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“Não é o mais forte que sobrevive, 

nem o mais inteligente, 

mas o que melhor se adapta às mudanças” 

Charles Darwin. 
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Estrutura da dissertação 1 

 A estruturação da dissertação acompanhou o seguinte formato: 2 

Capitulo I: Efeitos do enriquecimento ambiental sobre o comportamento de catetos 3 

(Pecari tajacu, Tayassuidae) cativos. 4 

Capítulo II: Avaliação da capacidade de catetos (Pecari tajacu, Tayassuidae) cativos de 5 

reconhecerem seus predadores. 6 

Capítulo III: Efeitos do treinamento antipredação e capacidade de memória em catetos 7 

(Pecari tajacu, Tayassuidae) de cativeiro. 8 

Conclusões gerais. 9 

 Todos os capítulos foram escritos em formato de artigo científico, estando a 10 

formatação do texto e as referências bibliográficas adequadas às regras de cada revista 11 

escolhida para a submissão; capitulo I: Zoo Biology, capítulo II: Acta Ethologica e 12 

capítulo III: Zoologia. Desta forma, algumas informações apresentadas no referencial 13 

teórico e referências bibliográficas foram repetidas nos capítulos, sempre que 14 

necessário. 15 

 O capítulo I aborda o uso de enriquecimento ambiental na modificação do 16 

comportamento exibido por catetos cativos. A eficiência de itens de enriquecimento 17 

ambiental no aumento de comportamentos exploratórios destes comportamentos foi 18 

avaliada para indicar o aumento do bem-estar animal. 19 

 O capítulo II aborda a capacidade de reconhecimento de predadores e de 20 

resposta antipredação pelos catetos cativos da Fazenda Engenho D’água. Modelos 21 

taxidermizados de predadores e não-predadores foram exibidos aos catetos e suas 22 

respostas comportamentais medidas. 23 

 O capítulo III aborda o treinamento antipredação para catetos nascidos em 24 

cativeiro, utilizando modelo de predador e estimulo aversivo para estimular os animais a 25 
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exibirem comportamentos de fuga e evitação de predadores. Ainda, o estudo avalia a 26 

capacidade de memória dos animais para 30, 60 e 90 dias após as sessões de 27 

treinamento. 28 

29 
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Efeitos do enriquecimento ambiental sobre o comportamento de catetos (Pecari 30 

tajacu, Tayassuidae) cativos. 31 

 32 
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Resumo 41 

O cativeiro modifica o comportamento dos animais, devido à falta de estímulos e à facilidade 42 

em conseguir recursos e parceiros sexuais, fazendo com que os animais tenham o seu repertório 43 

comportamental diminuído e gerando baixo bem-estar. O enriquecimento ambiental visa 44 

melhorar a qualidade de vida de animais cativos, introduzindo elementos que despertem 45 

curiosidade nos animais, fazendo com que eles exibam um maior repertório comportamental. 46 

No presente trabalho, foi avaliado como o enriquecimento ambiental influencia o repertório 47 

comportamental de catetos nascidos e mantidos em cativeiro. Foram utilizadas bacias com 48 

alimentos, alimentos escondidos em baixo de montes de palha, rastro de cheiro e alimentos 49 

dentro de caixas de papelão. Os itens de enriquecimento ambiental influenciaram positivamente 50 

o comportamento dos animais, aumentado os comportamentos exploratórios dos catetos e 51 

diminuindo a inatividade. O enriquecimento ambiental aumentou os comportamentos 52 

exploratórios de catetos mantidos em cativeiro, provavelmente melhorando o seu bem-estar. Os 53 

itens de enriquecimento que influenciaram mais positivamente os comportamentos dos catetos 54 

foram os associados à recompensa alimentar, como a palha e as caixas de papelão. Portanto, o 55 

enriquecimento ambiental deve ser aplicado para catetos cativos, especialmente para os que 56 

participem de projetos conservacionistas. 57 

 58 

Palavras-chaves: bem-estar, caititu, cativeiro, enriquecimento ambiental.  59 

 60 

 61 

 62 

  63 
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Introdução 64 

 O cateto, Pecari tajacu Linnaeus, 1758, é um mamífero da ordem Artyodactyla, da 65 

família Tayassuidae, nativo das Américas, com distribuição do sul dos Estados Unidos até o 66 

norte da Argentina (Desbiez et al., 2012). No Brasil, ocorre em todo o território e em todos os 67 

Biomas (Chiarello et al., 2008; Desbiez et al., 2012). Apesar de não estar entre as espécies 68 

ameaçadas nacionalmente (Desbiez et al., 2012), no Estado de Minas Gerais, a espécie se 69 

encontra em perigo de extinção, classificada como vulnerável, justificando a tomada de medidas 70 

conservacionistas (Chiarello et al., 2008).  71 

 O cateto é uma espécie social, que vive em grupos médios de 10 indivíduos (Bissonette, 72 

