., 1998, Kofler et al. 2007) ou 

fezes (Ziegler et al., 1996; Möstl & Palme, 2002; Schroll et al., 2005; Martinez-Mota 

et al. 2008; Bosson et al. 2009), sendo este último método o que mais vantagens 

oferece pela facilidade de coleta, e pela sua correlação positiva e intensa com os 

níveis de cortisol plasmático (Jurke et al., 1997; Whitten et al., 1998) que são, por 

conseguinte, fortemente correlacionados com alterações da intensidade de agentes 

estressantes (Line et al., 1987; Dettmer et al., 1996). Técnicas não-invasivas para 

monitoramento de glicocorticóides têm sido usadas extensivamente por 

pesquisadores e conservacionistas em várias espécies (para revisões, ver Touma & 

Palme, 2005; Schwarzenberger, 2007) e são, atualmente, largamente aceitas como 

efetivas para auxiliar na avaliação de níveis de bem-estar. 

O conhecimento sobre os hormônios relacionados ao estresse é, portanto, essencial 

para áreas como a biologia da conservação, manejo de animais silvestres, em vida 

livre ou em cativeiro, ecologia comportamental e para estudos biomédicos (Boonstra 

& Singleton, 1993; Graham & Brown, 1996; Wingfield et al., 1997; Mashburn & 

Atkinson, 2004; Touma & Palme, 2005; Thiel et al., 2008). 
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Técnicas de monitoramento não-invasivo para avaliar a atividade adrenocortical de 

determinada espécie devem, contudo, ser utilizadas com cautela. Devido a 

diferenças existentes no metabolismo e/ou na excreção de metabólitos de 

glicocorticóides (MGC) entre espécies e entre os sexos dentro de uma mesma 

espécie (Palme et al., 2005), uma validação cuidadosa para cada espécie e sexo a 

ser estudado é obrigatória (Palme, 2005; Touma & Palme, 2005). 

Perfis de resposta a desafios ambientais 

O estudo do temperamento e das variações inter-individuais pertencem a áreas com 

grande potencial para promoção de melhores níveis de bem-estar em animais 

cativos e para atuar como ferramentas de conservação. Diferentes indivíduos 

apresentam traços de temperamento diversos e respondem ao estresse de cativeiro 

de forma diferente e este, através da seleção artificial, pode promover alterações 

permanentes nos temperamentos das espécies. Essas alterações reduzem a 

diversidade desses traços, diversidade esta que poderia ser crítica para o sucesso 

de programas de reintrodução de animais silvestres (McDougall et al., 2006), ou 

mesmo para a manutenção de seu bem-estar em cativeiro.  

Em geral, pesquisas em comportamento tendem a focalizar em tendências centrais 

de traços de comportamento, dando menos atenção a variações individuais desses 

traços. Entretanto, aumentam as evidências de diversas áreas que indicam que 

indivíduos, ou mesmo populações inteiras, diferem em seus comportamentos de 

forma consistente (ciência animal: Boissy, 1995; Grandin, 1998; psicologia: Gosling, 

2001; ciências do comportamento: Clark & Ehlinger, 1987; Koolhaas et al., 1999; 

ecologia evolutiva: Stamps, 1991; Wilson et al., 1994; Sih, Bell & Johnson, 2004). 

Essas diferenças comportamentais resultam de variações em traços de 

temperamento e podem afetar de forma significativa a forma como os indivíduos 

interagem com o ambiente (Armitage, 1986; Carlstead, Mellen & Kleiman, 1999b; 

Wielebnowski, 1999; Réale et al., 2000; Dingemanse et al., 2004). Diferenças no 

temperamento podem levar a diferenças individuais em padrões de comportamento 

relevantes para a conservação, tais como comportamentos de evitação da predação, 

forrageamento e exploração (Godin & Davis, 1995; Coss & Biardi, 1997; Coleman & 
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Wilson, 1998; Fraser et al., 2001; Dingemanse et al., 2003; Drent, van Oers & van 

Noordwijk, 2003). 

Populações de animais em vida livre e em cativeiro podem apresentar rápidas 

mudanças no temperamento em consequência de aprendizado, desenvolvimento e 

evolução (Marliave, Gergits & Aota, 1993; Trut, 1999; Drent et al., 2003). Seres 

humanos podem, de forma intencional ou não, modificar temperamentos dos 

animais, e essas alterações são comumente um efeito colateral das atividades 

humanas, tais como a reprodução de animais em cativeiro e a criação artificial de 

filhotes (criação destes longe dos pais, através da alimentação artificial, conduzida 

por um ser humano). Uma potencial desvantagem da reprodução de animais em 

cativeiro é a mudança na trajetória evolutiva dos animais silvestres. Essa mudança 

pode resultar tanto das condições novas do cativeiro como das práticas de manejo 

que podem favorecer determinados genótipos ou fenótipos (Arnold, 1995; Carlstead, 

1996; Gilligan & Frankham, 2003). Por exemplo, em geral, indivíduos muito ativos ou 

muito agressivos provavelmente enfrentarão mais dificuldades para se adaptar às 

condições de cativeiro que animais menos ativos ou agressivos. Dessa forma, a 

pressão seletiva irá agir em detrimento da agressividade e da atividade, 

comparativamente com outras características (Arnold, 1995; Carlstead, 1996; 

Gilligan & Frankham, 2003). Consequentemente, o cativeiro estaria exercendo uma 

pressão seletiva em favor de comportamentos que podem não ser adaptativos no 

ambiente natural da espécie (McDougall et al., 1999). Além disso, as condições de 

criação e as características do ambiente de cativeiro podem influenciar de forma 

intensa os níveis de estresse e bem-estar (por exemplo, a área do recinto para 

rinocerontes, Carlstead et al., 1999a; a presença de plataformas para raposas, 

Korhonen & Niemela, 1995), pois indivíduos respondem ao estresse de cativeiro de 

forma diferente (Arnold, 1995; Carlstead, 1996; Crockett et al., 2000). 

Falamos aqui de uma “evolução contemporânea”, que se refere a mudanças 

evolucionárias que acontecem em períodos menores que 100 anos (Hendry & 

Kinnison, 1999; Stockwell, Hendry & Kinnison, 2003), possivelmente até no tempo de 

uma geração humana (Ashley et al., 2003). 
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As diferenças individuais, geradas ou não pelas pressões de cativeiro, podem ser 

avaliadas através da definição dos estilos de gerenciamento de estresse, ou coping 

styles. Segundo Koolhaas et al. (1999), diferentes reações a estímulos ambientais 

podem estar ligadas às diferentes estratégias para lidar com o estresse, sendo 

essas estratégias definidas como o esforço comportamental e fisiológico para lidar 

com a situação (Lazarus, 1966; Wechsler, 1995). Foi observado em várias espécies 

que sempre que estressores ambientais superam a capacidade de gerenciamento 

dos indivíduos, a saúde está em perigo (Koolhaas et al., 1999). Dessa forma, 

informações sobre o mecanismo dessas estratégias para lidar com o estresse 

contribuem na promoção de melhores níveis de bem-estar. Um coping style pode ser 

definido como um conjunto coerente de respostas comportamentais e fisiológicas ao 

estresse, exibidas por um grupo de indivíduos. Esses traços parecem ter sido 

moldados evolutivamente e constituem padrões adaptativos gerais de reações aos 

desafios rotineiros em um habitat natural (Koolhaas et al., 1999). Entretanto, a 

definição desses estilos implica na consistência das características ao longo do 

tempo e em diferentes contextos comportamentais e ecológicos (Clark & Ehlinger, 

1987; Wilson et al., 1994; Gosling, 2001; Sih et al., 2004). Cannon (1915) definiu 

algumas características que estariam ligadas a um perfil ativo, relacionadas na 

época com as “Reações de Luta ou Fuga” (fight-flight response): controle territorial e 

agressão. O segundo tipo de resposta foi definido bem mais tarde por Engel e 

Schmale (1972), como resposta de “conservação-abstinência” (conservation-

withdrawal response). Esse padrão de respostas era caracterizado 

comportamentalmente por imobilidade e baixos níves de agressão. Essas 

estratégias eram utilizadas para avaliar o nível individual de agressividade 

(tendência a defender o território) em machos de roedores e foram, posteriormente, 

generalizadas para avaliar a forma como machos reagem a desafios ambientais em 

geral. 

Seguindo essa linha, Koolhaas et al. (1999) classificaram as diferentes formas de 

reagir aos desafios ambientais em dois perfis – o proativo e o reativo. Esses perfis 

explicariam, não somente as diferentes reações aos mesmos estímulos, mas 

também as diferentes vulnerabilidades a doenças mediadas pelo estresse, uma vez 

que não são as características físicas de certo estímulo, mas sim a percepção que o 
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indivíduo tem desse estímulo que pode levá-lo ao desenvolvimento das respostas ao 

estresse. Além disso, o impacto de certo estímulo é determinado pela habilidade do 

organismo de lidar com a situação (Ursin 1995, 1998). Os fatores envolvidos no 

desenvolvimento de determinado estilo (proativo, reativo) seriam o genótipo, o 

desenvolvimento, as experiências prévias, o suporte social etc., e influenciam não 

somente as respostas comportamentais, mas também as respostas fisiológicas e 

neuroendócrinas. O estilo proativo estaria caracterizado pela necessidade de 

controle territorial e pela agressividade. Esses animais tenderiam a desenvolver 

rotinas facilmente, apresentam um tipo de comportamento mais rígido. Já o estilo 

reativo está caracterizado por baixos níveis de agressão e pela flexibilidade. 

Etologicamente falando, ambos os estilos podem ser úteis, dependendo das 

condições ambientais (Dingemanse, 2003). Por exemplo, animais agressivos têm 

mais sucesso sob condições estáveis, enquanto os não-agressivos lidam melhor em 

condições variáveis ou em ambientes imprevisíveis, por exemplo durante migrações 

(Oortmerssen & Busser, 1989). Os diferentes estilos de resposta a agentes 

estressantes foram observados em peixes (Overli et al., 2004, Schjolden et al., 

2005), roedores (Koolhaas et al., 1999, Rödel et al., 2006, Vegas et al., 2006), aves 

(Carere et al., 2003), porcos (Wechsler, 1995) e humanos (Lazarus & Folkman, 

1984). 

Um aspecto complicador para a generalização dos conceitos acima é que, ao utilizar 

animais de origens, linhagens, gênero ou idades diferentes, o estabelecimento de 

estratégias específicas para lidar com estressores pode não ser preciso, devido à 

influência desses fatores. Entretanto em estudos com populações ferais, os perfis 

foram estabelecidos com sucesso (Koolhaas et al., 1999). 

Após o desenvolvimento do campo conceitual dos coping styles, vários experimentos 

indicaram que os diferentes padrões comportamentais eram passíveis de serem 

considerados como coping styles, por terem sido desenvolvidos para controlar o 

ambiente. Trabalhos muito elucidativos (De Boer et al., 1990; Korte et al., 1992; 

Sgoifo et al., 1996) estudaram as reações de ratos machos a testes defensivos. 

Estes animais foram, inicialmente, classificados em proativos e reativos em testes 

prévios de defesa da gaiola contra um macho não-familiar. Na sequência, estes 

animais foram testados em um experimento em que o indivíduo era confrontado com 
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pequeno objeto eletrificado em sua gaiola. Como este objeto era novo para os 

animais, estes tendiam a explorá-lo de forma olfativa. Ao fazer isso, recebiam um 

pequeno choque. Assim que recebiam o choque, os animais tinham duas opções 

para evitar futuros choques: esconder-se no canto da gaiola ou, ativamente, cobrir o 

objeto com material para nidificação, disponível no compartimento. Observou-se que 

os machos agressivos despendiam a maior parte do seu tempo cobrindo o objeto, 

enquanto os não-agressivos ficavam imóveis. Cabe frisar que ambas as respostas 

levavam os animais a atingir o sucesso – ambas promoviam a evitação de futuros 

choques. Observou-se, ainda, que o comportamento de cobrir o objeto (estilo 

proativo) era seguido por baixas concentrações de corticosterona plasmática, 

enquanto a imobilidade (estilo reativo) estava associada a altas concentrações 

desse esteróide. 

Foi relatado, então, que roedores (Sgoifo et al., 1997) e porcos (Ruis et al., 1999) 

proativos respondem a uma estimulação estressante com uma reatividade baixa do 

eixo HPA (baixas concentrações de corticosterona plasmática), associada com alta 

reatividade simpática. Em contraste, roedores reativos mostram alta reatividade do 

eixo HPA e alta reatividade simpática. Foi observada, também, em camundongos e 

ratos selvagens proativos, altos níveis basais de testosterona (Schuurman, 1981; 

Ruiter et al., 1992). Esses resultados apontam para um possível efeito amenizador 

da interação/atividade de evitação do agente estressor, o que pode ser intepretado 

como uma forma de lidar com o estresse. 

Mason (1991), estudando estereotipias, relatou semelhantes efeitos, quando os 

animais exibiam comportamentos estereotipados, e relata que estes, quando 

impedidos de desempenhar as estereotipias, tendiam até a apresentar um aumento 

nas concentrações de MGC. O pacing, por exemplo, funcionaria como um 

comportamento recompensador e poderia, em alguns casos, inclusive melhorar os 

níveis de bem-estar em ambientes pobres (Mason & Latham, 2004). 
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O uso do enriquecimento ambiental para promoção de bem-estar em 

lobos guarás  

Lobos guarás se alimentam de uma ampla gama de itens (Queirolo & Motta-Junior, 

2007; Rodrigues et al., 2007) e, como onívoros, tendem a explorar seu ambiente de 

forma bastante intensiva. Dessa forma, estes animais podem ter seus níveis de bem-

estar comprometidos se forem mantidos em ambientes com poucas oportunidades 

para exploração ou para exibição de comportamentos de forrageamento, análogos 

aos vistos em ambiente natural. A falta de complexidade de muitos ambientes de 

cativeiro mostrou gerar padrões de comportamento atípicos em lobos guarás. 

Bestelmeyer (1998) observou que o desempenho do pacing ocupou por volta de 

1,25% do tempo dos animais (incluindo o tempo inativo). Esse tipo de 

comportamento (estereotipado) é observado somente em cativeiro e, embora no 

caso seja exibido com uma frequência relativamente baixa, pode ser considerado 

como indicativo de baixos níveis de bem-estar (Mason, 1991).  

Carlstead e Kleiman (1998), com o propósito de generalizar técnicas de manejo para 

diferentes instituições mantenedoras de animais silvestres, observaram que os perfis 

comportamentais e fisiológicos individuais não poderiam ser desprezados, sendo 

necessário o entendimento dos mecanismos através dos quais os ambientes de 

cativeiro influenciam os indivíduos. Ao trabalharem com lobos guarás, observaram 

também que comportamentos indicativos de medo em fêmeas apresentavam relação 

com a forma como o animal havia sido criado (por seus pais ou por seres humanos), 

tendo as fêmeas criadas pelos pais exibido uma frequência maior desses 

comportamentos. Entretanto, o mesmo não aconteceu com os machos. Este estudo 

já trazia, então, uma indicação de possíveis diferenças entre as reações de machos 

e de fêmeas a estímulos ambientais, diferenças essas confirmadas posteriormente 

em outros estudos com a espécie (Cummings et al., 2007; Vasconcellos et al., 

2009). 

Alguns dos estudos que obtiveram como resultados aumento da atividade geral, 

redução de comportamentos estereotipados ou melhora do padrão comportamental 

em canídeos silvestres, através do aumento da exibição de comportamentos típicos, 

foram feitos com coiotes (Canis latrans, Shivik et al., 2009) raposas do deserto 
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(Vulpes zerda, Dow, 1987), raposas vermelhas (Vulpes vulpes, Nimon & Broom, 

2001; Kistler et al., 2009), raposas azuis (Alopex lagopus, Ahola et al., 2000; 

Korhonen & Niemela, 2000; Nimon & Broom, 2001) e cachorros vinagre (Speothos 

venaticus, Ings et al., 1997). Com lobos-guarás encontram-se os trabalhos de Daley 

and Lyndaker-Lindsey (2000), Cummings et al. (2007), e Vasconcellos et al. (2009). 

