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RESUMO 

Os zoológicos possuem objetivos que vão além da exposição de animais ao público humano. Detêm 
um importante papel no acolhimento e conservação de espécies em extinção ou indivíduos 
impossibilitados de sobreviver no meio natural. Contudo, manter animais em cativeiro pode gerar 
estresse patológico que influi diretamente na saúde e bem-estar animal. De acordo com a literatura, o 
estresse crônico gerado pelas condições de cativeiro levam os animais a apresentar comportamentos 
anormais tais como movimentos estereotipados, danos reprodutivos, úlceras gástricas, 
imunossupressão, agressividade, automutilação, quadros depressivos e morte. O conhecimento do 
comportamento, biologia e do ambiente compatíveis com cada espécie animal pode tornar a 
manutenção de animais em zoológicos menos estressante através do enriquecimento ambiental. Este 
recurso serve como alternativa para locais que não podem oferecer recintos sofisticados, pois além de 
ser extremamente barato e de fácil execução, possui ótimos resultados de melhoria de bem-estar 
animal. Assim este trabalho tem como objetivo expor as causas e sinais clínicos que o estresse crônico 
pode causar nos animais silvestres cativos, bem como apresentar uma solução para reduzir esse 
problema. Para tal, foi realizada minuciosa consulta de literatura nacional e internacional, por meio de 
artigos, periódicos científicos, livros, teses e dissertações. 

 
Linha de pesquisa: Animais silvestres, Bem-estar, Cativeiro, Comportamentos estereotipados. 
Tema central: Bem-estar animal 

 

ABSTRACT 
 
Zoos have goals that go beyond exposing animals to the human public. They play an important role in 
welcoming and conserving endangered species or individuals unable to survive in the natural 
environment. However, keeping animals in captivity can lead to pathological stress that directly 
influences animal health and welfare. According to the literature, chronic stress generated by the 
conditions of captivity lead the animals to exhibit abnormal behaviours, such as stereotyped movements, 
reproductive damage, gastric ulcers, immunosuppression, aggressiveness, self-mutilation, depressive 
conditions and death. Knowing the behaviour, biology and environment compatible with each animal 
species can make animals keeping, in zoos, less stressful, through environmental enrichment. This 
feature serves as an alternative to places that cannot offer sophisticated enclosures, as well as being 
extremely inexpensive and easy to perform, it has great animal welfare improvement results. Thus, this 
paper aims to expose the causes and clinical signs that chronic stress can cause in captive wild animals, 
as well as to present a solution to reduce this problem. To this end, a thorough consultation of national 
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and international literature was carried out through articles, scientific journals, books, theses and 
dissertations. 

 
Keywords: Wild animals, Welfare, Captivity, Stereotyped Behaviours. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo consta no artigo 1° da Lei brasileira n° 7.173, de 14 de dezembro de 

1983, “considera-se jardim zoológico qualquer coleção de animais silvestres mantidos 

vivos em cativeiro ou em semiliberdade e expostos à visitação pública”. Esses locais 

têm como objetivo proporcionar ao público: diversão, acesso ao conhecimento 

sobre a vida selvagem e espaço para desenvolvimento de pesquisas, além de 

ser de suma importância para a reprodução, proteção e conservação 

daqueles animais que tiveram seu habitat degradado (HUTCHINS; 

HANCOCKS; CROCKETT, 1984). 

Os animais que vivem nos zoológicos geralmente são oriundos de circos e 

resgates feitos por órgãos de fiscalização, como o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Policia Florestal que 

apreendem animais vítimas de queimadas, tráfico e doenças, além de animais que 

por conta da diminuição do seu habitat natural acabam se refugiando em ambientes 

urbanos (SANDERS; FEIJÓ, 2007; BRITO, 2012; GARCIA; BERNAL, 2015). 