1982; Sowls, 1997). São territorialistas e podem ter área de vida de até 287 ha (Keuroghlian et 73 

al., 2004). A espécie é onívora e pode ser ativa tanto durante o dia quanto durante a noite 74 

(Sowls, 1997). O cateto mede entre 84 e 106 cm de comprimento, entre 30 e 50 cm de altura e 75 

pesa entre 15 e 28 quilos; a cor da pelagem é geralmente castanho-cinza escuro e possui um 76 

colar branco no peito e ombros (Sigrist, 2012). Apresentam muitas glândulas sebáceas e 77 

sudoríparas na região dorsal. O odor característico do produto dessas glândulas é utilizado na 78 

marcação de territórios e na comunicação intraespecífica (Reis et al., 2011). 79 

 O cateto é um animal rústico, que se adapta facilmente ao cativeiro (Furtado e 80 

Kashwakura, 2007). Nessas condições, a exibição de comportamentos anormais e estereotipados 81 

(Young, 2003), bem como a falha no reconhecimento de predadores (Blumstein et al., 2006), 82 

podem se tornar problemas se os animais forem destinados a projetos conservacionistas, pois 83 

não estarão aptos a se readaptarem a vida livre. 84 

 É necessário compreender como o cativeiro modifica o comportamento e o 85 

desenvolvimento natural dos animais, uma vez que a redução no repertório comportamental de 86 

animais cativos é frequentemente observada e que essas mudanças podem ser passadas às 87 

gerações futuras (McPhee e Carlstead, 2010). Ainda, o estresse gerado pela vida em cativeiro 88 

pode provocar mudanças comportamentais severas (Carlstead, 1996; Price, 1998), 89 

especialmente se o ambiente cativo não oferecer estimulação adequada aos animais (Boere, 90 
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2001). Recintos que não possuem estímulos aos animais são responsáveis por altas taxas de 91 

inatividade e comportamentos anormais (Paquette e Prescott, 1988). 92 

  A inserção de estímulos no ambiente de cativeiro pode melhorar a qualidade de vida 93 

dos animais, aumentando o seu bem-estar físico e mental (Carlstead, 1996; Young, 2003). Essas 94 

técnicas, conhecidas em conjunto como enriquecimento ambiental, podem gerar mudanças 95 

consideráveis no repertório de comportamentos expressados pelos animais (Young, 2003; 96 

Andrade e Azevedo, 2011). Estas técnicas são capazes de reduzir os comportamentos 97 

estereotipados e aumentar o repertório comportamental dos animais, podendo levar ao aumento 98 

de comportamentos exploratórios, que são indicadores de bem-estar (Borges et al., 2011).  99 

 A mudança na rotina alimentar (maneira como o alimento é oferecido, horário e local de 100 

oferecimento da comida, itens alimentares novos), mudanças na estrutura física do cativeiro, 101 

estimulação sensorial como olfativas e visuais e cognitiva (quebra-cabeças, itens com 102 

dificuldade de obtenção) são exemplos de como utilizar o enriquecimento ambiental para 103 

aumentar o bem-estar dos animais cativos (Carlstead, 1996; Shepherdson et al., 1998; Young, 104 

2003; Atencio, 2014). 105 

 A diminuição de comportamentos anormais após o uso do enriquecimento é uma 106 

medida de sua eficiência, assim como, o aumento do repertório comportamental e o aumento da 107 

atividade dos animais, especialmente dos comportamentos exploratórios (Tarou e Bashaw, 108 

2007). Catetos são animais exploradores por natureza, passando mais de 15% do seu orçamento 109 

temporal diário desempenhando essas atividades (Byers e Bekoff, 1981). Portanto, em recintos 110 

com pouca estimulação ambiental, os comportamentos exploratórios tendem a ser substituídos 111 

por comportamentos anormais, como andar de um lado para o outro, automutilação, inatividade 112 

e super ou sub-exibição de comportamentos normais (Andrade e Azevedo, 2011). 113 

 Apesar da manutenção de catetos em cativeiro ser uma atividade corriqueira no Brasil, 114 

estando presentes na maior parte dos Jardins Zoológicos e criadouros 115 

conservacionistas/comerciais no país, poucos foram os estudos que avaliaram o bem-estar e a 116 

eficiência da aplicação do enriquecimento ambiental na melhoria da qualidade de vida dessa 117 

espécie (Dubost, 2001a, 2001b). 118 
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 O objetivo deste trabalho foi avaliar como o enriquecimento ambiental influencia o 119 

repertório de comportamentos de catetos mantidos em cativeiro. Nós hipotetizamos que o 120 

enriquecimento ambiental influencia os comportamentos exploratórios de animais cativos, 121 

aumentando a taxa de comportamentos exploratórios. 122 

Materiais e métodos 123 

Área de estudo 124 

 O trabalho foi realizado na Fazenda Engenho D’agua, localizada no distrito de São 125 