Daley e Lyndaker-Lindsey (2000) reuniram informações sobre os tipos de 

enriquecimento, os itens utilizados e a frequência de aplicação desses 

enriquecimentos para 87 lobos guarás, em 27 zoológicos norte-americanos, mas não 

estudaram os efeitos desses procedimentos sobre o comportamento dos animais ou 

sobre seus níveis de bem-estar. Cummings et al. (2007) conduziram um experimento 

no qual as respostas fisiológicas e comportamentais imediatas ao enriquecimento 

eram acessadas em quatro lobos guarás cativos. As taxas de atividade e o 

comportamento exploratório dos lobos foram monitorados durante um período de 30 

minutos, imediatamente à colocação do alimento escondido ou à apresentação de 

um objeto novo. Três dos quatro animais apresentaram um aumento na atividade e 

todos os quatro indivíduos apresentaram aumento em suas taxas exploratórias 

durante esse período de pós-introdução dos itens de enriquecimento. As 

concentrações de MGC aumentaram nos machos, mas não nas fêmeas. É essencial 

apontar que as alterações comportamentais promovidas neste estudo representaram 

um efeito em curto prazo, uma vez que as observações comportamentais eram feitas 

por apenas 30 minutos após a apresentação do enriquecimento. Semelhantes 

resultados não dão suporte à ideia de que o procedimento proporciona uma redução 

efetiva nos níveis de estresse ou uma melhora na qualidade de vida dos animais em 

longo prazo. 

Em nosso estudo anterior (Vasconcellos et al., 2009), investigamos os efeitos do 

enriquecimento alimentar e exploratório em 11 animais, em três zoológicos, 

registrando o comportamento e dosando concentrações de MGC. Nossos principais 

achados foram: (1) a existência de dois perfis distintos de resposta hormonal (MGC) 

aos procedimentos experimentais, aproximadamente opostos; um de elevação e 

outro de redução nos níveis em resposta ao enriquecimento ambiental; (2) 

indicações de que os dois perfis observados pudessem corresponder a 

características ligadas ao gênero dos indivíduos; (3) um maior interesse pelo 
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alimento por parte dos animais de ambos os perfis, promovido pelo enriquecimento 

ambiental; (4) ausência de alteração comportamental global significativa (para a 

amostra como um todo) durante a fase experimental; (5) ausência de efeitos 

duradouros do enriquecimento.  

Uma indicação de preferência em relação à disposição do alimento era observada 

em momentos em que os animais abandonavam os itens disponíveis em bandejas 

para procurar aqueles espalhados por nós pelo recinto. Esse dado reportava às 

colocações de Inglis e Ferguson (1986) a respeito do contrafreeloading, que ocorre 

quando os animais dão preferência ao alimento cujo acesso demanda esforço, 

abandonando a fonte que está facilmente acessível. Efeito semelhante já foi relatado 

para aves (Neuringer, 1969; Krebs et al., 1978; Inglis & Ferguson, 1986; Bean et al., 

1999) e ratos (Jensen, 1963). Esses dados pareciam corroborar o Modelo das 

Necessidades Etológicas, conforme interpretação de Hughes e Duncan (1988), que 

defendem serem os animais reforçados, não somente pelas consequências 

funcionais de seus comportamentos (por exemplo, alimento e parceiros sexuais), 

mas também pelos próprios comportamentos empregados para atingir esses 

resultados (procurar, explorar, cavar etc.), bem como pela informação acessada 

através da exploração. Há bases, então, para pensar que, mesmo que os animais 

estejam bem alimentados e alocados confortavelmente, estes podem se beneficiar 

com a oportunidade de expressar comportamentos típicos da espécie e de entrar em 

contato com condições ambientais variáveis. Compartilhamos o ponto de vista de 

Dawkins (1990), que afirma que, embora os animais de cativeiro possam viver mais 

que os membros da mesma espécie que estão em vida livre, eles ainda são 

fortemente motivados a apresentar comportamentos como os utilizados para a 

exploração de território ou para evitar predação e irão sofrer por serem impedidos de 

apresentá-los.  

Objetivos 

Partindo dos resultados de nossos estudos prévios, pareceu-nos relevante abordar a 

questão do enriquecimento ambiental para o lobo guará dentro de uma perspectiva 

que levasse em conta as variáveis perfil individual e gênero, indo além do esquema 
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clássico de aplicação de técnicas a amostras de animais consideradas homogêneas. 

Acrescentamos, assim, a um procedimento de enriquecimento ambiental que 

controla os efeitos das técnicas em comparação com uma linha de base, através do 

acompanhamento comportamental e hormonal, testes de temperamento que 

pudessem informar sobre as tendências individuais, dentro de uma dimensão bipolar 

de cautela-exploração. Também pareceu-nos importante testar o valor do 

procedimento de enriquecimento, oferecendo aos animais a oportunidade de 

escolher entre a condição corriqueira de obtenção do alimento e a condição 

enriquecida em que o alimento, espalhado pelo recinto, gera respostas ativas de 

busca e forrageamento. Dessa forma, os objetivos deste estudo foram: 

 Introduzir técnicas de enriquecimento ambiental centradas no alimento, 

avaliando as alterações comportamentais e hormonais em comparação com 

registros de linha de base, atentando em especial para as diferenças 

individuais e de gênero;  

 Avaliar, por um teste de escolha, a preferência dos lobos guarás pela 

condição de enriquecimento (que envolve aumento da exigência de tempo 

e/ou esforço para a obtenção de alimento). 

 Avaliar, através de um teste de exploração, perfis individuais de 

exploração/cautela que pudessem esclarecer a respeito da variabilidade, 

comportamental e hormonal, de resposta dos animais diante do 

enriquecimento. 

Nossas hipóteses em relação ao efeito global do enriquecimento foram as seguintes: 

(a) o enriquecimento promoverá um aumento na apresentação de comportamentos 

relacionados ao forrageamento e à exploração e (b) uma redução na frequência de 

comportamentos indicativos de disfunção (pacing), (c) haverá preferência dos 

animais pela condição enriquecida em relação à condição usual de alimentação. 

Com relação às diferenças individuais, as nossas hipóteses foram: temperamento e 

gênero influenciarão as reações comportamental (d), e hormonal (e) ao 

enriquecimento (animais exploradores terão maior aumento de forrageamento 

durante fases de enriquecimento), assim como (f) a preferência dos animais pelo 
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contexto de enriquecimento (animais mais exploradores apresentarão preferência 

mais marcada pelo o contexto enriquecido, em testes de preferência).  
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MATERIAL E MÉTODO 

Locais de estudo e amostra 

Para a realização deste projeto de pesquisa, valemo-nos de 11 exemplares de lobo-

guará (Chrysocyon brachyurus), sendo sete fêmeas e quatro machos, mantidos em 

pares ou em trios, com idades estimadas entre um e 11 anos, no momento do início 

do trabalho. Havia, entre os animais em estudo, indivíduos provenientes de vida livre 

e nascidos em cativeiro (Tabela 1), custodiados em três instituições: Zoológico de 

São Bernardo do Campo, no município de São Bernardo do Campo; Associação 

Mata Ciliar, em Jundiaí e Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, em 

Sorocaba, todos no Estado de São Paulo. O estudo foi realizado nos seguintes 

períodos: Zoológico de São Bernardo do Campo – Agosto/2005 a Janeiro/2006, 

Associação Mata Ciliar - Maio a Outubro/2007 e Parque Zoológico Municipal 

Quinzinho de Barros Outubro/2007 a Fevereiro/2008. Devido ao degelo acidental do 

freezer que continha as amostras já coletadas até Novembro/2006, foi necessária a 

replicação do experimento no Zoológico de São Bernardo do Campo e na 

Associação Mata Ciliar - Julho a Dezembro/2007. 
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Tabela 1 – Sexo, alojamento, forma de criação e procedência dos lobos guarás 
utilizados no presente estudo.  

Lobos Indivíduo(s) 
no mesmo 

recinto 

Sexo Nomenclatura 
usada neste 

estudo 

Nascimento 
em 

cativeiro 
(N) ou 

Captura (C) 
/Ano 

Instituição Número e 
Metragem 

dos 
recintos 

Criação 
pelos 
pais (P) 
ou por 
humanos 
(H)  

P D Macho M1 N 1999  ZSBC (1) 490 
m

2
 

P 

D P Fêmea F1 N 1994  ZSBC (1) 490 
m

2
 

P 

Lobão Taigra Macho M2 C 1998  AMC (2) 454 
m

2
 

P 

Taigra Lobão Fêmea F2 C 1998  AMC (2) 454 
m

2
 

H 

Apolo Shiva Macho M3 N 2005  AMC (3) 85 m
2
  P 

Shiva Apolo Fêmea F3 N 2005  AMC (3) 85 m
2
  P 

Thor Ísis Macho M4 N 2002  AMC (4) 99 m
2
 H 

Ísis Thor Fêmea F4 N 2002  AMC (4) 99 m
2
 H 

Ginga Joana e 
Sorocaba 

Fêmea F5 C 2004  PZMQB (5) 397 
m

2
  

P 

Joana Ginga e 
Sorocaba 

Fêmea F6 C 1999  PZMQB (5) 397 
m

2
 

H 

Sorocaba Joana e 
Ginga 

Fêmea F7 C 2002  PZMQB (5) 397 
m

2
 

P 

ZSBC= Zoológico de São Bernardo do Campo 
AMC= Associação Mata Ciliar 
PZMQB= Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros 
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Os animais estavam pareados, com exceção das fêmeas do recinto 5 (F5, F6 e F7, 

em trio). Todos os recintos (com tamanho variando de 85 a 490 m2, Tabela 1) 

continham árvores e um espelho d’água, sendo cobertos ao menos em parte por 

vegetação rasteira. Com exceção dos recintos da Associação Mata Ciliar, que não 

recebia visitação pública regular (Recintos 2, 3 e 4), todos os recintos tinham recuo 

para o público de 1 metro. Os animais de recintos contíguos, que permitiam contato 

visual dos indivíduos em estudo eram passeriformes (recinto 1), os próprios lobos 

guarás (recintos 2, 3 e 4) e raposinhas do campo (Lycalopex vetulus, recinto 5). 

Todos os animais tinham acesso livre, durante 24 horas por dia, ao cambeamento 

(área de manejo) e à exibição (recinto principal). Os lobos eram alimentados uma 

vez ao dia, pela manhã, com refeições consistindo de frutas da estação (maçãs, 

bananas, mamões) e carne (coração bovino, pescoços de galinha, ração úmida ou 

ratos abatidos). Anteriormente ao início do estudo e durante as Linhas de Base 

(fases I e III), o alimento era disponibilizado em bandejas individuais, dentro da 

exibição. 

Experimento de enriquecimento ambiental 

Os procedimentos utilizados basearam-se na literatura sobre enriquecimento 

ambiental (Cummings et al., 2007; Hansen et al., 2007; Powell & Svoke, 2008), a 

biologia dos lobos guarás (Dietz, 1984; Bandeira de Melo et al., 2007; Queirolo & 

Motta-Junior, 2007), reações hormonais a desafios (Boinski et al., 1999b; Liu et al., 

2006; Moreira et al., 2007), e observações pessoais. Considerando as sugestões de 

Saudargas e Drummer (1996), com a finalidade de eliminar o efeito de variáveis 

extra-estudo e de aumentar sua validade interna, repetimos a condição experimental 

(Linha de Base / Enriquecimento Alimentar / Linha de Base / Enriquecimento 

Alimentar). Os estudos foram conduzidos fora do período reprodutivo dos animais 

(Março a Abril, Carvalho & Vasconcellos, 1995), evitando assim interferências desta 

fonte de variabilidade comportamental e hormonal. 

Durante todo o experimento (fases I a IV), os animais foram observados pelo método 

Animal Focal, tendo cada observação a duração de cinco minutos, com registros 

feitos a cada 30 segundos. Foram feitas oito observações de cada indivíduo em 
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cada dia de coleta: quatro imediatamente após a disponibilização da alimentação 

(manhã) e quatro no final da tarde (iniciando por volta de 15:30 horas), três vezes 

por semana, somente em dias úteis. Os indivíduos eram observados em sequência, 

sendo que ao final da série (ao ser observado o último dos indivíduos daquela 

instituição), imediatamente iniciava-se a observação do primeiro pela segunda vez, e 

assim consecutivamente. Nas instituições com menor número de indivíduos (dois – 

ZSBC e três – PZMQB), eram estipulados intervalos de cinco minutos entre as 

observações, de modo que a coleta de dados ocorresse aproximadamente nos 

mesmos horários em todas as instituições. A escolha do horário de início da 

segunda série de observações (tarde) se deu em função de observações prévias na 

Associação Mata Ciliar, instituição com o maior número de animais (através do 

método Grupo Focal, em que se registrava o número de indivíduos ativos – de um 

total de cinco, a cada quinze minutos, por três dias subsequentes) que 

demonstraram ser este o horário em que os animais iniciavam sua atividade 

crepuscular (Figura 1).  
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Figura 1 – Número de lobos guarás ativos por horário durante observações 
preliminares. 
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Os comportamentos foram registrados sistematicamente através de um computador 

de mão (Psion Workabout®, Psion Teklogix, Ontario, CA, USA), utilizando o 

programa de registros comportamentais Observer (Versão 3.0, Noldus Information 

Technology, BV, Wageningen, The Netherlands), filmadora e máquina fotográfica. 

Para análise, os comportamentos foram agrupados em categorias comportamentais, 

conforme Tabela 2.  

Tabela 2 – Categorias comportamentais de lobos guarás utilizadas neste 
estudo.  

Comportamento agonístico: Intra ou inter-específico; abrir a boca (voltado para 
outro indivíduo, como forma de ameaça – comportamento já descrito para a 
espécie [Rodden e Rosenthal 1995]), rosnar, latir, avançar, morder ou andar com 
os pêlos arrepiados; 

Comportamento social não agonístico: Intra ou inter-específico; cheirar outro 
lobo; levantar o rabo sem rosnar; aproximar-se amigavelmente do tratador ou da 
doutoranda, apresentando comportamentos afiliativos, tais como abanar o rabo, ou 
encostar-se na pessoa para ser tocado. A marcação de território através da 
esfregação do pescoço ou dos órgãos genitais em objetos do recinto também foi 
considerada nessa categoria; 

Forrageamento: Alimentar-se, manipular o alimento, revolver o substrato com o 
focinho, caçar insetos ou aves, enterrar ou desenterrar comida; 

Exploração: Farejar o chão, as árvores, as folhagens; 

Locomoção: Andar ou correr, desde que o animal não estivesse envolvido em 
nenhuma outra atividade (como forragear, por exemplo); 

Brincadeira: Morder, jogar para o ar, perseguir ou saltar com um objeto, 
manipular objetos na vasilha de água. Voltar-se para outro indivíduo, abaixando a 
parte dianteira do corpo ou batendo a pata dianteira no chão (chamado para 
brincadeira, [Rodden & Rosenthal 1995]). 

Descanso: Permanecer deitado com a cabeça levantada ou abaixada; 

Não visível: Registrado quando, mesmo tendo a informação sobre a localização 
do animal (por exemplo, no cambeamento), não conseguíamos visualizá-lo; 

Pacing: Ir e vir compulsivo em um pequeno espaço, sem função aparente; 

Parado: Permanecer parado, em pé;  

Outros: Comportamentos não relacionados nas categorias anteriores, tais como: 
coçar-se, lamber-se, beber água, bocejar, espreguiçar-se, defecar, urinar; 

Amostras de fezes de todos os indivíduos eram coletadas durante todo o 

experimento de enriquecimento ambiental (fases I a IV), quatro vezes por semana, 

sempre pela manhã (entre 7:30 e 8:00 horas) para análise de MGC. Eram sempre 

selecionadas as amostras mais recentes, que eram em seguida identificadas, 
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homogeneizadas (maceradas manualmente, dentro de sacos plásticos) e 

congeladas (-20º C) para armazenagem até o processamento. No período da tarde, 

um pedaço de carne com corante artificial para fins alimentícios (Mix Coralim) era 

fornecido às fêmeas, para permitir a identificação das amostras fecais a serem 

coletadas no dia seguinte. 