Os zoológicos normalmente desenvolvem programas de conservação, 

pesquisas e reprodução com esses animais. Entretanto, a delimitação territorial e a 

privação de uma vida em habitat natural provocam no animal diversos efeitos 

negativos, sendo um dos mais graves a alteração comportamental (GARCIA; 

BERNAL, 2015) que está diretamente ligada ao estresse gerado pela situação de 

cativeiro (MASON, 1991). 

Em animais submetidos a períodos prolongados de estresse, a alta 

concentração de cortisol sérico pode levar à ruptura da homeostasia (estado de 

equilíbrio do qual o organismo necessita para diversas funções do corpo), acarretando 

em efeitos negativos para o estado psicológico e fisiológico do animal (CARLSTEAD; 

BROWN, 2005; SOUZA; TOMAZ, 2002). O estresse patológico leva à diminuição do 

bem-estar e consequentemente estereotipias, que normalmente são caracterizados 

por comportamentos repetitivos e sem função óbvia (MASON, 1991). 

A fim de proporcionar aos animais cativos uma melhora de bem-estar e redução 

de estereotipias adquiridas devido ao estresse patológico, surgiu o enriquecimento 

ambiental, que consiste em itens que aumentem a complexidade e diversidade do 

ambiente do animal dando-os a chance de fazer escolhas em suas atitudes, relações 
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sociais e comportamentais (BOERE, 2001; CALLE, 2005). 
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Foram realizados levantamentos de dados e pesquisas bibliográficas em livros, 

artigos científicos e trabalhos acadêmicos a fim de obter informações mais especificas 

e necessárias para o esclarecimento do tema abordado. 

O presente estudo tem como objetivo expor as causas que levam ao estresse 

crônico e os sinais clínicos que são manifestados nos animais silvestres cativos, bem 

como apresentar uma solução para reduzir esse problema. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

Em 2018, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a fauna brasileira 

apresentou 1.182 espécies ameaçadas de extinção. Dessas, 319 dessas espécies 

se encontram criticamente em perigo pois sua população está extremamente 

reduzida. 

Os animais presentes em cativeiros são peças relevantes para a conservação 

de espécies. Mesmo que o meio em que estes animais vivam, quando em cativeiro, 

seja distinto do seu ambiente natural, a observação dos mesmos nesse ambiente 

permite maior conhecimento comportamental e biológico dessas espécies. Entretanto, 

o ambiente pobre de referências da vida livre e sem estímulos pode prejudicar o bem- 

estar desses animais (MAESTRIPIERI et al., 1992; BOERE, 2001). 

Os padrões comportamentais dos animais em habitat natural precisam ser 

conhecidos para que se possa comparar com os comportamentos em cativeiro, e 

assim haja uma melhor avaliação do bem-estar dos animais cativos (ZHOU et al., 

2007; GUO; LI; WATANABE, 2007). Segundo Caeiro (2008) quanto mais semelhante 

for o comportamento dos animais de cativeiro com os de vida livre, melhor adaptadas 

estarão as condições de cativeiro aos animais que detêm. Uma boa avaliação das 

condições dos animais em cativeiro necessita conter no mínimo duas das seguintes 

características: bem-estar físico e psicológico, ausência de estresse crônico, 

repertório comportamental completo e oportunidade de problemas (BOERE 2001). 

Uma das primeiras comunidades científicas a dar atenção aos comportamentos 

estereotipados, sua etiologia e a solução, foi a de zoológicos (MASON,1991). Diversas 

pesquisas vêm sendo feitas para analisar a eficiência da utilização do enriquecimento 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 13, n 1,  novembro, 2019. 
 

ambiental para a diminuição dos comportamentos estereotipados nos animais 

presentes nessas instituições (SWAISGOOD; SHEPHERDSON, 2005). 

Muitos endocrinologistas consideram o estresse como consequência do 

equilíbrio entre as exigências ambientais e a reservas do organismo, e não uma 

simples resposta à exposição a agentes estressores (DANTZER, 1991). 