Bartolomeu (20º15’41” S, 43º36’34” W), no Município de Ouro Preto, Minas Gerais, sudeste do 126 

Brasil. A Fazenda está inserida na Área de Proteção Ambiental das Andorinhas, e seu limite faz 127 

divisa com a Floresta Estadual do Uaimií. A fazenda é cadastrada no IBAMA como uma Área 128 

de Soltura de Animais Silvestres (ASAS licença nº 013610). 129 

Animais, manutenção e manejo 130 

 Foram observados 20 catetos adultos, divididos em dois grupos com oito fêmeas e dois 131 

machos cada. Os recintos tinham aproximadamente 600 m
2
, ambos delimitados por tela de 132 

arame e separados por um espaço de aproximadamente dez metros, chão de terra batida, 133 

algumas touceiras de gramíneas, poucas árvores de pequeno porte, e algumas manilhas de 134 

concreto que serviram de esconderijo para os animais. Os animais eram alimentados uma vez ao 135 

dia, sempre às 07:00h, com uma mistura de ração para suínos marca CCPR e farelo de soja 136 

(10kg por recinto). Os alimentos foram oferecidos mesmo durante o oferecimento dos itens de 137 

enriquecimento ambiental. 138 

Enriquecimento ambiental e coleta de dados 139 

 Foram utilizados enriquecimentos alimentares e sensoriais (olfativos). Os itens 140 

alimentares utilizados foram abóbora, batata-doce, inhame (5kg de cada) e milho (3kg). Os itens 141 

utilizados no enriquecimento sensorial foram coentro fresco macerado e folha de louro 142 

desidratada e macerada (0,4 Kg de cada). Os itens alimentares nunca foram oferecidos em 143 

conjunto, mas cada um associado a um tipo de dispositivo de enriquecimento. Os itens foram 144 

escolhidos para estimular o forrageio e interações entre os animais, e foram oferecidos 145 
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sempre às 10:00h da manhã, de maneira aleatória e sem repetição em dias consecutivos. Os 146 

itens ficavam disponíveis para os animais por uma hora/dia.  147 

 Os enriquecimentos ambientais oferecidos aos catetos foram alimentos dentro de caixas 148 

de papelão (quatro caixas com alimentos espalhadas pelo recinto), montes de palha com 149 

alimentos no meio (dois montes de palha com 2m
2
), bacias espalhadas no recinto contendo 150 

alimento em seu interior (seis bacias). Rastros de cheiro foram criados com os itens sensoriais 151 

(olfativos).  152 

 O experimento foi dividido em três tratamentos, sendo um baseline (condição normal de 153 

manejo dos animais), durante o enriquecimento (condição em que os itens de enriquecimento 154 

estavam disponíveis para os animais) e depois do enriquecimento (condição em que o manejo 155 

dos animais voltava às mesmas do baseline). Foram coletadas 192 horas de dados 156 

comportamentais, divididas em 64 horas para cada tratamento. Foi utilizando o método Scan 157 

com instantâneo e intervalo amostral de 1 minuto (Altmann, 1974). Os dados foram coletados 158 

durante uma hora por dia em cada recinto, alternando nos períodos entre 10:00h e 11:00h, 159 

11:00h e 12:00h, 13:00h e 14:00h, e 14:00h e 15:00h. Um etograma foi desenvolvido após 30 160 

horas de observações preliminares e após consulta ao etograma de Byers e Bekoff (1981) 161 

(Tabela 1). Não foram observados comportamentos anormais qualitativos durante a montagem 162 

do etograma. 163 

Tabela 1: Etograma para cateto Pecari tajacu, baseado em 30 horas de observações 164 

preliminares e no etograma de Byers e Bekoff (1981). 165 

Sigla Comportamento Descrição 

Mov Movendo Animal se movimentando, andando, correndo ou trotando pelo 

recinto 

Ina Inativo Animal deitado ou parado, em posição de relaxamento. 

Ins Inspecionando Animal com orelhas levantadas, disco nasal movimentando, 

cheirando o ar, inspecionando o ambiente. 

Ale Alerta Animal com as orelhas levantadas e corpo ereto, em estado de alerta 
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 166 

Análises estatísticas 167 

 Foram construídos modelos lineares generalizados mistos (GLMMs), onde os 168 

comportamentos foram as variáveis dependentes e os tratamentos e os itens de enriquecimento 169 

foram as variáveis explicativas. Todos os testes estatísticos foram realizados no programa R 170 

i386 3.3.1 (R Development Core Team, 2012.), utilizando os pacotes Ime4, minqa, nloptr e 171 

Rcpp; ao nível de significância de 95% (Zar, 1999).  172 

Resultados 173 

 Os catetos modificaram a frequência que exibiram seus comportamentos durante o 174 

oferecimento dos itens de enriquecimento ambiental. Os comportamentos inspeção do ambiente 175 

(de 1.97% para 2.57%), cheirar (de 3.78% para 8.25%), afiliativo (de 0.65% para 0.92%), 176 

alimentação (de 3.97% para 6.79%), agonistico (de 0.08% para 0.10%) e a categoria não visível 177 

(de 21.75% para 26.30%) aumentaram significativamente (Figura 1a-f).  178 

Fug Fuga Animal foge de algum estímulo. 