Embora tenham sido coletadas amostras fecais dos 11 indivíduos durante os 

experimentos, em decorrência da perda das amostras fecais já citada, o 

Experimento de Enriquecimento Ambiental foi conduzido uma segunda vez no 

Zoológico de São Bernardo do Campo e na Associação Mata Ciliar. Entretanto, por 

ocasião dessa segunda coleta, um dos animais (M3) havia sido transferido para 

outra instituição. Dessa forma, os resultados que dependiam de amostras fecais 

foram limitados a 10 indivíduos (7 fêmeas e 3 machos). 

Fase I: Linha de Base 

Foram efetuadas observações do comportamento dos lobos guarás em sua 

condição usual, sem intervenções. Esta etapa durou quatro semanas, e teve como 

finalidade estabelecer uma base comportamental e hormonal comparativa para os 

registros das fases posteriores.  

Fase II: Enriquecimento 

Utilizamos várias técnicas de enriquecimento alimentar, variando-as aleatoriamente 

(para cada instituição) no decorrer de quatro semanas. As técnicas utilizadas foram:  

 Alimento dentro de caixas de papelão: o alimento era colocado dentro de uma 

caixa, que era preenchida com papel ou vegetação; em seguida, esta era 

fechada e inserida dentro de outra, aproximadamente do mesmo tamanho. 

Após esse procedimento, a caixa era amarrada com barbante plástico e 

disponibilizada no recinto (uma para cada indivíduo, Figura 2a);  

 Alimento dentro de bolas feitas de cipó, preenchidas com palha ou vegetação 

(uma para cada indivíduo, Figura 2b); 
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 Alimento dentro de sacos de tecido ou ráfia, preenchidos com vegetação (um 

para cada indivíduo, Figura 2c); 

 Alimento dentro de tubos de PVC com diâmetro de quatro polegadas, 

fechados em uma das extremidades (um para cada indivíduo, Figura 2d); 

 Alimento escondido no meio da vegetação rasteira ou nas copas das árvores.  

 

  

Figura 2 – Itens utilizados no enriquecimento alimentar para lobos guarás – alimento 
dentro de: (a) caixas de papelão, (b) bola de cipó; (c) saco de ráfia e (d) tubo de 
PVC.  

Não houve variação no tipo de alimento apresentado: os alimentos utilizados para 

enriquecimento eram exatamente os mesmos (quantidade e diversidade) que os 

animais recebiam regularmente. Também não houve seleção de tipo de alimento 

para determinada técnica de enriquecimento. O enriquecimento consistiu, aqui, em 

intensificar os estímulos ao forrageamento e aumentar a complexidade do acesso à 

comida, aumentando também o tempo necessário para realização da tarefa de 

busca. No momento da colocação do alimento, os animais eram contidos, evitando 

assim pistas visuais sobre os locais onde estavam os alimentos ou sobre a forma de 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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acesso. Foi utilizada somente uma das modalidades de apresentação do alimento 

por dia de estudo, em ordem aleatória. 

Fase III: Linha de Base 

Durante esta fase, com quatro semanas de duração, foi retomado o procedimento da 

fase I, para verificar uma eventual persistência das mudanças comportamentais. 

Fase IV: Enriquecimento 

Repetiram-se os procedimentos da fase II, com a mesma duração, utilizando-se 

também em sequência aleatória os mesmos itens daquela fase.  

Teste de Objeto Novo 

Antes da execução do experimento de Enriquecimento Ambiental em cada uma das 

instituições, foram conduzidos testes de Objeto Novo (segundo as definições de 

Walsh & Cummins, 1976) para verificação de características individuais com relação 

à aproximação e investigação de um objeto desconhecido.  

Seguimos os procedimentos de Bremner-Harrison et al. (2004), com pequenas 

modificações, para adaptar o teste à espécie em estudo. Todos os indivíduos foram 

submetidos a seis testes de Objeto Novo, que consistiam na apresentação de: um 

balão de papel colorido, um saco de ráfia cheio de papel, um boneco inflável, uma 

pilha de pneus e pessoas desconhecidas. Embora os diferentes estímulos possam 

ter valências diferentes para os animais, ou seja, um estímulo como o ser humano 

possa eliciar uma resposta mais intensa que um objeto inanimado, como os 

indivíduos foram submetidos à apresentação dos mesmos estímulos, essa diferença 

provavelmente não interferiu na comparação das respostas entre os indivíduos para 

seu ranqueamento. Antes do início do experimento, os animais eram contidos no 

cambeamento, ocasião em que o objeto novo era colocado no recinto. Em seguida, 

os animais eram liberados e filmados por 15 minutos. Devido à estrutura de alguns 

recintos, que não permitiam a liberação isolada, aqueles que partilhavam o mesmo 

recinto eram submetidos ao teste conjuntamente. 
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Três sessões foram feitas antes de iniciar o Experimento de Enriquecimento (uma 

sessão por dia, iniciando sete dias antes do começo do experimento) e três após o 

final desse experimento (também uma sessão por dia, iniciando sete dias após a 

última das 16 semanas do experimento). Decidimos aplicar os Testes de Objeto 

Novo antes e após o Experimento de Enriquecimento para verificar possíveis efeitos 

desse procedimento nas reações dos animais à novidade. Utilizamos, durante o 

Teste de Objeto Novo, o método de observação Animal Focal, com registro contínuo. 

Todos os comportamentos que indicavam uma interação física ou visual dos animais 

com os objetos novos foram classificados em Exploratórios ou Cuidadosos, 

conforme Tabela 3. 
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Tabela 3 - Descrição das categorias comportamentais de lobos guarás 
utilizadas para caracterização dos comportamentos durante o Teste de 
Objeto Novo.  

COMPORTAMENTOS EXPLORATÒRIOS  

Descansar relaxado, olhando para o 
objeto 

Permanecer deitado em uma postura 
relaxada, com as orelhas levantadas, 
olhando para o objeto. 

Investigar Caminhar ou ficar parado enquanto 
fareja ou observa o objeto. 

Aproximar-se do objeto Caminhar diretamente na direção do 
objeto, olhando para este, orelhas e 
corpo ereto. 

Tocar o objeto Tocar e/ou mover o objeto com as 
patas ou com o focinho. 

Brincar com o objeto Morder, jogar para o ar, perseguir ou 
saltar com o objeto. 

Marcar o objeto Marcar o objeto com urina ou esfregar 
o corpo nele 

COMPORTAMENTOS CAUTELOSOS  

Descansar alerta, olhando para o objeto Permanecer deitado ou em pé, com as 
orelhas abaixadas, olhando o objeto. 

Aproximar-se de forma hesitante Caminhar lentamente em direção ao 
objeto, com frequentes avanços e 
recuos, orelhas e corpo abaixados, ou 
com os pelos eriçados. 

Fugir Correr ou pular em direção ao 

cambeamento, ou em direção oposta 

ao objeto. 

Investigar de forma hesitante Andar ou ficar em pé enquanto fareja, 
observa ou toca o objeto, com 
frequentes avanços e recuos, orelhas 
e corpo abaixados. 

Esconder-se Após ser liberado no recinto, retornar 
ao cambeamento e permanece lá. 

Para avaliar o nível de “cautela” que os animais apresentavam diante de um objeto 

novo, foram mensuradas a distância mínima a que os animais chegavam do objeto 

novo e a latência para a saída dos animais após liberados (em número de corpos de 
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distância). Entretanto, os valores de latência não foram utilizados para análise, pois 

durante os testes observou-se influência da presença do tratador que liberava os 

animais no comportamento destes, ou seja, ao serem liberados alguns animais 

buscavam afastar-se rapidamente do tratador, o que pode ter diminuído a latência 

de saída desses indivíduos. Foi também calculado um Índice de Cautela, dividindo-

se a proporção média de tempo que os animais despendiam em comportamentos 

Cuidadosos pelo tempo total despendido em interação com o objeto 

(Comportamentos Exploratórios e Cuidadosos) durante as seis sessões do teste, 

conforme fórmula abaixo. 

IC = ___PC___ 

       PC + PE 

IC: Índice de Cautela 

PC: Proporção média de tempo dedicado a comportamentos cuidadosos durante as 

seis sessões 

PE: Proporção média de tempo dedicado a comportamentos exploratórios durante 

as seis sessões 

Os dados de todos os testes foram utilizados em conjunto (média) porque o objetivo, 

aqui, era caracterizar respostas à novidade, não a cada objeto específico (Powell & 

Svoke, 2008) 

Teste de escolha 

Ao final cada uma das semanas em que teve lugar o Experimento de 

Enriquecimento, foram efetuados Testes de Escolha com os animais, através da 

apresentação concomitante das duas formas de acesso ao alimento (a tradicional, 

em uma bandeja e com o alimento espalhado no meio da vegetação, demandando 

esforço para localização e acesso), adaptando às nossas condições os testes para 

verificação da existência de contrafreeloading utilizados por Bean et al. (1999).  
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O experimento foi feito semanalmente, por 16 semanas (durante todo o Experimento 

de Enriquecimento). Em cada sessão, os recintos eram divididos em duas metades 

por uma tela de nylon (Figura 3). Em uma das metades, o alimento era colocado em 

bandejas normalmente usadas para alimentação dos animais, uma para cada 

indivíduo (metade Bandeja). No outro lado, a mesma quantidade de alimento era 

espalhada em locais variados, no meio da vegetação (metade Espalhada). O acesso 

a ambas as metades era livre durante todo o teste, ou seja, os animais podiam, 

mesmo tendo escolhido um determinada metade, se deslocar para a outra e voltar 

livremente. As duas metades (Bandeja e Espalhada) eram alternadas a cada 

sessão, para evitar um viés de lateralidade, e os animais eram mantidos dentro do 

cambeamento antes do início do experimento. Todos os indivíduos já haviam sido 

submetidos ao enriquecimento ambiental previamente, estando então familiarizados 

com a localização do alimento através do cheiro, e com o uso de suas patas e 

focinhos para acessá-lo. Do local onde os animais eram liberados, eles podiam 

visualizar as bandejas em uma das metades e, então, escolher entre as duas formas 

de forrageamento.  

 

 

Figura 3 – Esquema de divisão dos recintos para o Teste de Escolha com lobos 
guarás. Na metade Bandeja, o alimento era colocado em bandejas (uma para cada 
indivíduo) e, na metade Espalhada, os itens alimentares eram espalhados no meio 
da vegetação.  
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A quantidade e a variedade de alimento disponibilizado em ambas as metades eram 

exatamente as mesmas. Os animais tinham livre acesso à alimentação por 30 

minutos, período em que eram filmados. Findo este período, eles eram novamente 

contidos para retirada das sobras alimentares. 

Três variáveis foram avaliadas: o tempo despendido e a quantidade de alimento 

consumida em cada uma das metades, e a metade para onde os animais se dirigiam 

para iniciar a alimentação assim que eram liberados. 

Devido a um conflito de dominância muito pronunciado nas três fêmeas do Parque 

Zoológico Municipal Quinzinho de Barros (F5, F6 E F7), estas foram excluídas da 

amostra deste experimento. Dessa forma, trabalhamos com oito lobos guarás, 

alocados em casais.  

Considerando a hipótese de haver interferência de uma possível dominância nas 

escolhas dos outros indivíduos que estavam pareados, foi verificado o número de 

vezes em que cada indivíduo era o primeiro a escolher a metade onde iria iniciar sua 

alimentação. Verificou-se, ainda, a ocorrência de interações agonísticas e se havia 

recorrência no indivíduo que iniciava tal interação. 

Extração e radio-imunoensaio (RIE) 

Utilizamos, como em nosso trabalho anterior (Vasconcellos et al., 2009), um método 

não-invasivo que se mostrou eficaz para monitoramento da intensidade da resposta 

a alterações no nível de estresse dos indivíduos frente a um ambiente enriquecido: a 

extração e dosagem de MGC. Foram utilizadas amostras recentes, logo do início da 

manhã, que foram acondicionadas em sacos plásticos do tipo ziplock e, após a 

identificação como nome do indivíduo e data, foram então mantidas a -20C até 

serem remetidas ao Laboratório de Dosagens Hormonais do Departamento de 

Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo para extração e dosagem. 
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Extração homonal 

Foram feitas extrações dos MGC de 800 amostras, segundo os procedimentos 

empregados por Ziegler et al. (1996). Foram adicionados 5ml de etanol 80% (80% 

etanol: 10% água destilada - Merck®) a uma alíquota de 0,2g de fezes liofilizadas. 

Após homogeneização em aparelho vortex (Phoenix, Mod. AT56) por 15 minutos, as 

amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 3000 RPM (Fanem) e o 

sobrenadante foi recuperado e armazenado em eppendorfs. As amostras foram 

diluídas em tampão gelatina pH 7,00 [NaPO4 (13,8g), NaCl (9,0g), azida sódica 

(1,0g), gelatina (1,0g) e água destilada (1000ml)], em proporções que variaram entre 

1/10 e 1/100 antes da dosagem. 

Quantificação hormonal 

Para as dosagens dos metabólitos hormonais foram utilizados conjuntos 

diagnósticos comerciais de duplo anticorpo (MP Biomedicals, Irvine, CA), que 

utilizam o I125 como elemento traçador. A quantificação hormonal foi feita por radio-

imuno ensaio (RIE), num contador de radiação Gama (Packard Cobra Auto-

Gamma®), verificando o número de contagens por minuto (cpm). O resultado foi 

fornecido em ng/ml (nanogramas por mililitro), pré-estabelecido pelo protocolo do 

conjunto diagnóstico. Os valores finais de MGC foram corrigidos para peso e diluição 

através da fórmula abaixo e expressos em ng/g (nanogramas por grama de fezes 

úmidas), convertidos finalmente em µg/g – microgramas por grama de fezes 

liofilizadas. 

C x Vfe x D x [1+(1-R)] 

Pis 

C= Concentração determinada (resultado do RIE) em unidades (ng/ml) 

Vfe= Volume obtido ao final da extração (ml) 

D= Diluição 

Pis= Peso inicial das fezes úmidas (g) 

R= Índice absoluto de recuperação. 
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Para cálculo da fórmula acima, consideramos 1 como índice absoluto de 

recuperação (R). O cálculo exato desse índice não pôde ser feito, pois não 

dispúnhamos de cortisol marcado por Trício; entretanto, julgamos que esse 

procedimento não tenha prejudicado nossas análises, pois os procedimentos de 

recuperação de extrações feitas no Laboratório de Dosagens Hormonais, da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (LDH 

/ FMVZ / USP) com o hormônio triciado já foram realizados diversas vezes (Viau, 

2003; Berbare, 2004), chegando a variações não significativas, com percentuais 

entre 89% e 92% aproximadamente, através de um protocolo padronizado. Cabe 

considerar ainda que as extrações foram todas feitas pela doutoranda e as 

dosagens pelo mesmo técnico, o que diminui as possibilidades de variação. Nossas 

interpretações foram feitas utilizando os valores relativos, ou seja, utilizamos as 

alterações nos perfis individuais de metabólitos ao longo do tratamento, não sendo 

necessária a aferição de valores absolutos. 

Foi feita validação fisiológica do RIE (Desafio de ACTH) para a espécie em estudo. 

Esta validação, largamente utilizada em estudos hormonais (Dias et al., 2008; Knott 

et al., 2008; Leche et al., 2009), envolve o monitoramento de MGC fecais antes e 

depois da administração exógena de ACTH (Hormônio Adrenocorticotrófico, proteína 

normalmente liberada pela adenohipófise em resposta a eventos estressantes e 

eliciadora das reações ao estresse), para demonstrar a relação temporal entre 

mudança na atividade adrenal e a concentração de MGC nas fezes (para descrição 

detalhada dos procedimentos e resultados, ver Apêndice A). 