Segundo Axelrod e Reisine (1984) como resposta ao aumento da demanda 

física e psicológica o corpo secreta catecolaminas e hormônios adrenocorticotrópicos 

que estimulam a liberação de glicocorticoides. Esses hormônios promovem a 

adaptação do corpo aos agentes estressores. Pesquisas evidenciam que o que 

controla a intensidade da resposta ao estresse são os fatores endógenos. Entretanto 

os fatores externos são capazes de modificar a natureza, a severidade e a duração 

da resposta, dependendo da intensidade da exposição ao estímulo estressante 

(SMITH; FRENCH, 1997). 

Para Boere (2002) o estresse é uma resposta adaptativa que possui 

componentes neuroendócrinos e comportamentais e tem como objetivo manter a 

homeostase. O termo “estresse” frequentemente é associado a algo maléfico para a 

saúde e bem estar de animais e seres humanos, contudo diversos estudos relatam 

que o estresse é um mecanismo de defesa para que o organismo possa se adaptar 

aos desafios diários (BOERE, 2002; SGAI; PIZZUTTO; GUIMARÃES, 2010). 

Quando submetido a um estresse de grande intensidade, os mecanismos 

adaptativos podem se romper, gerando danos físicos e psicológicos. O impacto 

fisiológico e comportamental de um agente estressor depende muito da percepção e 

do tipo de resposta comportamental de cada indivíduo (PIZZUTTO et al., 2013). 

De acordo com Acco, Pachaly e Bacila (1999), o estresse pode ser dividido em 

quatro tipos: o estresse psicológico, caracterizado por ansiedade, medo, fúria e 

frustração; o estresse somático, que engloba odores, sons, frio, efeitos de drogas ou 

agentes químicos e pressão; o estresse comportamental que se caracteriza pela falta 

de contato social, superpopulação, disputas hierárquicas e mudanças no ritmo 

biológico; e outro estresse com manifestações variadas desencadeadas por má 

nutrição, imobilização química ou física, parasitismo, confinamento, infecção e 

cirurgias. 

Segundo Margis et al. (2003), a ansiedade, o medo e o estresse possuem 

conexão com as reações de defesa dos animais, pois esses sentimentos estão 
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presentes quando no meio ambiente é captado um sinal de perigo. Ao se deparar com 
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algo que ameaça sua integridade física, bem-estar ou sua sobrevivência ocorrem 

respostas comportamentais e neuronais. 

Por não permitirem um comportamento normal, muitas situações podem levar 

a um estresse crônico. Essa situação pode levar a diversas mudanças 

comportamentais, como é o exemplo de felídeos que ao se encontrarem em tais 

situações apresentam aumento da reação de alerta, redução do forrageamento e 

exploração, permanecendo grande parte do tempo em repouso ou escondidos 

(CARLSTEAD; BROWN; STRAWN, 1993). 

Estresse crônico pode ser de grande perigo para a saúde física e psicológica 

do animal, podendo até causar danos reprodutivos em diversas espécies 

(CARLSTEAD, 1996), pois com ele pode haver inibição do hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH) resultando uma anovulação (MOREIRA; AZEVEDO, 2010). 

Se o agente estressor for continuo e não houver uma adaptação do animal para 

com esse agente, pode ocorrer o desenvolvimento de úlceras gástricas e 

imunossupressão, abrindo portas para diversas infecções oportunistas (CARLSTEAD, 

1996). 

A avaliação de necessidades físicas e biológicas de um conjunto de espécies 

auxilia para que um bom nível de bem-estar seja alcançado, porém não se pode levar 

em conta apenas esses fatores (BUTTERWORTH; MENCH; WIELEBNOWSKI, 2011). 

O Comitê de Bem-Estar Animal da AZA (Association of Zoos and Aquariums) a fim de 

melhorar tal avaliação incluiu em seus objetivos: “incentivar o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e ferramentas de avaliação para avançar e monitorar o bem- 

estar animal” (WHITHAM; WIELEBNOWSKI, 2013). 