Che Cheirando O animal cheirando o chão ou outros objetos no recinto. 

Ago Agonisticos Brigas, mordidas ou ataques. 

Afi Afiliativos Um animal cheira, esfrega seu corpo ou morde levemente o corpo 

de outro indivíduo. 

Fuc Fuçando Animal fuçando ou cavando o chão. 

Ali Alimentando Animal ingerindo alimento, do comedouro ou dos itens de 

enriquecimento, ou água. 

Out Outros Outros comportamentos não previamente registrados. 

NV Não Visível Animal não visível ao observador. 
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Figura 1: Média dos comportamentos antes do enriquecimento, durante o enriquecimento e 180 

depois do enriquecimento. 181 

 Já frequência dos comportamentos movendo (de 18.9% para 18.1%), inativo (de 45.4% 182 

para 34.6%), alerta (de 1.69% para 0.82%), escapando (de 0.22% para 0.09%) e outros 183 

comportamentos (de 0.85% para 0.70%) diminuíram significativamente durante o uso do 184 

enriquecimento ambiental (Figura 2a-f). 185 
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Figura 2: Média dos comportamentos antes do enriquecimento, durante o enriquecimento e 187 

depois do enriquecimento. 188 
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 Os comportamentos exibidos pelos catetos foram influenciados pelo tipo de item de 189 

enriquecimento utilizado. Os catetos se moveram mais quando as bacias (22,8%) foram 190 

oferecidas, seguido das caixas (19,0%), da palha (16,0%) e do rastro de cheiro (14,5%) (Figura 191 

3a). Os animais ficaram mais inativos quando colocadas as caixa com alimentos (36,4%) e a 192 

palha (36,2%), seguidos do rastro de cheiro (35,8%) e das bacias (30,1%) (Figura 3b).  Para o 193 

comportamento inspecionando, os catetos o exibiram significativamente mais quando as caixas 194 

(3.7%) foram oferecidas do que com o restante dos itens de enriquecimento (rastro de cheiro 195 

2.2%; bacia 2.3%; palha 2.1%) (Figura 3c). 196 
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197 
Figura 3. Médias dos comportamentos durante o enriquecimento. B.: Bacia, C.: Caixa de 198 

Papelão, P.: Palha, R.C.: Rastro de cheiro. 199 

 O comportamento de cheirar foi mais exibido pelos catetos quando foram oferecidas as 200 

bacias (8.9%) e a palha (8.8%), e menos exibidos com as caixas de papelão (8.0%) e o rastro de 201 

cheiro (7.3%) (Figura 4a). Comportamentos afiliativos foram mais exibidos quando a palha era 202 

oferecida (1.33%) (rastro de cheiro 0.93%; caixa 0.75%; bacia 0.66%) (Figura 4b). O 203 

comportamento de fuçar foi mais anotado com a palha no recinto dos catetos (1.8%), seguido 204 

pelas bacias (0.7%), e menos anotados com as caixas e com o rastro de cheiro (0.3% em ambos) 205 

(Figura 4c). 206 

 207 

 208 



12 
 

Afiliativo

B. C. P. R.C.
0

5

10

15

P<0.01

X2=26.5
b)

a
a

a

b

Fuçando

B. C. P. R.C.
0

5

10

15

P<0.01

X2=54.4
c)

a

b

c

b

Cheirando

B. C. P. R.C.
0

20

40

60

80

P<0.01

X2=22.5

a)

a
b

a
b

 209 

Figura 4. Médias dos comportamentos durante o enriquecimento. B.: Bacia, C.: Caixa de 210 

Papelão, P.: Palha, R.C.: Rastro de cheiro. 211 

 Os animais se alimentaram mais quando foi colocado o rastro de cheiro (7.7%), seguido 212 

das bacias (6.6%) e da palha (7.1%), sendo este comportamento menos anotado quando as 213 

caixas foram utilizadas (5.7%) (Figura 5a). Os animais ficaram mais vezes não visíveis com o 214 

rastro de cheiro (30.1%) do que com os outros itens de enriquecimento ambiental (bacia 25.9%; 215 

caixa 25.0% e palha 24.3%) (Figura 5b). Os comportamentos agonísticos, outros 216 

comportamentos, fugindo e alerta não diferiram entre os itens de enriquecimento ambiental 217 

oferecido aos catetos. Não foram anotados comportamentos anormais. 218 
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Figura 5. Médias dos comportamentos durante o enriquecimento. B.: Bacia, C.: Caixa de 220 