Foi verificado um paralelismo entre as curvas de diluição de metabólitos de 

corticosterona e do conjunto comercial, com r=0,998 e P<0,0001. A sensibilidade do 

Radio-Imuno Ensaio foi de 0,22 µg/g. O coeficiente de variação intra-ensaio baixo foi 

de 2,49% e intra-ensaio alto, 6,65%. 

Análises estatísticas 

Todos os dados foram submetidos a teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) 

previamente à análise estatística e, na sequência, foram conduzidos os testes 

adequados, com distribuição bicaudal.  
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Os resultados comportamentais e hormonais do Experimento de Enriquecimento 

Ambiental foram analisados comparativamente entre as fases, para detectar 

eventuais alterações decorrentes da introdução dessas técnicas. Foram verificados 

possíveis efeitos da intervenção como um todo e de cada uma das fases para cada 

indivíduo. Por tratarem-se de dados longitudinais, utilizamos para análise dos dados 

ANOVAs de Medidas Repetidas por fase (considerando o conjunto dos dados de 

todo o dia, assim como cada período de observações em separado – manhã e 

tarde), usando as médias individuais. Para alterações consideradas significativas 

pela ANOVA, através das fases de tratamento, foi feito um teste post hoc (Dunnett) 

comparando a fase detectada com a fase I (Linha de Base). Para dados não-

normais, foi feito o teste Friedman, com o post-hoc Dunn.  

Foi feita análise com o General Linear Model (GLM), utilizando os indivíduos como 

fator randômico, (calibrando assim o teste para medidas repetidas) para comparação 

das concentrações médias de MGC nas diferentes fases do experimento e para a 

verificação de possíveis interações do gênero dos animais sobre esses dados 

(variável independente). O efeito do gênero, da forma de criação (pelos pais ou por 

seres humanos) e da idade dos animais também foram verificados (variáveis 

independentes) sobre as concentrações basais de MGC através deste teste. 

Verificamos ainda o efeito do gênero, da forma de criação, da idade e do IH sobre os 

perfis comportamentais (IC). 

Uma Anova-I Fator foi usada para comparar as concentrações de MGC dos 

indivíduos, seguida do pós-teste Bonferroni. 

O Teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os grupos com diferentes 

respostas de forrageamento ao enriquecimento ambiental. 

Utilizamos a Correlação de Spearman ou Pearson para verificar a correlação entre 

as concentrações de MGC do macho e da fêmea durante o Desafio de ACTH, entre 

as concentrações de MGC e as diferentes categorias comportamentais e entre a 

distância mínima a que os animais chegaram no Teste de Objeto novo e o IC. 
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A Correlação de Pearson foi usada para verificar a ocorrência de correlação entre as 

concentrações basais de MGC e Índice de Cautela, e entre esse Índice e o aumento 

médio de Forrageamento durante o enriquecimento. 

O Teste T-pareado para comparar os dados provenientes do Teste de Escolha 

(consumo, tempo e número de escolhas) de cada uma das metades do recinto, para 

a comparação das reações dos animais nos testes de Objeto Novo antes e depois 

do experimento de Enriquecimento Ambiental, e também comparando suas 

performances na primeira e na terceira sessão. 

Nos testes em que foram feitas várias comparações (11 categorias 

comportamentais), foi aplicada a correção de Bonferroni ao nível de significância, 

ficando este reduzido para P ≤ 0,0045. Nas demais análises, consideraram-se 

significantes resultados com P < 0,05. 

Os testes foram feitos utilizando os programas GraphPad InStat (versão 3.00, 

GraphPad Software Inc. 2000), Minitab Statistical Software (versão 13.20, 2000) e 

SPSS (version 17.0, SPSS Inc., 2008). 
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RESULTADOS 

Teste de Objeto Novo 

Foram registrados os maiores valores médios de distância mínima entre os animais 

e os objetos novos nas sessões em que se testava a reação dos animais à presença 

de pessoas desconhecidas (Apêndice D). Esses valores variaram de 0,55 (pilha de 

pneus) a 5,89 corpos de distância (pessoa desconhecida). Registramos correlação 

significativa entre dessas distâncias com o IC dos animais (P = 0,0386, F = 0,7329). 

Os Índices de Cautela variaram entre 0,007 e 1,000. Não houve alteração 

significativa nas reações dos animais aos objetos novos em função de uma possível 

habituação, comparando-se seus escores no primeiro e no terceiro experimento de 

cada série (P = 0,92 para o grupo como um todo; P = 0,61 para as fêmeas e P = 

0,47 para os machos). Também não foi detectada alteração nessas reações em 

função da aplicação do enriquecimento ambiental, comparando-se os escores 

médios nas três sessões feitas antes do experimento de enriquecimento com os 

escores das três últimas sessões, feitas depois do enriquecimento (P = 0,12 para o 

grupo todo; P = 0,69 para fêmeas e P = 0,17 para machos). Também não foi 

observada correlação entre os Índices de Cautela e as concentrações basais de 

MGC (P = 0,51 para o grupo todo; P = 0,59 para fêmeas e P = 0,78 para machos). 

Os diferentes ICs apresentados pelos animais não puderam ser explicados pela 

idade dos animais (P = 0,680; F = 0,17), nem pela sua origem (se de cativeiro ou de 

vida livre, P = 0,150; F = 2,16). Mas, a forma de criação destes teve influência 

significativa no IC (P = 0,001; F = 27,03). 
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Efeitos comportamentais 

Para a análise das reações comportamentais ao enriquecimento, consideramos a 

média de cada categoria comportamental individual por etapa do experimento (fases 

I a IV, utilizando os registros feitos durante todas as oito observações diárias).  

Encontramos alteração significativa na categoria Forrageamento (ANOVA de 

Medidas Repetidas, P < 0,0001, F = 13,637), tendo havido aumento significativo de 

frequência nas duas etapas de enriquecimento (fases II e IV, Figura 4) em 

comparação com as fases I e III. 
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Figura 4 – Frequência média (+erro padrão) de Forrageamento para a amostra 
completa de lobos guarás durante as observações do dia inteiro, nas fases I a IV. 
Barras com letras diferentes apresentam diferença significativa (P ≤ 0,05) 

Para verificar se o aumento de Forrageamento ocorreu de forma localizada 

imediatamente após a disponibilização do alimento ou se este se prolongou até o 

período da tarde, analisamos separadamente os quatro períodos de observação 

realizados imediatamente após a disponibilização do alimento (manhã) e os quatro 

períodos de observação realizados várias horas depois da colocação do alimento 

(tarde).  
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Houve diferenças significativas entre fases nas observações realizadas 

imediatamente à colocação do alimento (P = 0,0006; F = 7,843). Embora os dados 

médios indiquem aumentos nas fases II e IV, em relação, respectivamente, às fases 

I e III, o aumento só foi significativo na fase IV em relação às fases I e III, (Figura 

5a). 

Nos períodos de observação da tarde, algumas horas depois da colocação do 

alimento, observou-se uma diferença no Forrageamento entre as fases. 

Estatisticamente, houve uma tendência de aumento de frequência na fase II em 

relação às fases I e III (P = 0,0145; F = 4,206, Figura 5b). 
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Figura 5 – Frequência média (+erro padrão) de Forrageamento para a amostra 
completa de lobos guarás durante as observações matutinas (a) e vespertinas (b), 
nas fases I a IV. Barras com letras diferentes apresentam diferença significativa (P ≤ 
0,05) 

Quando consideramos os indivíduos em separado, alguns deles apresentaram 

outras alterações comportamentais significativas em resposta aos procedimentos 

(b) 

(a) 

a 
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experimentais, tais como redução do Pacing em alguma das fases do 

enriquecimento ou aumento do Forrageamento (Tabela 4).  

Tabela 4 - Resultados significativos da ANOVA de Medidas Repetidas / Friedman 
sobre as categorias comportamentais dos lobos guarás, ao longo das quatro 
condições experimentais (fases I a IV, P ≤ 0,0045). À ANOVA / Friedman seguiu-se 
pós-teste Dunnett / Dunn comparando cada uma das condições com a fase I.  

Categoria Lobo P* Fase alterada Alteração 

Parado M2 0,0002 IV Aumento 

Parado F2 0,003 III, IV Aumento 

Pacing F2 0,0001 III, IV Redução 

Pacing F6 0,003 II, IV Redução 

Não visível M1 0,004 III Aumento 

Não visível F6 0,0002 III, IV Aumento 

Forrageamento F1 0,002 IV Aumento 

Outros F2 0,003 II Aumento 

Descanso F6 0,001 III Redução 

*Nível de significância= P ≤ 0,0045. 

Efeitos hormonais 

Não se observou diferença significativa entre as médias das concentrações de MCG 

da amostra completa nas diferentes fases do experimento (P = 0,5071; F = 0,7956). 

A curva dos valores médios (N = 10, Figura 6) não indica um decréscimo de MCG da 

fase I para a fase II e nem da fase III para a fase IV. A figura não indica tampouco 

que houvesse na segunda aplicação dos procedimentos (fase III / fase IV) replicação 

dos resultados obtidos na primeira (fase I / fase II).  
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Figura 6 - Concentrações médias (+erro padrão) de MGC de toda a amostra de 
lobos guarás durante as quatro fases do Experimento de Enriquecimento (fases I a 
IV).  

Houve variabilidade interindividual marcada nas concentrações de MGC (Figura 7). 

Somente em três indivíduos se observou resposta à segunda aplicação do 

tratamento (fases III / IV) semelhante à da primeira aplicação (fase I / fase II), 

indivíduos M4, F4 e M6. Todos os animais apresentaram diferenças significativas 

com relação a, ao menos, um outro indivíduo da amostra (P < 0,0001; F = 18,007 – 

Apêndice C).  
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Figura 7 - Concentrações médias individuais (+erro padrão) de MGC dos lobos guarás durante todas as fases do experimento de 
enriquecimento (I a IV). Barras com letras diferentes apresentam diferença significativa entre si (P ≤ 0,05). 
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Houve interação entre as concentrações de MGC e o gênero dos animais (P = 

0,041; F = 3,24, Figura 8). Essa interação parece ser devida aos valores de MGC 

dos machos na fase III. 
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Figura 8 - Concentrações médias de MGC de machos e de fêmeas dos lobos 
guarás em todas as fases do Experimento de Enriquecimento (fases I a IV). 

Não tendo havido replicação dos resultados observados na primeira aplicação do 

tratamento (fase I / fase II) na segunda (fase III / fase IV) para todos os animais, 

consideramos que a ausência de uma replicação dos resultados observados na 

primeira aplicação do enriquecimento (fase I / fase II) possa ter se dado em função 

da dependência dos dados (ou seja, que um efeito hormonal obtido na primeira 

aplicação tenha influenciado as concentrações hormonais nas fases III e IV). 

Entretanto, a razão para esse possível efeito não é clara. Dessa forma, investigamos 

mais de perto, através do IH, a reação à primeira aplicação do enriquecimento, uma 

vez que, havendo um efeito da novidade do procedimento, este provavelmente se 

daria de forma mais intensa na primeira aplicação do procedimento. 
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optamos por centrar a análise na primeira aplicação. Para tanto, calculamos a média 

individual de concentrações de MGC durante a fase I e durante a fase II. Em 

seguida, dividimos a média individual de MGC na fase II pela média durante a fase I, 

estabelecendo assim um Índice hormonal (IH) individual de resposta ao 

enriquecimento.  

O Índice Hormonal variou entre os animais de 0,71 a 2,69 (Figura 9). Este Índice não 

se mostrou influenciado pela forma de criação dos animais (se pelos pais ou por 

seres humanos, P = 0,160; F = 2,40).  
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Figura 9 - Concentrações médias individuais de MGC (+erro padrão) durante as 
fases I e II do Experimento de Enriquecimento com lobos guarás. 

Interações entre fatores 
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As concentrações basais de MGC também não apresentaram influência da forma de 

criação (P = 0,536; F = 0,42). 

Realizamos também análises relativas ao experimento de Objeto Novo 

comparativamente com os resultados hormonais (IH), considerando o gênero dos 

animais. Essa análise demonstrou haver o efeito de uma interação entre o IC e o 

gênero dos animais sobre o IH (P = 0,002; F = 10,73, Tabela 7). 

Tabela 7 - Índices de Cautela e 
Hormonal dos lobos guarás. 

Animais IC IH 

M4 0,02 0,71 

F2 0,04 0,85 

M1 0,57 0,75 

F7 1,00 0,82 

F3 0,87 0,87 

F1 0,64 0,88 

M2 0,92 1,36 

F5 0,57 1,36 

F6 0,41 2,53 

F4 0,01 2,69 

Dessa forma, confirmada essa interação, nosso próximo passo foi fazer a análise de 

cada gênero em separado. Nessa análise, eliminou-se da amostra de fêmeas um 

indivíduo que, próximo ao final do estudo, foi diagnosticado como apresentando 

doença cardíaca e ascite (F2) e que, devido às doenças que, embora diagnosticadas 

ao final do experimento, já vinham em progresso, pode ter apresentado resultados 

hormonais incompatíveis com os típicos da espécie. Além disso, uma vez feito o 

diagnóstico, ao animal passaram a ser administrados os seguintes medicamentos: 

Furosemida, Enalapril e Digoxina, este com efeitos já demonstrados nas 

concentrações de glicocorticóides (Kau et al., 2009). Verificou-se, nas seis fêmeas 

remanescentes, uma correlação negativa entre os Índices Hormonal e de Cautela 

(Spearman, P = 0,0028; r = -1,00, Figura 10a). As fêmeas exploradoras (que 

despenderam menos de 50% do tempo de interação em comportamentos 
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cuidadosos) reagiram ao enriquecimento com um aumento nas concentrações de 

MGC, enquanto as fêmeas cuidadosas (que despenderam mais de 50% do tempo 

de interação em comportamentos cuidadosos) reagiram com um decréscimo. Não foi 

encontrada semelhante correlação na amostra de machos (P = 0,3333; r = 1.000, 

Figura 10b). 
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Figura 10 – Correlação entre os Índices de Cautela e Hormonal das fêmeas (a) e 
dos machos (b) de lobos guarás. 
 

Embora não se tenha observado correlação entre a frequência de Forrageamento 

(média das fases II e IV / média das fases III e I) e o Índice de Cautela (P = 0,22), 

notou-se que os indivíduos que apresentavam Índices Hormonais abaixo de 1, ou 

seja, redução nas concentrações de MGC em resposta ao enriquecimento foram 

justamente os que apresentaram aumento significativo na exibição de 

comportamentos ligados ao Forrageamento em alguma das etapas de 

enriquecimento (fases II ou IV), quando o desempenho desses animais é analisado 

em separado (Tabela 5). Os dados de Forrageamento desses indivíduos, quando 

agrupados, apresentam diferença significativa entre as fases de Linha de Base 

(fases I e III) e Enriquecimento (fases II e IV, Teste T Pareado, P = 0,0011). Em 

contrapartida, o grupo remanescente, quando analisado separadamente, não 

apresenta diferença significativa (P = 0,25). Os grupos se mostraram, ainda, 

significativamente diferentes (Mann Whitney, P = 0,0095) em sua reação de 

forrageamento ao enriquecimento. Parece-nos bastante instigante e merecedora de 

(a) (b) 
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mais estudos esta associação entre a redução nas concentrações de MGC e o 

aumento do Forrageamento diante de uma condição de enriquecimento. 

Tabela 5 - Aumento na frequência do Forrageamento dos lobos guarás 
nas fases II e/ou IV em comparação com o Índice Hormonal. 