O animal que não tem estímulos cognitivos, físicos ou que se encontre em um 

ambiente em que não pode expressar alguns comportamentos específicos, apresenta 

sinais de hiperexcitabilidade, agressividade, movimentos estereotipados, 

automutilação, quadros depressivos e morte (MASON, 1991; BOERE, 2001). 

O comportamento estereotipado pacing (animal realiza a mesma 

movimentação repetitivamente), comumente observado em felinos cativos, é 

caracterizado pelos movimentos repetitivos de caminhar compulsivamente no mesmo 

trajeto sem qualquer função aparente (MASON; RUSHEN, 2006). 

Os padrões anormais de vários animais estão diretamente ligados às condições 

do cativeiro. Entre os comportamentos mais frequentemente observados em primatas 
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estão overgrooming (comportamento de limpeza excessiva), pacing, automutilação, 
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agressividade, regurgitação seguida por reingestão, entre outros (BIRKETT; FISHER, 

2011). 

Para avaliação do bem-estar, a observação de mudanças comportamentais é 

de extrema importância, englobando tanto comportamentos "anormais" quanto 

normais, e leva em conta mudanças na frequência, duração ou intensidade desses 

comportamentos. É denominada estereotipia a apresentação de comportamentos 

repetitivos causados por diversas tentativas de adaptação ao ambiente ou disfunções 

no sistema nervoso; normalmente esses comportamentos são indicativos de falta de 

bem-estar (SALAS; MANTECA, 2016) 

Há algum tempo, costumava-se pensar que zoológicos cujos animais cativos 

se reproduziam com sucesso podia-se correlacionar tal fato ao bem-estar animal, 

havendo problemas no bem-estar apenas em animais que possuíssem baixa taxa de 

reprodução. Contudo, a maioria dos nascimentos de animais de zoológico só foi 

possível devido a intervenções humanas e, por conta disso, basear-se apenas na taxa 

de reprodução, dificilmente, traria provas concretas de bem-estar animal 

(DRAZILOVÁ, 2006). 

Segundo Salas e Manteca (2016), a condição corporal, expressão facial, 

condição dos pelos e penas e postura dos animais também podem servir como 

indicativos de bem-estar. Por exemplo, um animal com o escore abaixo do normal ou 

com aparente perda de peso pode ser indicativo de nutrição inadequada ou presença 

de alguma doença. Já a condição de obesidade pode ter efeitos negativos na saúde 

animal e pode ser indicativo de uma dieta inadequada ou da falta de atividade física. 

As estereotipias associadas a aspectos ambientais inadequados, presentes ou 

passados, podem ser utilizadas como indicadores da ausência ou redução de bem- 

estar (MASON, 1991). São exemplos de estereotipia: caminhar sem objetivo e falsa 

mastigação (BROOM; FRASER, 2010), beber água em excesso, regurgitação 

alimentar seguida de reingestão, forragear mesmo depois de se alimentar, 

automutilação, masturbação (MASON, 1991) e morder barras ou grades (BROOM; 

FRASER, 2010). 

Às vezes, as estereotipias podem ser o resultado de mau funcionamento dos 

sistemas que controlam o comportamento, mas podem ser usadas para controlar o 

estado motivacional aumentando a entrada sensorial em ambientes monótonos ou 

aumentando a previsibilidade média da entrada em ambientes imprevisíveis (BROOM, 
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1983). 
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Não é comprovado que animais que não apresentam estereotipias estão livres 

de estresse (CARLSTEAD, 1998). Observou-se que os ursos polares que não 

apresentavam as estereotipias possuem maiores picos de cortisol e maior variação 

nos níveis desses hormônios do que os indivíduos que apresentavam esse 

comportamento (SHEPHERDSON; CARLSTEAD; WIELEBNOWSKI, 2004). 

Segundo Shepherdson, Mellen e Hutchins (1999) as estereotipias se 

desenvolvem quando o animal cativo tem uma exposição prolongada a problemas 

ecológicos relevantes e é incapaz de resolvê-los no cativeiro. Alguns problemas 

ecológicos incluem o encontro ou não de um parceiro sexual e a incapacidade de 

quando cansado escapar do contato humano. A frustração causada pela inabilidade 

do animal em exercer certos comportamentos frequentemente leva a comportamentos 

estereotipados. 