Papelão, P.: Palha, R.C.: Rastro de cheiro. 221 

 222 

Discussão 223 

 A utilização de itens de enriquecimento ambiental se mostrou adequada para os catetos, 224 

já que permitiu uma maior exibição de comportamentos exploratórios, corroborando a nossa 225 

hipótese inicial. Os comportamentos de inspecionar, cheirar e alimentar aumentaram 226 

significativamente com o oferecimento dos itens de enriquecimento, bem como o 227 
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comportamento de inatividade diminuiu, demonstrando que os itens de enriquecimento foram 228 

eficientes na melhoria do bem-estar dos animais (Andrade e Azevedo, 2011; Young, 2003).  229 

 O comportamento movendo apresentou uma diminuição durante o uso do 230 

enriquecimento ambiental, o que poderia indicar uma diminuição dos comportamentos 231 

exploratórios. Entretanto, apesar de andarem menos pelos recintos, os catetos passavam muito 232 

mais tempo desempenhando outros comportamentos exploratórios, especialmente investigando 233 

os itens de enriquecimento. O mesmo foi observado por Beattie et al. (2000) com porcos criados 234 

para abate. Nesse estudo, aos animais foram oferecidos montes de feno com itens alimentares 235 

misturados, e esses enriquecimentos aumentaram significativamente a exploração do feno pelos 236 

animais.   237 

 Houve aumento nas interações afiliativas entre os catetos durante o oferecimento dos 238 

itens de enriquecimento ambiental. O aumento dos comportamentos sociais indica que houve 239 

efeito positivo do enriquecimento não somente para o individuo separadamente, mas também 240 

para o grupo como um todo (Borges et al., 2011). Interações sociais positivas, como catação, 241 

cheirar e esfregar o dorso em outro indivíduo aumenta a coesão entre os membros do grupo, e o 242 

aumento da exibição destes comportamentos afiliativos é também um indício de aumento do 243 

bem-estar (Broom e Johnson, 1993).  244 

 Ao mesmo tempo, os comportamentos agonísticos aumentaram com a utilização do 245 

enriquecimento, embora sua exibição tenha sido mínima. Esse aumento, aparentemente, não 246 

teve relação com os itens em si, mas sim com o estabelecimento da hierarquia dos grupos, já 247 

que os animais estavam ainda em estabilização hierárquica. Catetos apresentam hierarquia não-248 

linear (Romero et al., 2013; Biondo, 2014; Noqueira-filho et al., 2010), que se estabelece com o 249 

tempo após a formação de novos grupos com indivíduos vindos de diferentes grupos. Nesse 250 

período, os animais estavam interagindo entre si, e, sem motivo aparente, alguns indivíduos se 251 

tornavam agressivos com outros, mordendo-os fortemente. A baixa incidência de 252 

comportamentos agonísticos pode ser devido ao tamanho do recinto, que permitia aos animais 253 

não competirem por espaço. 254 
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 A diminuição de alguns comportamentos durante a utilização dos enriquecimentos 255 

ambientais, como o alerta e fugindo, demonstra que os itens mantiveram os animais entretidos e 256 

calmos o suficiente para se tornarem menos atentos aos arredores. Itens de enriquecimento 257 

tiveram esse mesmo efeito em ursos (Carlstead et al., 1991) e porcos (Campos et al., 2010). 258 

Nesses estudos, os autores sugerem que os itens podem ter diminuído a liberação dos hormônios 259 

de estresse, tornando-os mais calmos e com maior bem-estar, o que pode ter ocorrido também 260 

no presente estudo. Entretanto, como não foram realizadas analises hormonais, estudos futuros 261 

precisarão ser feitos para se avaliar essa hipótese com catetos.  262 

 Dentre os itens oferecidos, a palha com alimentos misturados foi a que mais estimulou a 263 

exploração dos animais, com os catetos cheirando, fuçando e exibindo mais comportamentos 264 

afiliativos. A interação com a palha é fácil para os catetos, e o próprio encontro da comida se 265 

torna uma recompensa, aumentando a frequência dos comportamentos naturalmente conforme 266 

observado por Studnitz et al. (2007). Neste mesmo estudo, os autores também sugeriram a palha 267 

como o melhor item de enriquecimento para a espécie, aumentando significativamente os 268 

comportamentos exploratórios dos animais, bem como no presente trabalho. 269 

 Os animais inspecionaram mais quando o item de enriquecimento oferecido foi a caixa 270 

com alimento, provavelmente porque as caixas se constituíram em objetos estranhos aos 271 

animais. A colocação de itens novos nos recintos provocou mais a exibição do comportamento 272 

de flehmen, pois os animais não se aproximavam rapidamente dos objetos, mas mantinham o 273 

interesse e continuavam inspecionando as caixas, mesmo a certa distância (Campos et al,. 274 

2010).  275 

 Os animais se movimentaram mais pelos recintos apenas quando as bacias foram 276 

oferecidas, já que elas eram dispostas equidistantes umas das outras, ocupando quase todo o 277 

recinto, ou seja, para acessar a todas as bacias, os animais precisavam se deslocar mais pelo 278 

recinto. Ainda, o número de bacias foi suficiente para evitar seu monopólio por animais com 279 

posições hierárquicas mais altas, o que gerou baixas taxas de comportamentos agonísticos. 280 