Índice Hormonal (Reação 
hormonal ao enriquecimento 
– fase II/fase I) 

Aumento 
significativo na 
frequência de 
Forrageamento 

Indivíduos 

<1 Sim M4, F2, M1, F7, F3, F1 

>1 Não M2, F5, F6, F4 

Correlações entre MGC e comportamentos 

Considerando o nível de significância corrigido para as comparações múltiplas (P ≤ 

0,0045), nas correlações entre as concentrações de MGC e as categorias 

comportamentais (Tabela 6), somente a categoria Outros apresentou correlação 

significativa (positiva), observando-se uma tendência à correlação negativa na 

categoria Forrageamento (P = 0,0088 / r = -0,4087), conforme observa-se na Figura 

11.  
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Tabela 6 – Correlações de Pearson ou Spearman entre as 
concentrações de MGC e as categorias comportamentais registradas nos 
lobos guarás avaliadas neste estudo. 

Categoria comportamental Correlação P e r 

Comportamento agonístico Spearman P = 0,0692 / r = -0,2903 

Comportamento social não agonístico Pearson P = 0,8341 / r = -0,0342 

Forrageamento Pearson P = 0,0088 / r = -0,4087 

Exploração Pearson P = 0,4833 / r = 0,1141 

Locomoção Pearson P = 0,5481 / r = -0,09785 

Brincadeira Spearman P = 0,0896 / r = 0,2719 

Descanso Pearson P = 0,9483 / r = -0,01060 

Não visível Pearson P = 0,1761 / r = 0,2182 

Pacing Pearson P = 0,0775 / r = 0,2824 

Parado Pearson P = 0,0387 / r = -0,3282 

Outros Spearman P = 0,0040 / r = 0,4455 

*Nível de significância= P ≤ 0,0045. 
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Figura 11 – Correlação entre as concentrações de metabólitos de glicocorticóides 
(MGC) e a frequência relativa de Forrageamento de lobos guarás. 

Teste de Escolha 

Não houve diferença significativa entre o número de escolhas iniciais dos animais 

em cada uma das metades do recinto (a metade que continha as bandejas ou a 

metade que continha o alimento espalhado, P = 0,3899, t = 0,9165, Figura 12). Foi 

observado, na verdade, um viés de lateralidade na primeira escolha dos animais: a 

maioria deles tendia a começar a se alimentar sempre do mesmo lado do recinto 

(direito / esquerdo) assim que eram liberados. Como as metades (Bandeja e 

Espalhada) eram revezadas em cada sessão, ou seja, na sessão 1 a Bandeja ficava 

do lado direito, na sessão 2, ficava do lado esquerdo, e assim por diante. Dessa 

forma, o indivíduo que tendia a começar a se alimentar sempre pelo lado direito iria 

começar, em média, em 50% das sessões em cada uma das metades, e vice-versa. 
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Figura 12 – Soma das escolhas iniciais de cada um dos lobos guarás em cada um 
das metades do recinto (Bandeja e Espalhada) ao longo das 16 semanas do Teste 
de Escolha.  

Em geral, não houve diferença no número de sessões em que cada lobo guará foi o 

primeiro a escolher a metade do recinto em que iria iniciar sua alimentação (Tabela 

8). Na maioria das sessões, ambos os indivíduos que estavam pareados faziam 

suas escolhas concomitantemente. O único caso discrepante (M2/F2) ocorreu 

devido às características do recinto onde os animais estavam alojados – não era 

possível liberar a ambos ao mesmo tempo, sendo a fêmea F2 sempre liberada 

alguns segundos após o macho M1. Com todos os pares houve sessões em que 

ambos, quando faziam a primeira escolha, optavam pela mesma metade do recinto 

(nove vezes para o par M1/F1 e três vezes para os outros pares), se alimentando 

ambos em proximidade física. A ocorrência de interações agonísticas era baixa – à 

média de uma interação leve (rosnado) a cada três sessões, não havendo 

prevalência no indivíduo que iniciava a interação, conforme já relatado por Dietz 

(1984). Normalmente, o indivíduo que primeiro se acercasse do alimento permanecia 

se alimentando, mesmo que o outro se aproximasse. Nos casos em que ocorreu 

interação agonística, aquele que estava se alimentando, ao sentir a aproximação do 

outro, rosnava para ele, o outro se afastava e o primeiro seguia se alimentando. 
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Esses dados indicam ser pouco provável que tenha havido interferência social 

significativa nas escolhas, consumo e/ou permanência nas metades do recinto. 

Tabela 8 – Número de sessões em que cada 
lobo guará foi o primeiro a fazer a escolha e 
número de sessões em que ambos 
escolheram a mesma metade, durante as 16 
seções do Teste de Escolha.  

 1ª escolha 1ª escolha 
compartilhada 

M1 1 9 

F1 0 9 

M2 13 3 

F2 1 3 

M3 2 3 

F3 0 3 

M4 2 3 

F4 2 3 

O consumo por indivíduo foi calculado como metade do consumo total médio porque 

os animais estavam alocados aos pares e não havia possibilidade de acessar a 

quantidade consumida por cada um dos indivíduos. Houve sobras em ambas as 

metades em 80% das sessões. Novamente, não houve diferença significativa entre a 

quantidade de alimento consumido na metade Bandeja e na metade Espalhada por 

nenhum dos casais (P = 0,8482; t = 0,1950, Figura 13). Pode-se notar uma diferença 

no consumo do primeiro casal (M1/F1): eles pertenciam a uma instituição diferente 

dos demais (Zoológico de São Bernardo do Campo), onde a quantidade de alimento 

fornecida aos animais era maior. Entretanto, pode-se observar que, mesmo neste 

caso, o consumo nas duas metades do recinto era semelhante. 
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Figura 13 – Quantidade de alimento consumido em cada uma das metades do 
recinto (Bandeja e Espalhada) por cada um dos casais de lobos guarás (a) M1/F1, 
(b) M2/F2, (c) M3/F3, (d) M4/F4 durante o Teste de Escolha.  

Entretanto, o tempo despendido na metade Espalhada foi significativamente maior 

que na metade Bandeja (Teste T-Pareado, P = 0,0094), Figura 14. Este resultado 

indica que os animais gastaram relativamente mais tempo buscando comida na 

metade em que ela não estava facilmente acessível enquanto ainda havia alimento 

disponível e visível nas bandejas, que poderia ser acessado com menor gasto 

energético. Ao efetuar a primeira escolha, os animais não permaneciam todo o 

tempo na metade escolhida. Como o acesso às duas metades do recinto era livre, 

sendo necessário somente contornar a tela que fazia a divisão, eles iam e vinham 

entre as metades diversas vezes. O número de vezes em que os animais trocavam 

de recinto variava grandemente entre as sessões, indo de 3 a 49 vezes, com uma 

média de 13,9 trocas por sessão. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 14 - Tempo gasto em cada uma das metades do recinto (Bandeja e 
Espalhada) por cada um dos lobos guarás durante o Teste de Escolha.  
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DISCUSSÃO 

De maneira resumida, e em função das hipóteses inicialmente colocadas, nossos 

resultados confirmam: (a) a expectativa de um aumento de forrageamento (mas não 

de exploração) em função do procedimento de enriquecimento; (c) a escolha do 

alimento disperso (enriquecimento) em relação ao alimento de fácil acesso; (d, e) a 

influência dos fatores de temperamento e de gênero sobre o comportamento e as 

reações hormonais, sendo que esta influência se manifestou de maneira complexa, 

através de uma interação de fatores. Os resultados apontam para a rejeição da 

hipótese de um decréscimo na frequência de comportamentos indicativos de 

disfunção (pacing) em todos os indivíduos (b), da hipótese de que indivíduos mais 

exploradores apresentariam preferência mais marcada que os cuidadosos pela 

alternativa de alimento disperso (f) e que teriam maior aumento de forrageamento. 

Efeitos globais do enriquecimento 

Foi observado aumento significativo na exibição de comportamentos ligados ao 

Forrageamento. Esse aumento pode ser explicado pelo fato de os estímulos 

empregados incentivarem esse tipo de comportamento: os animais eram levados a 

procurar pelo alimento ativamente e isso necessariamente levava a escores mais 

altos de Forrageamento. Contudo, o efeito de aumento de Forrageamento mostrou-

se persistente além do período imediato em que o enriquecimento era 

disponibilizado: manifestou-se horas depois (resultado próximo da significância 

indicando aumento na frequência de Forrageamento também à tarde). Isso indica 

que o enriquecimento, sob a forma de itens alimentares espalhados, de forma a 

promover atividade, pode ter efeitos persistentes. Uma mudança comportamental 

que tenha efeito, ainda, várias horas depois de apresentado o estímulo tem um 

potencial mais efetivo para promover efeitos duradouros nos níveis de bem-estar dos 

animais. Nosso resultado tem um significado mais abrangente que aquele observado 

por Cummings et al. (2007), que trabalharam com a mesma espécie e utilizaram 
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técnicas semelhantes, pois estes só verificaram alterações imediatas no 

Forrageamento (nos minutos seguintes à disponibilização deste).  

As reações hormonais ao enriquecimento não puderam ser generalizadas: 

considerando a amostra como um todo, não houve efeito significativo da aplicação 

do enriquecimento.  

O Teste de Escolha trouxe resultados claros com relação à forma como os animais 

percebem o enriquecimento ambiental. Considerando que, na maioria das sessões, 

após 30 minutos de consumo, havia sobras de alimento em ambas as metades, é 

interessante que os animais tenham despendido tempo procurando por alimento no 

meio da vegetação enquanto ainda havia alimento disponível e visível nas bandejas. 

Como os animais frequentemente se locomoviam entre as metades do recinto, não é 

plausível afirmar que eles permanecessem procurando alimento na metade 

Espalhada por não saberem ainda haver alimento de fácil acesso na metade 

Bandeja. É essa uma indicação de preferência dos animais por uma forma de 

forrageamento que demanda esforço, em detrimento de uma forma que otimiza o 

ganho energético. Esse fato que, considerado isoladamente, parece contradizer as 

teorias de forrageamento ótimo (Stephens & Krebs, 1986), sugere que os animais 

podem ter outras prioridades além do simples consumo alimentar, com um gasto 

mínimo de energia. Segundo esse ponto de vista, os animais cativos irão sofrer com 

a falta de estímulos do cativeiro. O efeito observado é análogo ao efeito relatado 

como contrafreeloading, já observado em várias espécies (Jensen, 1963; Neuringer, 

1969; Krebs et al., 1978; Inglis et al., 1997; Bean et al., 1999; Lindqvist & Jensen, 

2008), e que, segundo Bean et al. (1999), pode ser motivado pela aquisição de 

informação sobre a localização de fontes de alimento durante o forrageamento 

exploratório, informações essas que poderiam ser úteis em futuras buscas. 

Efeitos do temperamento sobre as concentrações de MGC 

Embora tenhamos observado efeito generalizado do enriquecimento para toda a 

amostra (comportamental), registramos também a influência do temperamento, aqui 

avaliados através do Teste do Objeto Novo, sobre os resultados do enriquecimento. 
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Pode-se, aqui, falar em perfis de temperamento, uma vez que não houve diferença 

significativa entre as performances dos animais na primeira série de testes de Objeto 

Novo (sessões 1 a 3) e na segunda (sessões 4 a 6), realizada quatro meses depois, 

dado que indica características relativamente estáveis (Koolhaas et al., 1999). O 

resultado obtido através da comparação dos dados hormonais e dos dados 

provenientes do Teste de Objeto Novo corrobora a ideia de que o efeito do 

enriquecimento depende das características individuais em lobos guarás (Carlstead 

& Kleiman, 1998; Vasconcellos et al., 2009). Os lobos utilizados neste estudo, como 

é o caso de muitos animais em zoológicos e criadouros, tinham diferentes origens 

(alguns haviam nascido em cativeiro, enquanto outros nasceram em vida livre, 

Tabela 1). Eles diferiam, ainda, em suas idades e em suas experiências sociais, 

fatores que, como já relatado por McDougall et al. (2006), podem afetar de forma 

intensa os perfis comportamentais dos animais e, por conseguinte, sua forma de 

reagir a desafios ambientais e seu nível de bem-estar (Arnold, 1995; Carlstead, 

1996; Crockett et al., 2000).  

Considerando todos esses fatores, os resultados apontaram para as experiências 

sociais dos indivíduos como a variável mais influente (forma de criação). É possível 

que as trajetórias ontogenéticas dos lobos deste estudo tenham produzido 

diferenças em suas propensões e sensibilidade a desafios ambientais. Os quatro 

animais que haviam sido criados artificialmente foram os únicos indivíduos que 

apresentaram o perfil explorador (IC menor que 0,5), corroborando as colocações de 

McDougall et al. (2006), de que a criação artificial pode induzir ao desenvolvimento 

de traços de temperamento e respostas específicas, tais como a redução do medo e 

a tendência à exploração do ambiente.  

Diferenças em temperamento e em traços individuais foram relatadas como fatores 

que influenciam a resposta ao estresse em várias espécies (Mülleder et al., 2003; De 

Palma et al., 2005; Kralj-Fiser et al., 2007; Slotta-Bachmayr & Schwarzenberger, 

2007; Albert et al., 2008) e trabalhos avaliando temperamento e diferenças 

comportamentais, e ainda a influência dessas diferenças nas reações ao 

enriquecimento foram também realizados com várias espécies (Walsh & Cummins, 

1976; Cooper & Mason, 2000; Harri et al., 2000; Mason et al., 2001; Raffa et al., 
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2002; Bremner-Harrison et al., 2004; Kirkden & Pajor, 2006; Powell & Svoke, 2008). 

Embora a variabilidade interindividual em lobos guarás já houvesse sido observada 

por Carlstead e Kleiman (1998), Cummings et al. (2007) e Vasconcellos et al. (2009), 

essa é a primeira vez que um teste de temperamento foi aplicado para lobos guarás 

e relacionado posteriormente com respostas ao enriquecimento. Estas diferenças de 

reação aos desafios ambientais são potencialmente importantes para o 

planejamento de intervenções de enriquecimento. 

Entretanto, o teste aplicado (teste de Objeto Novo) tem suas limitações: avalia 

padrões de reação à apresentação de um objeto novo, sem trazer informações a 

respeito de perfis de socialidade, propensão a estados de ansiedade, tensão, 

relaxamento etc. Um estudo futuro desejável, que viria acrescentar aos resultados 

obtidos, deveria ter uma abordagem multi-fatorial, em que os animais fossem 

submetidos a baterias de testes, usando análises multivariadas para extrair fatores a 

partir de múltiplos dados. Assim, se poderiam apurar os resultados, chegando a 

instrumentos de medida mais abrangentes.  

Efeitos do temperamento sobre o comportamento 

O temperamento dos animais também teve efeito na resposta comportamental ao 

enriquecimento: os animais mais cautelosos apresentaram aumento mais marcado 

na frequência de Forrageamento.  

A interpretação desses dados a partir dos coping styles (Koolhaas et al., 1999) 

indicaria que os animais exploradores (proativos), por serem mais rígidos em suas 

rotinas, teriam percebido o enriquecimento como algo fugindo do controle ou da 

rotina, enquanto que os animais cautelosos (reativos), por serem mais flexíveis, 

teriam interagido por mais tempo com o enriquecimento, lidando com seu ambiente 

de forma mais positiva. Entretanto, não é plausível pensar que a situação de 

enriquecimento tenha representado, em alguma medida, efeito aversivo para os 

animais exploradores: estes foram os que interagiram de forma mais intensa com os 

objetos novos. A esse fato, soma-se o resultado do Teste de Escolha, em que todos 

os animais, indistintamente, “escolheram” despender mais tempo buscando alimento 
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no meio da vegetação (situação de enriquecimento ambiental) ao invés de se 

alimentarem nas bandejas. 

Uma outra hipótese a ser levantada é de que a ocorrência de indivíduos que não 

apresentaram aumento significativo de Forrageamento tenha se dado em função do 

excesso de estímulos (Hutchinson, 2005) e, em função disso, estes teriam 

abandonado o forrageamento antes de ficarem saciados. Ao observarmos os 

indivíduos que estão nesse grupo (M2, F5, F6 e F4), entretanto, vemos que dois 

deles estão entre os indivíduos com menor Índice de Cautela, não sendo então 

plausível considerar que sua reação ao enriquecimento seja causada por medo ou 

aversão. Além disso, o resultado dos Testes de Escolha também falseiam esta 

hipótese. 