A preocupação com o bem-estar dos animais tem crescido mais a cada dia, por 

conta disso, muitos laboratórios, aquários e zoológicos desenvolveram programas 

para que a qualidade de vida dos animais envolvidos seja melhor. Esses programas 

têm recebido o nome de “enriquecimento ambiental”, tendo como principal objetivo 

melhorar a qualidade do ambiente em que esses animais vivem (KUCZAJ et al., 2002). 

Para a obtenção do sucesso com esses programas é importante que haja 

conhecimento dos padrões de comportamento natural das espécies cativas, e que seu 

ambiente seja compatível e apropriado à sua biologia (VERONA; PISSINAITI, 2006). 

De acordo com Salas e Manteca (2016), os indicadores de bem-estar podem 

ser divididos em: indicadores baseados no ambiente que são determinados por 

variáveis e que englobam medição e design dos recintos em que os animais são 

encontrados, fornecimento de água e enriquecimento ambiental; e indicadores 

baseados em animais que são determinados pela saúde física e psicológica, 

mudanças no comportamento, aparência do animal e parâmetros fisiológicos. 

Algumas medidas são indispensáveis para a obtenção de bem-estar animal, 

como por exemplo: manejo, dietas balanceadas, água à vontade, temperatura 

ambiental adequada à espécie, umidade, iluminação e ausência de barulho (RIVERA, 

2002). O recinto deve possuir jardins e áreas de vegetação, pois as plantas 

possibilitam pontos de fuga e criam um ambiente mais agradável para o animal 

(SILVA; SIQUEIRA; MARVULO, 2008). 

O enriquecimento ambiental tem como característica trazer mudanças no 
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ambiente do zoológico para oferecer oportunidades ou escolhas não disponíveis 
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antes. Poderá ser feito de diversas maneiras e com diversos materiais, por exemplo, 

a adição de substratos como palha, vegetação ou árvores, que vão provocar um 

comportamento de busca e investigação ao ocultar alimentos, adicionar odores, 

insetos ou outros animais selvagens (MELLEN; MACPHEE, 2001). 

Utilizar barreiras e vegetações pode proporcionar privacidade, promover 

comportamento territorial e fornecer rotas de fuga. Brinquedos e objetos novos 

provocam exploração e brincadeiras criativas. Desafios cognitivos, como aparelhos 

mecânicos, alimentadores de quebra-cabeças, alimentação com carcaça e com frutos 

inteiros permite que os animais processem alimentos de maneiras diversas, versáteis 

e mais naturais (MELLEN; MACPHEE, 2001). 

De acordo com Bashaw et al. (2003) para que o enriquecimento tenha eficácia 

deve ser feito de forma variada, e para melhores escolhas é importante que se façam 

estudos sobre os comportamentos naturais e o habitat natural do animal que vai 

receber o enriquecimento. É preciso observar se os efeitos do tratamento continuam 

mesmo após o item ser removido, pois para ser considerado uma melhoria dos 

padrões comportamentais a mudança precisa ser a longo prazo. 

O enriquecimento ambiental deve ser elaborado levando em consideração a 

espécie e os hábitos de cada animal. Alguns tipos de enriquecimento ambiental para 

animais cativos são: o físico, que consiste em colocar peças que lembrem o habitat 

natural desses animais, como substratos variados, vegetações, cordas, redes e 

troncos; o sensorial, que é caracterizado por aguçar os sentidos, inserindo playback 

de vocalização, ervas aromáticas e dejetos de outros animais; o cognitivo, caracteriza- 

se pela adição de dispositivos como quebra-cabeça; o social, consiste em realizar uma 

interação entre animais da mesma espécie ou espécies que iriam conviver 

harmonicamente na natureza; e por último o alimentar, que pode ser feito oferecendo 

aos animais alimentos que não fazem parte da alimentação diária e mudar os horários 

e maneira que os alimentos são ofertados. (BOSSO, 2011). 