Oferecer o número adequado de itens de enriquecimento que evitem a competição e o 281 
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monopólio entre os indivíduos é importante, pois diminui as chances de brigas e injúrias 282 

(Almeida, 2008; Horsey, 2009; Cipreste et al. 2010). 283 

 O rastro de cheiro foi o item com o qual os animais menos interagiram. Quando os 284 

rastros eram colocados nos recintos, os animais quase não o cheiravam, não demostrando 285 

interesse, sugerindo que o estímulo não era forte o suficiente para estimular a sua exploração. 286 

Como não existiam recompensas com esse item de enriquecimento, ele não reforçava sua 287 

exibição (Domjan 2005). Foi justamente com o uso desse item que os animais exibiram mais o 288 

comportamento de alimentação, consumindo a ração colocada nas baias. Modelos que ofereçam 289 

alimentos, em geral, são mais explorados, com interações mais diversificadas e por tempo mais 290 

prolongado, simplesmente por oferecerem recompensas aos animais (Borges, 2011).  291 

Conclusão 292 

 O enriquecimento ambiental aumentou os comportamentos exploratórios de catetos 293 

mantidos em cativeiro, provavelmente melhorando o seu bem-estar. Os itens de enriquecimento 294 

que influenciaram mais positivamente os comportamentos dos catetos foram os associados à 295 

recompensa alimentar, como a palha e as caixas de papelão. Portanto, o enriquecimento 296 

ambiental deve ser estimulado para aplicação com catetos cativos, especialmente para os que 297 

participem de projetos conservacionistas que visam à soltura dos animais na natureza. 298 
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Resumo 403 

Animais mantidos em cativeiro podem perder a capacidade de reconhecimento de seus 404 

predadores naturais, tornando programas conservacionistas mais susceptíveis à falhas, 405 

após a reintrodução destes animas no ambiente selvagem. Neste trabalho, foi testado se 406 

dois grupos de catetos nascidos e criados em cativeiro conseguem reconhecer seus 407 

predadores. Foram realizados testes de reconhecimento utilizando modelos 408 

taxidermizados e totens de PVC de predadores e não predadores, além de objetos 409 

utilizados como controle, como uma cadeira de plástico, uma lixeira e uma bola. Os 410 

catetos responderam de maneira quase similar entre os modelos de predadores e não 411 

predadores, estes resultados indicam que estes animais não foram capazes de reconhecer 412 

seus predadores, não sendo, portanto indicados para serem soltos na natureza. Antes 413 

destes animais participarem de projetos de reintrodução na natureza, eles devem passar 414 

por sessões de treinamentos antipredação. 415 

Palavras-chaves: caititus, cativeiro, conservação, predação, reconhecimento.  416 

  417 
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Introdução 418 

Animais nascidos em cativeiro não sofrem pressões predatórias e podem perder sua 419 

capacidade de reconhecer seus predadores naturais, pois as habilidades requeridas não 420 

são desenvolvidas; isso se da após passadas algumas gerações (McPhee, 2003; Adams 421 

et al., 2006; Blumstein, 2006). As habilidades de reconhecimento de predadores e não 422 

predadores de um animal em cativeiro podem ser testadas utilizando-se modelos 423 

taxidermizados (Griffin et al., 2001; 2002). Quando as respostas destes testes não são 424 

satisfatórias, então, sessões de treinamentos antipredação podem ser aplicadas para que 425 

os animais retomem a habilidade de diferenciar quais são seus predadores e quais não 426 

representam ameaça (Griffin et al., 2000). A capacidade de reconhecer seus predadores 427 

se reflete na habilidade de fuga, capacidade e sucesso em se reproduzir e conseguir 428 

alimentos na natureza (Moseby et al., 2016). 429 

 Os principais predadores de catetos (Pecari tajacu, Artiodactyla) na natureza são 430 

a onça-parda (Puma concolor), onça-pintada (Panthera onca), cães domésticos e cães 431 

ferais (Canis lupus familiaris) (predadores de adultos e filhotes), jaguatiricas 432 

(Leopardus pardalis), jiboia (Boa constrictor) e algumas aves de rapina que podem 433 

predar filhotes (Sowls, 1984). Um dos comportamentos antipredatórios mais comuns 434 

dos catetos é fugir quando ameaçados, além de estalar das mandíbulas para produzir um 435 

som alto e ameaçador quando acuados (Sowls, 1997). 436 

 Além da perda da habilidade de reconhecimento de predadores, animais de 437 

cativeiro também se habituam a humanos (Abramson e Kieson, 2016). A habituação aos 438 

humanos pode ter efeitos deletérios aos animais quando reintroduzidos na natureza, uma 439 

vez que o medo reduzido em relação aos humanos pode ser transferido aos predadores 440 