É possível, ainda, que os indivíduos que apresentaram menor aumento na 

frequência de Forrageamento fossem forrageadores mais competentes, conseguindo 

assim o mesmo recurso com um menor esforço. Essa hipótese é plausível, uma vez 

que, no Teste de Escolha, o consumo de ambas as fontes (alimento de fácil acesso 

e alimento cujo acesso demanda esforço) não difere significativamente. Dessa 

forma, para estes indivíduos, já exploradores, talvez o enriquecimento não tenha 

representado um grande desafio, alterando minimamente sua busca alimentar,  

Efeitos do gênero 

Quando analisamos conjuntamente os dados de temperamento e de reação 

hormonal ao enriquecimento, observamos um efeito do gênero dos animais sobre 

esses resultados. Esse efeito, já indicado em estudo prévio (Vasconcellos et al. 

2009), aponta para uma análise dos resultados de machos e de fêmeas 

separadamente.  

As fêmeas mais cautelosas mostraram uma reação de redução hormonal face ao 

enriquecimento, enquanto que as mais exploradoras apresentaram resposta 

hormonal oposta. O fato de as cautelosas apresentarem um maior aumento na 

frequência de Forrageamento corrobora os resultados de outros estudos de 

enriquecimento (Carlstead et al., 1993a, 1993b; Wielebnowski et al., 2002a, 2002b). 
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Segundo a interpretação dada nesses trabalhos, o procedimento beneficiaria estes 

animais na medida em que diminuiria as respostas ao estresse (preparo para 

situações emergenciais), diminuindo assim os níveis estresse “negativo”. 

Concordamos que o enriquecimento ambiental provavelmente trouxe benefícios 

mais diretos a estes indivíduos, também considerando que o aumento deste tipo de 

comportamento normalmente é interpretado como indicativo de níveis adequados de 

bem-estar (desempenho de comportamentos típicos da espécie), além de ser 

essencial para a sobrevivência imediata dos indivíduos (Young, 2003). É possível 

que a redução nos MGC observada nesses indivíduos, assim como nos achados de 

De Boer et al. (1990) e Korte et al. (1992) tenha tido um efeito reforçador nas 

cautelosas, promovendo atividade e possibilitando o desempenho de um papel ativo, 

ao lidar com os desafios.  

Essa interpretação torna-se ainda mais plausível quando observamos a tendência à 

correlação observada entre as concentrações de MGC e o Forrageamento, 

indicando concentrações menores relacionadas à maior exibição de 

comportamentos de Forrageamento. Esse achado está em linha com outros estudos 

em enriquecimento, que observaram uma redução nas concentrações de MGC 

concomitante com o aumento na apresentação de comportamentos típicos das 

espécies em estudo (Boinski et al., 1999b, Belz et al., 2003; Hansen et al., 2007, 

Moreira et al., 2007). 

Entretanto, ao adotarmos tal interpretação na íntegra, essa abordagem levaria à 

conclusão de que os procedimentos teriam sido, em alguma medida, danosos para 

as fêmeas exploradoras (devido ao aumento de MGC e, por conseguinte, de 

estresse negativo). Mas, o conjunto de dados não indica que as exploradoras 

tenham sido prejudicadas pelos procedimentos: elas, assim como as exploradoras, 

dedicaram, no Teste de Escolha, mais tempo para forragear na metade em que o 

alimento estava disperso e, além disso, consumiram a mesma quantidade sob 

ambas as condições (alimento ad lib e de difícil acesso). Dessa forma, embora a 

apresentação do desafio tenha gerado um aumento nas concentrações de MGC, 

não se pode eliminar a hipótese de que uma ativação do eixo HPA tenha reduzido 

um possível tédio de cativeiro (Mench, 1998). Essa interpretação também é 
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corroborada por resultados de trabalhos de enriquecimento com outras espécies, em 

que um aumento nas concentrações de MGC indicava indivíduos mais exploradores 

e interativos com seu ambiente (Natelson et al., 1988; Haemisch et al., 1994; Beattie 

et al., 2000; Smith & Dobson, 2002; Marashi et al., 2003; Cummings et al., 2007), 

mostrando que este tema é ainda controverso.  

Uma outra interpretação, ainda que ad hoc, poderia ser a de que existiria uma 

margem de aumento de metabólitos e de ativação que acompanhe um aumento de 

bem estar. O aumento dos metabólitos poderia estar acompanhando uma forma de 

contato com o ambiente que aumentasse a ativação do animal. Para esses 

indivíduos, já exploradores, é possível que uma atividade similar à de obtenção de 

uma presa seja um “bom” estressor, que estimule o eixo HPA (Moberg, 2000) e 

possa inclusive reduzir o efeito dos procedimentos de manejo sobre os traços de 

temperamento desses animais. Nossos achados corroboram as colocações de 

McDougall et al. (2006) quando estes afirmam que esse tipo de procedimento e as 

características do ambiente de cativeiro podem moldar o comportamento desses 

animais através da ausência de desafios, levando a respostas rígidas ao ambiente e 

a uma reação indicativa de ativação dos mecanismos de resposta ao estresse. 

Então, semelhantes procedimentos de enriquecimento ambiental potencialmente, ao 

longo do tempo, tenderiam a diminuir a influência dos procedimentos de manejo 

sobre as reações ao estresse nesses indivíduos (Haverbeke et al., 2007). 

Esse tipo de efeito foi observado por Beerda et al. (1999) em cães submetidos 

inicialmente a um estresse moderado (um período de sete semanas em que eram 

mantidos em grupo ao ar livre, durante más condições climáticas). Quando, após 

esse período, eles eram submetidos a restrição espacial e isolamento social (por 

seis semanas), apresentavam pico de concentração de glicocorticóides inicial, 

seguido de uma redução significativa, que levava a concentrações abaixo do nível 

de linha de base após seis semanas. Com os cães que experimentaram boas 

condições climáticas durante o período inicial, as concentrações após seis semanas 

de restrição espacial ainda se encontravam significativamente mais altas que as 

concentrações de linha de base. Eles concluem que a qualidade das circunstâncias 

que precedem um período de exposição a um estressor determina a magnitude e até 
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mesmo a direção das respostas hormonais a esse estresse. Seguindo essas 

conclusões, é possível que animais frequentemente desafiados tendam a apresentar 

respostas ao estresse reduzidas. 

O número menor de indivíduos do sexo masculino (N = 3) pode ter influído na 

ausência de correlação significativa entre a reação hormonal ao enriquecimento e os 

perfis de temperamento nos machos. Entretanto, observando os dados, notamos 

que a tendência destes é oposta à das fêmeas, ou seja, machos mais cuidadosos 

tenderam a um aumento nos MGC em resposta ao enriquecimento. De qualquer 

forma, são necessários estudos com um maior número de indivíduos para investigar 

essa questão.  

Diferenças hormonais de gênero nas concentrações de MGC já foram relatadas para 

outras espécies. Wielebnowski et al. (2002a) observaram que fêmeas de pantera 

nebulosa (Neofelis nebulosa) em cativeiro apresentavam níveis mais elevados de 

concentrações de corticosteróides se comparados com os de machos, considerando 

valores basais, máximos e totais. Touma et al. (2003) demonstraram haver 

diferenças significativas nas rotas de excreção de metabólitos de glicocorticóides de 

roedores machos e de fêmeas. Em seus estudos, observaram que, embora a maior 

parte dos metabólitos de corticosterona tenha sido excretada através das fezes em 

ambos os sexos, a quantidade de radioatividade recuperada nas amostras de 

machos (aproximadamente 73%) era significativamente maior que nas de fêmeas 

(por volta de 53%), embora não se tivesse uma explicação clara para o fato. Belz et 

al. (2003) comparou os níveis de corticosterona e de ACTH de ratos de ambos os 

sexos em condições de linha de base e de submissão a um estresse moderado 

(contenção para aplicação de uma injeção com solução salina), considerando 

animais em ambientes enriquecidos e sem enriquecimento. Os níveis dos dois 

hormônios foram menores para ambos os sexos e em ambas as condições (linha de 

base e estresse moderado) nos animais alocados em ambientes enriquecidos. 

Entretanto, embora os níveis hormonais de machos e fêmeas não diferissem na 

linha de base, e não tenha havido diferenças nos níveis de corticosterona entre os 

sexos, os níveis de ACTH de machos foram significativamente maiores que os de 

fêmeas, quando submetidos à situação estressante. 
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Embora os trabalhos acima tenham relatado diferenças nas concentrações de MGC 

entre os sexos, o mecanismo dessas diferenças ainda não está claro, podendo ser 

atribuído a diferenças no metabolismo, quando o animal se encontra diante de 

desafios. No caso dos lobos guarás, a validação levada a termo (Apêndice A) mostra 

não haver diferenças nos MGC basais de machos e fêmeas. Dessa forma, se a 

diferença não está nos níveis basais, é possível que ela se apresente quando os 

indivíduos são expostos a desafios ambientais.  

Esta informação é inédita e vem contribuir para o conhecimento da espécie, embora 

os processos motivacionais envolvidos nessas respostas ainda precisem ser 

explorados em estudos com um maior número de animais, de ambos os gêneros.  

Juntando os achados 

Ao juntarmos os achados do Experimento de Enriquecimento e dos testes, 

observamos várias indicações de que o enriquecimento, embora tenha promovido 

aumento nas concentrações de MGC em parte dos animais, não tenha sido danoso 

para quaisquer deles (redução nas concentrações de MGC nas fêmeas cautelosas, 

aumento na frequência do Forrageamento da amostra como um todo para todo o dia 

e a tendência ao aumento no período da tarde, redução de Pacing na F6, 

preferência pela busca do alimento em detrimento da alimentação ad lib etc.). 

Concordamos com as colocações de Moberg e Mench (2000), quando estes afirmam 

que, embora o estresse seja uma resposta biológica ativada quando um indivíduo 

encontra uma ameaça (percebida ou real) à sua homeostase, e que qualquer 

ameaça possa ser considerada um agente gerador de estresse, nem todos os 

agentes têm impacto negativo sobre a saúde do indivíduo, havendo um nível mínimo 

de estresse necessário para garantir a sobrevivência e permitir adaptações às 

mudanças ambientais. Acreditamos também haver um nível ótimo de ativação dos 

indivíduos a ser buscado, levando a uma melhora na qualidade de vida dos animais. 

É possível, então, que o uso das concentrações de glicocorticóides, por si só, não 

seja um bom indicador de níveis de bem-estar ou de estresse, e deva sempre ser 

associado a outros indicadores, para auxiliar na interpretação dos resultados 

obtidos. Há indicações de que os dados hormonais, embora possam contribuir para 
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a compreensão de respostas comportamentais, não sejam estritamente relacionados 

a estas, uma vez que os hormônios e comportamento pertencem a domínios 

diferentes, com convergência parcial. Então, uma alteração comportamental pode 

não levar, necessariamente a uma alteração hormonal, especialmente se o evento 

eliciador dessa alteração não for um estressor agudo. 

Um de nossos mais importantes achados foi a ocorrência de perfis comportamentais 

diferenciados e a correlação desses perfis com a resposta hormonal de fêmeas de 

lobos guarás a desafios ambientais, tais como o enriquecimento ambiental. Esses 

dados são especialmente relevantes, pois as condições de criação e as 

características do ambiente de cativeiro podem influenciar de forma intensa os 

traços de temperamento dos animais cativos, afetando os níveis de estresse e bem-

estar, uma vez que diferentes indivíduos respondem ao estresse de cativeiro de 

forma diferente (Arnold, 1995; Carlstead, 1996; Crockett et al., 2000). A identificação 

de traços de temperamento que se correlacionem com níveis elevados de estresse 

durante os procedimentos de manejo pode levar à criação de procedimentos 

adaptados especialmente para reduzir o estresse em indivíduos particularmente 

suscetíveis, assim como para melhorar a qualidade de vida destes. 

Nossos dados destacam o significado do enriquecimento ambiental para animais 

cativos e corroboram as colocações de Dawkins (1990) e Barnard (2007), que 

afirmam que os animais apresentam padrões comportamentais evolutivamente 

selecionados, cuja expressão se constitui uma necessidade, sendo que muitos 

animais aceitam inclusive “pagar um preço” pela exibição desses comportamentos, 

preço este que pode inclusive ser um gasto superior de energia e tempo para o 

forrageamento, como foi visto nos testes de escolha. Essa preferência observada 

pode, então, ser utilizada como uma medida da importância daquele comportamento 

para os animais (Cooper & Mason, 2000). Então, ao satisfazer essa necessidade, 

podemos considerar que as técnicas utilizadas promoveram uma melhora nos níveis 

de bem-estar dos lobos guarás por nós estudados. 
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CONCLUSÕES 

Os nossos resultados indicam que a apresentação de desafios a animais como os 

lobos guarás, que são mantidos normalmente em ambientes de cativeiro sem 

novidade, e sem oportunidades de exercerem comportamentos típicos da espécie 

(pelo menos no caso do Forrageamento) produz aumentos de atividade dirigidas 

para o alimento, com uma tendência à persistência temporal. Esta atividade pode ser 

considerada positiva do ponto de vista do bem estar uma vez que os animais numa 

situação de escolha, dedicam relativamente mais tempo para alcançar itens 

alimentares dispersos e trabalhosos. 

Os resultados do Teste de Escolha demonstram que os lobos guarás, ao se 

alimentarem, não escolhem exclusivamente uma fonte alimentar de baixo custo 

energético para obtenção, fato que indica uma preferência por uma forma de 

alimentação que simula a forma de busca de alimento em vida livre. Esses 

resultados corroboram o enriquecimento alimentar através do aumento na 

dificuldade de acesso como técnica valiosa para promoção de bons níveis de bem-

estar em lobos guarás cativos. 

Indicam também que os animais reagem de maneira diferente em aspectos de seu 

comportamento e de suas reações hormonais, quando expostos a este tipo de 

enriquecimento. A classificação dos animais em “exploradores” e “cautelosos” a 

partir de um teste do Objeto Novo, é preditiva de reações de aumento ou diminuição 

de metabólitos. O aumento de Forrageamento constatado nos períodos de 

enriquecimento foi significativo na amostra de animais cautelosos, mas não chegou 

a ser significativo nos animais exploradores.  

No caso da reação hormonal, não houve diferença significativa entre animais 

cautelosos e exploradores, mas, se tomada a amostra de fêmeas, nota-se que as 

fêmeas cautelosas tiveram redução de metabólitos e as exploradoras aumento. Esta 
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é uma interação interessante (a ser investigada mais a fundo em estudos futuros) 

entre temperamento e gênero.  

Os nossos resultados são originais e relevantes na medida em que apontam para a 

influência de variáveis de temperamento e de gênero em procedimentos de 

enriquecimento ambiental. Parece-nos que a área terá muito a ganhar se passar do 

esquema geral e indiferenciado de avaliação e de manejo para um esquema em se 

tente acessar características individuais dos animais, modulando a intervenção de 

enriquecimento em função delas. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A 

Validação da técnica de radio-imuno ensaio para monitoramento não-invasivo 

de glicocorticóides em lobos guarás (Chrysocyon brachyurus) 

A. Introdução 

Embora técnicas não-invasivas de monitoramento de glicocorticóides tenham sido 

usadas extensivamente por pesquisadores e conservacionistas em várias espécies 

(Touma & Palme, 2005; Schwarzenberger, 2007), e sejam largamente aceitas como 

efetivas para monitorar os níveis de glicocorticóides, o uso dessas técnicas para 

avaliar de forma confiável a atividade adrenocortical de determinada espécie não é 

simples. Devido a diferenças existentes no metabolismo ou na excreção de MGC 

entre espécies e, algumas vezes, até mesmo entre os sexos dentro de uma mesma 

espécie (Palme et al., 2005), torna-se imperativa uma validação para cada espécie e 

sexo a ser estudado (Palme, 2005; Touma & Palme, 2005). 