A utilização de espelhos mostrou-se ser uma ótima ferramenta de 

enriquecimento para macacos (HARRIS; EDWARDS, 2004). Os espelhos também 

podem ser utilizado para enriquecer o ambiente dos flamingos, pois estes necessitam 

estar em grande grupo para se reproduzir, portanto essa ferramenta atua como um 

estímulo indireto para a reprodução (BOSSO, 2011). 
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Outras maneiras de enriquecimento do recinto de aves são espalhar sementes 

de girassol pelo chão e colocar flores, frutas e brotos nas arvores e arbustos existentes 

no recinto (DIAS et al., 2010) 

Segundo Silva et al. (2015) algumas ideias para enriquecimento de felinos são 

colocar pedaços de carcaça dentro de uma caixa de papelão, espalhar canela em pó 

pelo recinto (evitando os locais de alimentação e defecação). 

Dias (2010) relata a utilização de erva-de-gato e blocos de gelo feitos de 

carcaça e sangue, sendo essa uma ótima alternativa para refrescar os animais. 

Camargo, Nascimento e Prezoto (2014) cita como exemplos de enriquecimento 

para felinos borrifar caldo de limão em troncos, utilizar tubo de PVC com ração de 

gato, fazer varais de diversas alturas e pendurar pedaços de carcaça. 

Para Worthington (1994), a observação dos comportamentos dos animais é de 

grande relevância, pois desta maneira é possível detectar quaisquer mudanças 

comportamentais, ajudando na detecção de estereotipias, enfermidades e disfunções 

neurológicas causadas por exposição a um agente estressor. 

Wielebnowski (2003) afirma que não é possível identificar com eficácia o 

estresse por meio do comportamento, pois os mesmos podem ser lidos de forma 

errônea. Ele também cita a coleta de sangue para a medição de glicocorticoides, 

porém destaca que como é uma forma invasiva esse tipo de coleta não pode ser usado 

em todas as espécies. Por último o autor apresenta a opção do monitoramento de 

corticoide por amostra fecal, que é uma opção não invasiva e de eficácia relativamente 

boa. 

O nível de descrição de enriquecimentos e estereotipias é relativamente baixo 

e referido de forma vaga na maioria das vezes, fato que prejudica a compreensão da 

gravidade do caso e como se realizou a solução do problema encontrado 

(SWAISGOOD; SHEPHERDSON, 2005). 

Segundo Sgai, Pizzutto e Guimarães (2010) o estresse geralmente está relacionado 

com eventos e consequências negativas, comprometendo a saúde e o bem-estar do 

animal, porém o mais importante é a quantidade de tempo que o animal fica exposto 

ao agente estressante e a intensidade do mesmo. O enriquecimento ambiental tem se 

mostrado uma excelente maneira para diminuir o estresse (BOERE, 2002). 
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Nos zoológicos, um dos problemas mais comuns enfrentados quanto à 

manutenção de animais relaciona-se ao estresse, que quando caracterizado por 

estresse crônico, ou seja, exposição continua a um agente estressor, ou pela falta de 

estímulos presentes em cativeiros, provoca nos animais cativos manifestações de 

comportamentos anormais e estereotipados, e também pode causar danos 

reprodutivos, úlceras gástricas, imunossupressão e afetar pelos e penas. 

O conhecimento do comportamento, biologia e do ambiente compatíveis com 

cada espécie animal pode tornar a manutenção de animais em zoológicos menos 

estressante, pois possibilita a utilização do enriquecimento ambiental. Este recurso 

serve como alternativa para os zoológicos que não podem oferecer recintos muito 

sofisticados, pois além de ser extremamente barato e de fácil execução, também é 

capaz de melhorar o bem-estar e diminuir as estereotipias causadas por estresse 

crônico e tédio. 
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