(Van Heezik et al., 1999; Coleman et al., 2008). Então, torna-se importante avaliar se 441 
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essa resposta de habituação aos humanos está sendo generalizada, refletindo nas 442 

respostas antipredação dos animais antes de sua soltura. 443 

 O objetivo deste estudo foi avaliar as respostas comportamentais de catetos 444 

nascidos em cativeiro frente a diferentes modelos de predadores e não predadores e sua 445 

habituação aos humanos. Nós hipotetizamos que os catetos nascidos em cativeiro 446 

perdem a capacidade de reconhecer seus predadores naturais e se habituam aos 447 

humanos. Predizemos que ao serem expostos aos modelos de predadores e não 448 

predadores, esses animais não reconhecerão a ameaça e não saberão diferenciar os 449 

predadores dos não predadores e humanos, reagindo da mesma forma na presença de 450 

todos os modelos. 451 

Área de estudo 452 

 O trabalho foi realizado na Fazenda Engenho D’agua, localizada no distrito de 453 

São Bartolomeu (20º15’41” S, 43º36’34” W), no Município de Ouro Preto, Minas 454 

Gerais, sudeste do Brasil. A Fazenda está inserida na Área de Proteção Ambiental das 455 

Andorinhas e seu limite faz divisa com a Floresta Estadual do Uaimií. A fazenda é 456 

cadastrada no IBAMA como uma Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS licença 457 

nº 013610). 458 

Animais, manutenção e manejo 459 

 Foram observados 20 catetos (Pecari tajacu, Tayassuidae), divididos em dois 460 

grupos com oito fêmeas e dois machos cada, todos em idade adulta. Cada grupo 461 

ocupava um recinto que tinham aproximadamente 625 m
2
, ambos os recintos eram 462 

delimitados por tela de arame e separados por um espaço de aproximadamente dez 463 

metros. O chão era de terra batida com algumas touceiras de gramíneas, poucas árvores 464 

de pequeno porte e algumas manilhas de concreto, que serviam de esconderijo para os 465 
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animais. Os animais eram alimentados uma vez ao dia, sempre às 07:00h, com uma 466 

mistura de ração para suínos marca CCPR e farelo de soja (10kg por recinto). 467 

Apresentação dos modelos e coleta de dados 468 

 Para avaliar a capacidade de distinção dos modelos de predadores e não 469 

predadores dos catetos, o experimento foi dividido em três tratamentos: (A) Tratamento 470 

1: modelos de predadores; (B) Tratamento 2: modelos de não predadores; (C) 471 

Tratamento 3: controle.   472 

 Foram utilizados animais taxidermizados, totens de PVC impressos em alta 473 

resolução e um humano como modelos de predadores e não predadores, além de objetos 474 

aleatórios como grupo controle. Os modelos utilizados foram: (A) predadores: 475 

jaguatirica (Leopardus pardalis), cachorro da raça hottweiler (Canis lupus familiaris) e 476 

onça-pintada (Panthera onca); (B) Não predadores: mão pelada (Procyon cancrivorus), 477 

galinha (Gallus gallus domesticus) quati (Nasua nasua) e uma pessoa (Homo sapiens). 478 

Como grupo controle, foram utilizadas uma cadeira de plástico, uma lixeira também de 479 

plástico e uma bola dentro de um saco.  480 

 Os modelos foram apresentados de maneira aleatória e intercalada (predador, 481 

não predador e controle), segundo a metodologia latin square (Tabela 1). Os modelos 482 

foram apresentados aos catetos do lado de fora do recinto em uma das laterais, próximo 483 

a tela de arame em local bem visível aos animais por uma hora. Cada modelo foi 484 

apresentado 5 vezes para cada grupo de catetos, sendo apenas um modelo por dia e 485 

nunca se repetindo o modelo no dia seguinte. As observações foram feitas uma hora por 486 

dia em horários entre 8:00 e 15:00h. Foram coletados 50 horas de dados 487 

comportamentais em cada recinto, totalizando 100 horas; todos os dados 488 
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comportamentais foram coletados utilizando o método scan, com registro instantâneo e 489 

intervalo amostral de 1 minuto (Altmann, 1974). 490 

Tabela 1: Representação da ordem da distribuição (Latin square) dos modelos de predadores, 491 

não-predadores e objetos controle apresentados  aos catetos durante o experimento. 492 