B. Métodos 

Os procedimentos deste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Animal (CEPA) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob o 

protocolo nº. 001.2009. 

B.1. Animais 

Foram feitas coletas de amostras fecais de dois lobos guarás adultos, nascidos e 

mantidos em cativeiro. Os animais tinham acompanhamento veterinário periódico, 

sem histórico de problemas metabólicos. Em função de resultados prévios, que 

sugeriram que fêmeas e machos da espécie em questão pudessem ter 

metabolismos diferentes com relação a hormônios de estresse, o estudo foi com um 

casal. Os lobos estavam alocados juntos, no Zoológico de São Bernardo do Campo, 
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em um recinto medindo 490 m2, com grama, árvores e duas casas para cachorros. 

Os animais foram alimentados uma vez ao dia, de manhã, uma refeição que 

consistia de frutas sazonais (maçã, banana mamão) e carne (coração bovino, ração 

úmida para cães e ratos de biotério abatidos). Ambos tinham acesso a água à 

vontade.  

B.2. Coleta fecal 

Amostras fecais frescas foram coletadas diariamente, entre 9:00 e 10:00 horas, por 

12 dias (seis antes da injeção de ACTH e seis dias após esse procedimento) No 

período da tarde, um pedaço de carne com corante artificial para fins alimentícios 

(Mix Coralim) era fornecido às fêmeas, para permitir a identificação das amostras 

fecais a serem coletadas no dia seguinte. Cada amostra coletada foi imediatamente 

homogeneizada (macerada com as mãos dentro de um saco plástico) e congelada (-

20°C) até a extração.  

B.3. Extração de Metabólitos de Glicocorticóides Fecais 

A extração de MGC foi feita de acordo com o método de Brown et al. (1994), como já 

descrito para lobos guarás (Cummings et al., 2007), com algumas modificações. 

Cada amostra foi centrifugada a 500 x g por 15 minutos, o sobrenadante foi 

recuperado e o pellet ressuspendido em 5 mL de 90% etanol e re-centrifugado a 500 

x g por 15 minutos. O sobrenadante foi recuperado e adicionado ao sobrenadante 

anterior, seco e ressuspendido em 1 mL metanol (100%). Os extratos foram 

armazenados a -20º C até a análise.  

B.4. Ensaio Hormonal 

Metabólitos de glicocorticóides foram quantificados usando um kit de duplo anti-

corpo para dosagem de corticosterona por Radio-Imuno Ensaio (RIE), disponível 

comercialmente (MP Biomedicals, Irvine, CA), seguindo o protocolo do fabricante. 

Esse ensaio se mostrou eficaz para detectar mudanças na atividade adrenocortical 

em várias espécies (Wasser et al., 2000). Embora o cortisol tenha se mostrado um 

glicocorticóide adequado para ser usado como parâmetro para monitoramento de 
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alterações na atividade adrenocortical (Schatz & Palme, 2001), optou-se pela 

utilização de um kit para dosagem de corticosterona por ser este kit menos 

específico que o de cortisol, ligando-se, portanto com uma maior quantidade de 

metabólitos; por conseguinte mais adequado para a dosagem de glicocorticóides em 

uma espécie para a qual técnica de mensuração ainda não havia sido validada. As 

reações cruzadas do kit utilizado encontram-se na Tabela 9. Antes das análises, os 

extratos fecais foram diluídos em RIE diluente (1:100 e 1:20, quando necessário). As 

concentrações de MGC fecais foram expressas em microgramas por grama de fezes 

úmidas.  
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Tabela 9 – Percentual de reações cruzadas com esteróides do kit de duplo 
anti-corpo para dosagem de corticosterona por Radio-Imuno Ensaio (RIE) MP 
Biomedicals, Irvine, CA.  

Esteróides Percentual de reação cruzada 

Corticosterona 100,00 

Desoxicorticosterona 0,34 

Testosterona 0,10 

Cortisol 0,05 

Aldosterona 0,03 

Progesterona 0,02 

Androstenediona 0,01 

5α-Dihidrotestosterona 0,01 

Colesterol < 0,01 

Dehidroepiandrosterona < 0,01 

Dehidroepiandrosterona-sulfato < 0,01 

11-Desoxicortisol < 0,01 

Dexametasona < 0,01 

20α-Dihidroprogesterona < 0,01 

Estrona < 0,01 

Estradiol-17α < 0,01 

Estradiol-17β < 0,01 

Estriol < 0,01 

Pregnenolona < 0,01 

17α-Hidroxipregnenolona < 0,01 

17α-Hidroxiprogesterona < 0,01 

Para estabelecer a validade bioquímica do ensaio, foi feito um teste de paralelismo: 

amostras misturadas foram diluídas em série com o diluente do kit para comparar a 

curva de ligação do anticorpo com aquela padrão fornecida pelo kit. 

B.5. Teste Desafio de ACTH 
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Esta validação, largamente utilizada em estudos hormonais, envolveu o 

monitoramento de MGC fecais antes e depois da administração exógena de ACTH 

(Hormônio Adrenocorticotrófico), para demonstrar a relação temporal entre mudança 

na atividade adrenal e na concentração de MGC nas fezes.  

Foi administrada uma injeção intra-muscular de 0,38 mg de ACTH sintético 

(Synacthen 1 mg/ml; Novartis Farma S.p.A, Origgio, VA) a cada animal. O dia da 

injeção de ACTH é referido como do Dia 0, com as coletas de amostras fecais 

começando no dia -5 e continuando até o dia 6. 

B.6. Estatística 

O Coeficiente de Correlação de Pearson foi usado para avaliar a correlação entre as 

concentrações de MGC da fêmea e do macho. Uma regressão linear foi usada para 

verificar o paralelismo entre a curva padrão do kit e a curva da diluição dos extratos 

fecais. Foi utilizado o Teste T Bicaudal para comparar as concentrações médias de 

MGC de machos e fêmeas durante a Linha de Base. 

Para cada animal, foi calculada a concentração média de MGC para todo o período 

antes da aplicação do ACTH. Aumentos na excreção de MGC após a injeção de 

ACTH foram considerados significantes quando excederam a concentração média 

da Linha de Base mais dois desvios-padrão (Cummings et al., 2007).  

C. Resultados e Discussão 

C.1. Validação bioquímica do ensaio 

Diluições seriais de um pool de extratos fecais produziram curvas paralelas à curva 

padrão de corticosterona, determinada pelo fabricante dos kits de dosagem de 

corticóides fecais: r=0,998 (y = 2,485+0,896x), P < 0,0001. A sensibilidade do Radio-

Imuno Ensaio foi de 0,22 µg/g. O coeficiente de variação intra-ensaio baixo foi de 

2,49% e intra-ensaio alto, 6,65%.  

C.2. Concentrações de Metabólitos de Glicocorticóides Fecais 
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Os animais mantiveram uma concentração média de 8,65 ± 2,89 µg/g de fezes 

(fêmea) e 6,99 ± 3,23 µg/g de fezes (macho) por todo o período de linha de base, 

sem diferença significativa entre esses valores (Teste T, t = 0,855, P = 0,417, Figura 

15). A aplicação do ACTH resultou em um aumento (500-600%) nas concentrações 

de MGC do Dia 0 para o Dia 1 (60,29 µg/g de fezes para a fêmea e 41,59 µg/g de 

fezes para o macho) e em uma redução do Dia 1 para o Dia 2 e do Dia 2 para o Dia 

3, quando a concentração retornou para os níveis da linha de base. As análises 

estatísticas evidenciaram a correlação altamente significativa entre os dados do 

macho e da fêmea (r = 0,94; P < 0,0001). Ambos os animais tiveram concentrações 

relativamente altas no Dia -2 por razões desconhecidas. Entretanto, as 

concentrações de MGC nesse dia não excederam o limite pré-determinado de 

significância (média da linha de base mais dois desvios-padrão). Por essa razão, o 

Dia -2 foi excluído da análise. 

0

10

20

30

40

50

60

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Dias

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 d
e
 M

G
C

 (
µ
g

/g
 f

e
c
e
s
)

 

0

10

20

30

40

50

60

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Dias

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 d
e
 M

G
C

 (
µ
g

/g
 f

e
c
e
s
)

 

Figura 15 - Concentrações de metabólitos de glicocorticóides fecais de uma fêmea 
(a) e de um macho (b) de lobos guarás, dosados por Radio-Imuno Ensaio antes e 
após aplicação de ACTH (Dia 0). 

Nossos resultados demonstraram claramente que, em lobos guarás, a atividade 

adrenocortical é bem representada nas concentrações de MGC. Em ambos os 

animais, observamos um valor de pico no primeiro dia subsequente à aplicação de 

ACTH, que atingiu aproximadamente 500% e 600% dos valores de linha de base no 

macho e na fêmea, respectivamente. As concentrações de MGC retornaram para os 

níveis de linha de base três dias após a injeção. Esses resultados são consistentes 

(a) (b) 



 

 

 

91 

com os achados de Schatz e Palme (2001). Esses autores, usando Enzima-Imuno 

Ensaio em fezes de cães domésticos, mediram um aumento nas concentrações de 

metabólitos de cortisol de aproximadamente 700% após 22h da aplicação do ACTH. 

Dessa forma, tanto o tempo de latência para o pico nas concentrações como o 

percentual de aumento foram similares nas duas espécies, o que sugere um padrão 

de excreção semelhante entre lobos guarás e cães domésticos.  

Como lobos guarás são uma espécie ameaçada, não foi possível trabalhar com uma 

amostra maior e, por conseguinte, ter um grupo controle. Como variações entre 

indivíduos nas concentrações de MGC foram relatadas em estudos semelhantes 

(Schatz & Palme, 2001; Chelini et al., 2006; Cummings et al., 2007), incluímos um 

período de linha de base de cinco dias. Dessa forma, cada animal serviria como seu 

próprio controle (Touma & Palme, 2005). Pelo mesmo motivo, não foi possível 

avaliar o efeito da contenção e da aplicação da injeção, através da aplicação de 

injeção com solução salina em outros indivíduos. Dessa forma, não podemos afirmar 

que o aumento nas concentrações de MGC no dia 1 não resulta dos efeitos 

estressantes do procedimentos de aplicação da injeção em si mesmo ao invés ou 

em adição à estimulação pelo ACTH. Entretanto, ambas as situações atendem aos 

nossos propósitos, através da elevação das concentrações circulantes de 

glicocorticóides. Da mesma forma, a relativamente alta concentração de MGC 

medida nas amostras do dia -2 de ambos os animais provavelmente refletiu um 

aumento nos níveis de glicocorticóides sanguíneos no dia anterior. Como os animais 

estavam no mesmo recinto, é provável que qualquer evento estressante que 

afetasse um dos animais no dia -3 afetasse também o outro e resultasse em um 

aumento nas concentrações de glicocorticóides sanguíneas que seriam refletidas 

nas concentrações fecais de MGC no dia seguinte, como observado. Como não 

tivemos condições de observer os animais continuamente durante este período, não 

pudemos identificar o evento. 

A alta correlação entre os dados do macho e da fêmea e suas concentrações basais 

semelhantes sugerem que não haja diferença entre os sexos na rota de excreção 

dessa espécie. Entretanto, como diferenças entre sexos foram relatadas para várias 

espécies, tais como para cervídeos (Huber et al., 2003), porcos da Índia (Bauer et 
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al., 2008) ou lobos europeus (Sands & Creel, 2004), estudos mais aprofundados 

sobre a liberação de hormônios frente a desafios e o metabolismo dessas 

substâncias poderiam trazer luz à questão das diferenças entre os sexos em lobos 

guarás, uma vez que a razão das diferenças não está na rota de excreção do 

hormônio. 
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APÊNDICE B 

Tabela 10 - Resultados da ANOVA de Medidas Repetidas / Friedman sobre as 
concentrações individuais de MGC dos lobos guarás, ao longo das quatro 
condições experimentais. À ANOVA / Friedman seguiu-se pós-teste Tukey/Dunn.  

 Fases 

Indivíduos I II III IV 
P / F 

Fase alterada 

M1 13,97 10,44 9,68 16,1 P=0,2267/F=1,747 

F1 14,83 13,06 8,02 5,6 P=0,0355/F=3,211 

I IV 

M2 27,13 36,92 71,78 16,41 P=0,0004/F=8,019 

I x III; II x III; III x IV 

F2 71,95 60,94 113,53 105,65 P=0,2118/F=1,584 

F3 46,07 40,3 22,14 19,64 P=0,0035/F=5,514 

I x III; I x IV 

M4 30,95 21,85 29,73 18,53 P=0,4137/F=0,9808 

F4 24,88 66,94 36,35 43,32 P=0,1196/F=2,096 

F5 40,17 54,63 38,97 27,2 P=0,47 / F=0,85  

F6 17,4 44,06 11,11 18,84 P=0,0008/F=7,17 

I x II; II x III; II x IV 

F7 30,12 24,56 18,37 9,39 P=0,01398/F=1,956 
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APÊNDICE C 

Tabela 11 - Resultados significativos da ANOVA–I Fator sobre as 
concentrações de MGC de cada um dos lobos guarás, durante todo o 
período experimental. À Anova-I Fator seguiu-se pós-teste Bonferroni, 
comparando os indivíduos entre si. 

Indivíduo Comparação P 

M1 M2 0,019 

 F2 <0,0001 

 F4 0,001 

 F5 0,006 

F1 M3 0,006 

 F2 <0,0001 

 F4 <0,0001 

 F5 0,002 

M2 M1 0,019 

 F1 0,006 

 F2 <0,0001 

F2 M1 <0,0001 

 F1 <0,0001 

 M2 <0,0001 

 F2 <0,0001 

 F3 <0,0001 

 M4 <0,0001 

 F4 <0,0001 

 F5 <0,0001 

 F6 <0,0001 

 F7 <0,0001 

F3 F2 <0,0001 

M4 F2 <0,0001 

F4 M1 0,001 
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 F1 <0,0001 

 F2 <0,0001 

F5 M1 0,006 

 F1 0,002 

 F2 <0,0001 

F6 F2 <0,0001 

F7 F2 <0,0001 
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APÊNDICE D 

Tabela 12 – Distância mínima (em número de corpos) a que os indivíduos (Lobos 
guarás) chegaram dos objetos disponibilizados durante cada uma das seis sessões 
do teste de Objeto Novo (Sessão I – Balão colorido; Sessão II – Saco de ráfia; 
Sessão III – Pessoa desconhecida; Sessão IV – Bola; Sessão V – Pilha de pneus; 
Sessão VI - Pessoa desconhecida). 

 Sessões 

Indivíduos I II III IV V VI 

M1 1 0 5 0 4 6 

F1 1 0 10 0 0 10 

M2 10 10 10 10 0 10 

F2 0 0  0 0  

M3 0 10 10 10 0 7 

F3 0 10 10 10 0 2,5 

M4 0 0 0 0 0 0 

F4 0 0 0 0 0 0 

F5 2 0,25 4 0 0 3 

F6 0 0  0 1,5  

F7  3 4 4 0  

Distância 
Média 1,3 3,02 5,89 3,09 0,55 4,81 
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APÊNDICE E 

Tabela 13 - Resultados da ANOVA / Friedman de Medidas Repetidas sobre as 
médias das categorias comportamentais dos lobos guarás, ao longo das quatro 
condições experimentais (fases I a IV, observações ao longo de todo o dia). À 
ANOVA seguiu-se o pós-teste Tukey / Dunn.  

Categoria P F Fase alterada Alteração 

Comp. agon. 0,1571 1,878   

Forrageam. <0,0001 13,388 II e IV Aumento 

Explor. 0,1484 1,931   

Locom. 0,2499 1,451   

Outros 0,9859 0,04765   

Brincad. 0,3782    

Descanso 0,9235 0,1581   

Não visível 0,2415 1,483   

Pacing 0,1620 1,850   

Comp. Social 0,3987 1,021   

Parado 0,0978 2,320   

*Nível de significância= P ≤ 0,0045. 
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Tabela 14 - Resultados da ANOVA / Friedman de Medidas Repetidas sobre as 
médias das categorias comportamentais dos lobos guarás, ao longo das quatro 
condições experimentais (fases I a IV, observações matinais). À ANOVA 
seguiu-se o pós-teste Tukey / Dunn.  

Categoria P F Fase alterada Alteração 

Comp. agon. 0,1370 2,005   

Forrageam. 0,0006 7,843 IV Aumento 

Explor. 0,035 3,309   

Locom. 0,9573 0,1036   

Outros 0,8884 0,2102   

Brincad. 0,5193 0,7729   

Descanso 0,3842 1,056   

Não visível 0,2790 1,350   

Pacing 0,8169 0,3114   

Comp. Social 0,6895 0,4940   

Parado 0,6522 0,5505   

*Nível de significância= P ≤ 0,0045. 
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Tabela 15 - Resultados da ANOVA / Friedman de Medidas Repetidas sobre as 
médias das categorias comportamentais dos lobos guarás, ao longo das quatro 
condições experimentais (fases I a IV, observações vespertinas). À ANOVA 
seguiu-se o pós-teste Tukey / Dunn.  

Categoria P F Fase alterada Alteração 

Comp. agon. 0,1332 2,031   

Forrageam. 0,0145 4,206   

Explor. 0,0094 4,664   

Locom. 0,0511 2,939   

Outros 0,7357 0,4263   

Brincad. 0,4142 0,9858   

Descanso 0,8391 0,2803   

Não visível 0,0508 2,946   

Pacing 0,1041 2,261   

Comp. Social 0,2669 1,391   

Parado 0,099 2,308   

*Nível de significância= P ≤ 0,0045. 

 

 

 



 

 

 

100 

APÊNDICE F 

Tabela 16 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase I do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período matutino.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,63 0,83 0,83 0,00 0,00 0,21 0,00 0,42 1,25 0,00 

Forrageam. 12,08 23,96 23,96 3,33 2,50 2,50 5,63 16,25 18,96 7,08 

Explor. 0,21 0,00 0,00 0,83 2,71 2,29 4,17 0,63 0,83 0,42 

Locom. 22,92 17,92 17,92 24,17 34,38 13,96 14,79 6,88 28,54 12,71 

Outros 0,21 1,04 1,04 0,83 1,67 7,29 15,42 0,63 3,13 0,21 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

Descanso 0,00 0,00 0,00 6,04 8,75 35,42 13,13 45,83 24,58 45,63 

Não visível 0,00 10,21 10,21 52,92 38,33 2,08 6,67 0,00 16,88 18,33 

Pacing 59,17 41,46 41,46 6,67 1,67 29,38 35,42 19,79 2,08 0,00 

Comp. Social 0,63 0,42 0,42 0,21 0,83 0,21 0,21 0,00 0,21 0,00 

Parado 4,17 4,17 4,17 4,79 8,96 6,67 4,38 9,58 3,54 15,63 
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Tabela 17 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase II do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período matutino.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,21 0,42 0,00 0,42 0,21 0,63 0,21 0,00 0,63 0,21 

Forrageam. 17,92 24,79 6,46 10,63 11,25 7,92 5,83 9,17 11,46 6,67 

Explor. 1,67 0,42 0,00 0,21 2,92 2,08 2,29 0,63 1,67 0,83 

Locom. 25,00 23,96 12,50 14,79 36,04 20,21 12,50 11,04 19,79 11,04 

Outros 0,63 0,00 1,67 6,67 1,67 2,29 1,67 0,21 5,00 3,33 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

Descanso 0,00 0,00 0,00 5,21 2,29 13,13 2,92 26,46 20,21 48,75 

Não visível 12,92 8,75 76,46 54,58 27,08 6,88 55,00 0,42 36,67 16,88 

Pacing 36,46 31,04 0,00 2,29 8,13 39,58 13,54 36,46 0,42 1,67 

Comp. Social 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 1,25 0,21 0,00 0,42 0,00 

Parado 3,13 10,21 2,92 5,21 10,42 6,04 5,63 15,63 3,75 10,63 
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Tabela 18 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase III do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período matutino.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 0,63 0,83 0,21 

Forrageam. 11,88 18,96 3,96 1,88 5,63 5,00 5,21 11,67 21,46 6,04 

Explor. 0,00 0,21 0,21 1,04 1,67 3,54 1,46 0,21 0,42 0,21 

Locom. 20,42 27,08 11,46 10,21 32,29 19,79 18,13 9,38 19,58 11,67 

Outros 0,63 0,83 2,71 9,79 4,79 7,29 5,42 0,00 0,42 0,21 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descanso 0,00 0,42 7,71 12,29 32,08 25,42 1,04 15,63 0,00 66,88 

Não visível 14,79 9,79 65,83 56,25 8,33 8,33 30,21 0,00 53,75 8,33 

Pacing 48,54 35,00 1,46 0,63 9,58 19,38 29,79 44,17 1,67 0,42 

Comp. Social 0,21 0,21 0,00 0,00 0,42 1,88 0,63 0,00 0,00 0,00 

Parado 2,08 7,50 6,67 7,92 4,79 8,75 7,71 18,33 1,88 6,04 
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Tabela 19 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase IV do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período matutino.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,21 0,00 0,00 0,21 0,42 0,42 0,42 2,22 3,33 1,04 

Forrageam. 21,67 36,88 11,25 15,53 10,63 7,71 9,34 14,44 26,04 6,25 

Explor. 0,63 0,21 1,46 3,62 9,38 3,13 4,25 0,28 1,46 0,63 

Locom. 22,08 27,29 18,54 10,43 32,71 11,46 21,02 15,56 18,33 11,04 

Outros 0,00 0,42 3,13 2,55 2,71 13,33 5,94 0,00 2,50 1,67 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

Descanso 0,42 0,00 4,38 15,11 15,42 14,79 3,61 8,06 7,50 54,17 

Não visível 6,25 0,21 46,88 45,53 19,17 11,67 17,62 0,00 38,13 18,75 

Pacing 43,33 27,08 1,25 0,00 0,00 29,79 31,63 41,39 0,42 1,25 

Comp. Social 0,21 0,42 0,00 0,00 0,21 0,83 0,21 0,00 0,00 0,00 

Parado 5,21 7,50 13,13 7,02 9,38 6,88 5,73 18,06 2,29 5,21 
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APÊNDICE G 

Tabela 20 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás (registradas durante a 
fase I do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período vespertino).  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,21 0,00 0,00 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 1,30 0,22 

Forrageam. 0,63 1,67 0,42 0,21 1,25 2,08 1,25 2,39 1,09 2,39 

Explor. 0,42 0,00 0,00 0,83 2,08 4,58 3,75 0,87 2,17 0,87 

Locom. 19,79 11,04 5,21 23,96 45,00 18,13 13,54 8,04 10,87 5,00 

Outros 0,83 0,83 0,21 1,04 7,29 13,54 7,29 1,74 7,83 1,30 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 2,50 0,42 0,00 0,00 0,00 

Descanso 31,25 10,83 0,00 0,00 18,33 35,83 41,46 37,83 27,17 29,57 

Não visível 0,00 43,54 93,54 46,04 12,50 0,42 6,25 1,96 45,00 56,52 

Pacing 35,83 20,63 0,00 21,67 1,04 12,08 18,13 36,96 2,39 0,00 

Comp. Social 0,42 0,00 0,00 1,04 0,42 0,42 0,21 0,00 0,00 0,00 

Parado 10,63 11,46 0,63 4,79 11,88 10,00 7,71 10,22 2,17 4,13 
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Tabela 21 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás (registradas durante a 
fase II do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período vespertino).  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 

Forrageam. 1,67 3,96 0,83 0,42 1,46 4,79 5,00 6,04 11,25 6,04 

Explor. 0,21 0,00 0,00 0,21 0,63 2,29 3,13 1,88 0,42 0,21 

Locom. 16,04 5,83 6,88 13,75 21,25 16,88 10,83 5,00 9,17 4,17 

Outros 0,21 0,21 0,63 9,79 10,21 10,21 6,46 2,29 4,58 3,33 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,83 0,00 0,00 0,00 

Descanso 7,92 0,42 0,21 31,67 45,42 24,38 32,71 59,38 20,42 30,83 

Não visível 25,42 65,83 90,42 25,21 2,29 0,00 17,71 1,46 48,75 52,08 

Pacing 45,00 17,08 0,00 10,00 1,46 24,79 15,00 11,67 1,46 0,00 

Comp. Social 0,21 0,21 0,00 0,42 0,21 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 

Parado 3,13 6,25 1,04 8,54 17,08 15,83 7,92 12,29 3,75 3,33 
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Tabela 22 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase III do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período vespertino. 

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 

Forrageam. 3,54 3,13 0,00 0,63 1,46 0,83 0,00 1,88 0,21 0,63 

Explor. 0,63 0,21 0,00 0,83 1,04 1,67 2,29 0,42 0,00 0,42 

Locom. 12,50 10,63 2,08 15,63 29,79 21,67 10,21 4,38 0,63 1,46 

Outros 1,67 0,83 0,00 0,83 3,33 15,63 10,83 1,25 0,21 1,25 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

Descanso 21,88 0,21 0,00 10,00 34,38 23,13 29,38 77,92 0,00 21,67 

Não visível 41,25 62,50 96,88 52,92 6,25 11,46 16,67 2,71 95,21 73,13 

Pacing 11,04 15,00 0,00 1,46 6,25 7,71 17,08 6,46 3,75 0,00 

Comp. Social 0,42 0,00 0,21 0,21 0,21 0,42 0,21 0,00 0,00 0,00 

Parado 7,08 7,29 0,83 17,50 17,29 17,50 13,13 5,00 0,00 1,25 
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Tabela 23 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase IV do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante o período vespertino.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,21 0,00 0,00 0,23 0,23 

Forrageam. 1,46 6,67 0,42 0,21 3,54 0,63 1,46 8,33 2,73 0,00 

Explor. 0,00 0,21 0,00 0,00 1,46 0,83 1,67 1,11 0,23 0,00 

Locom. 20,42 20,63 2,08 13,96 22,71 9,17 10,83 7,50 4,09 0,00 

Outros 1,25 1,04 0,63 3,13 4,58 15,42 12,08 2,22 1,82 0,45 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descanso 30,21 15,63 0,00 10,63 32,92 30,21 51,04 49,17 16,36 20,00 

Não visível 29,58 15,00 93,75 48,96 7,92 17,50 7,29 0,56 72,50 79,09 

Pacing 5,42 25,63 0,00 0,00 6,88 7,08 2,50 23,61 0,00 0,00 

Comp. Social 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,23 0,00 

Parado 11,67 15,00 3,13 22,71 19,17 18,96 12,92 7,50 1,82 0,23 
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APÊNDICE H 

Tabela 24 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase I do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante todo o dia.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,42 0,42 0,42 0,21 0,00 0,31 0,00 0,21 1,28 0,11 

Forrageam. 6,35 12,81 12,19 1,77 1,88 2,29 3,44 9,32 10,02 4,74 

Explor. 0,31 0,00 0,00 0,83 2,40 3,44 3,96 0,75 1,50 0,64 

Locom. 21,35 14,48 11,56 24,06 39,69 16,04 14,17 7,46 19,71 8,85 

Outros 0,52 0,94 0,63 0,94 4,48 10,42 11,35 1,18 5,48 0,76 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,10 0,21 1,25 0,31 0,00 0,00 0,00 

Descanso 15,63 5,42 0,00 3,02 13,54 35,63 27,29 41,83 25,88 37,60 

Não visível 0,00 26,88 51,88 49,48 25,42 1,25 6,46 0,98 30,94 37,43 

Pacing 47,50 31,04 20,73 14,17 1,35 20,73 26,77 28,37 2,24 0,00 

Comp. Social 0,52 0,21 0,21 0,63 0,63 0,31 0,21 0,00 0,10 0,00 

Parado 7,40 7,81 2,40 4,79 10,42 8,33 6,04 9,90 2,86 9,88 
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Tabela 25 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase II do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante todo o dia.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,21 0,31 0,00 0,21 0,10 0,42 0,10 0,00 0,42 0,10 

Forrageam. 9,79 14,38 3,65 5,52 6,35 6,35 5,42 7,60 11,35 6,35 

Explor. 0,94 0,21 0,00 0,21 1,77 2,19 2,71 1,25 1,04 0,52 

Locom. 20,52 14,90 9,69 14,27 28,65 18,54 11,67 8,02 14,48 7,60 

Outros 0,42 0,10 1,15 8,23 5,94 6,25 4,06 1,25 4,79 3,33 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,52 0,00 0,00 0,00 

Descanso 3,96 0,21 0,10 18,44 23,85 18,75 17,81 42,92 20,31 39,79 

Não visível 19,17 37,29 83,44 39,90 14,69 3,44 36,35 0,94 42,71 34,48 

Pacing 40,73 24,06 0,00 6,15 4,79 32,19 14,27 24,06 0,94 0,83 

Comp. Social 0,10 0,31 0,00 0,21 0,10 0,83 0,31 0,00 0,21 0,00 

Parado 3,13 8,23 1,98 6,88 13,75 10,94 6,77 13,96 3,75 6,98 
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Tabela 26 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase III do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante todo o dia.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,73 0,10 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,31 0,42 0,21 

Forrageam. 7,71 11,04 1,98 1,25 3,54 2,92 2,60 6,77 10,83 3,33 

Explor. 0,31 0,21 0,10 0,94 1,35 2,60 1,88 0,31 0,21 0,31 

Locom. 16,46 18,85 6,77 12,92 31,04 20,73 14,17 6,88 10,10 6,56 

Outros 1,15 0,83 1,35 5,31 4,06 11,46 8,13 0,63 0,31 0,73 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 

Descanso 10,94 0,31 3,85 11,15 33,23 24,27 15,21 46,77 0,00 44,27 

Não visível 28,02 36,15 81,35 54,58 7,29 9,90 23,44 1,35 74,48 40,73 

Pacing 29,79 25,00 0,73 1,04 7,92 13,54 23,44 25,31 2,71 0,21 

Comp. Social 0,31 0,10 0,10 0,10 0,31 1,15 0,42 0,00 0,00 0,00 

Parado 4,58 7,40 3,75 12,71 11,04 13,13 10,42 11,67 0,94 3,65 
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Tabela 27 – Frequências relativas médias das categorias comportamentais dos lobos guarás registradas durante a 
fase IV do Experimento de Enriquecimento Ambiental durante todo o dia.  

 Indivíduos 

Categorias comportamentais M1 F1 M2 F2 M3 M4 F4 F5 F6 F7 

Comp. agon. 0,10 0,00 0,00 0,31 0,21 0,31 0,21 1,11 1,78 0,63 

Forrageam. 11,56 21,77 5,83 7,87 7,08 4,17 5,40 11,39 14,38 3,13 

Explor. 0,31 0,21 0,73 1,81 5,42 1,98 2,96 0,69 0,84 0,31 

Locom. 21,25 23,96 10,31 12,19 27,71 10,31 15,93 11,53 11,21 5,52 

Outros 0,63 0,73 1,88 2,84 3,65 14,38 9,01 1,11 2,16 1,06 

Brincad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

Descanso 15,31 7,81 2,19 12,87 24,17 22,50 27,33 28,61 11,93 37,08 

Não visível 17,92 7,60 70,31 47,25 13,54 14,58 12,46 0,28 55,31 48,92 

Pacing 24,38 26,35 0,63 0,00 3,44 18,44 17,07 32,50 0,21 0,63 

Comp. Social 0,10 0,31 0,00 0,00 0,21 0,42 0,21 0,00 0,11 0,00 

Parado 8,44 11,25 8,13 14,86 14,27 12,92 9,32 12,78 2,05 2,72 
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