Modelo 

1- Onça 11- Jaguatirica 21- Cachorro 31- Onça 41- Jaguatirica 

2- Galinha 12- Lixeira 22- Bola 32- Galinha 42- Lixeira 

3- Cadeira 13- Quati 23- Mão Pelada 33- Cadeira 43- Quati 

4- Humano 14- Cachorro 24- Onça 34- Humano 44- Cachorro 

5- Jaguatirica 15- Bola 25- Galinha 35- Jaguatirica 45- Bola 

6- Lixeira 16- Mão Pelada 26- Cadeira 36- Lixeira 46- Mão Pelada 

7- Quati 17- Onça 27- Humano 37- Quati 47- Onça 

8- Cachorro 18- Galinha 28- Jaguatirica 38- Cachorro 48- Galinha 

9- Bola 19- Cadeira 29- Lixeira 39- Bola 49- Cadeira 

10- Mão Pelada 20- Humano 30- Quati 40- Mão Pelada 50- Humano 

 493 

Foi construído um etograma de catetos para a coleta de dados, baseado em 30 494 

horas de observações preliminares e em consulta ao etograma de Byers e Bekoff (1981) 495 

(Tabela 2). 496 

Tabela 2: Etograma parcial de catetos baseado no etograma de Byers e Bekoff (1981) e 30 497 

horas de observações preliminares, utilizado no experimento de reconhecimento de predadores. 498 

Comportamento Sigla Descrição 

Andando AND Os catetos andam pelo recinto. 

Trotando TRO Os catetos trotam pelo recinto, em uma velocidade intermediária 
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entre andando e correndo. 

Correndo COR Os catetos correm pelo recinto. 

Parado PAR Os catetos permanecem inativos, em pé. 

Alerta ALE Os catetos ficam parados e elevam a cabeça, com as orelhas em 

pé e voltadas para frente e ficam observando atentamente os 

arredores. 

Inspecionando INS Os catetos elevam o focinho e cheiram o ar (flehmen). 

Cheirando CHE Os catetos cheiram o chão. 

Coçando COC Os catetos se coçam em diferentes partes do corpo com as patas. 

Bocejando BOC Os catetos abrem a boca, bocejando. 

Fucinhando FUCI Os catetos cheiram e esfregam o focinho nos pelos de outros 

indivíduos. 

Fuçando FUC Os catetos reviram a terra com o focinho. 

Deitando DEI Os catetos se deitam no recinto. 

Sentando SEN Os catetos se sentam no recinto. 

Alimentando ALI Os catetos ingerem alimento dos comedouros ou do chão. 

Mordiscando MORD Os catetos dão moridas leves em outros indivíduos 

(allogroomig). 

Mordendo MOR Os catetos mordem violentamente outro indivíduo. 

Brigando BRI Os catetos trocam mordidas violentas entre si. 

Cavando CAV Os catetos cavam o chão com as patas dianteiras e/ou focinho. 

Fugindo FUG Os catetos fogem de algum estímulo no recinto que os 

assustaram. 

Outros OUT Outros comportamentos não descritos anteriormente. 
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Não visível NV Os catetos não estão visíveis aos observadores. 

 499 

Análises estatísticas 500 

Os dados comparativos entre os modelos de predadores e não-predadores foram 501 

analisados através da construção de modelos lineares generalizados (GLMs), onde os 502 

comportamentos dos catetos foram as variáveis-resposta, e o tratamento, o tipo de 503 

modelo, o recinto e o clima foram as variáveis explicativas. Todas as análises foram 504 

realizadas no programa Minitab 16, ao nível de significância de 95% (Zar, 1999). 505 

Resultados 506 

 Foi observada diferença entre três comportamentos dos catetos para os modelos 507 

de predadores, não predadores e controle.  Os comportamentos inspecionando (Figura 508 

1-a) e alerta (Figura 1-b) foram mais expressos com os modelos de predadores. O 509 

comportamento cheirando foi mais exibido, tanto com a apresentação dos modelos 510 

controles quanto com a apresentação do modelo de predador (Figura 1-c). Todos os 511 

demais comportamentos foram exibidos na mesma proporção, independentemente do 512 

tratamento. 513 
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 Figura 1: Média dos registros dos comportamentos dos catetos modificados pelo tipo de 515 

modelo utilizado: predadores, não-predadores e controle. F= teste de Friedman e P = Valor P   516 
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Os catetos responderam de maneira diferente ao humano quando comparados 517 

cada modelo utilizado. Os comportamentos “andando” (AND) e “parado” (PAR) foram 518 

mais exibidos quando o humano estava visível. Já os comportamentos “deitando” (DEI), 519 

“cheirando” (CHE) e “fucinhando” (FUCI) foram menos exibidos quando os humanos 520 

estavam visíveis (Tabela 3). 521 

Tabela 3: teste de Friedmam para os comportamentos dos catetos quando 522 

exposto ao humano. F = teste de Friedman, P = valor de P, DF = graus de liberdade N = 523 

n amostral. 524 

Comportamento F P DF N 

And 4.64 <0.001 9 50 

Par 31.98 <0.001 9 50 

Dei 3.47 0.01 9 50 

Che 2.73 <0.01 9 50 

Fuci 3.07 <0.01 9 50 

 525 

Discussão 526 

 Os catetos não mostraram mudanças significativas em seus comportamentos 527 

quando apresentados aos modelos de predadores, não-predadores e também os objetos 528 

do grupo controle. O isolamento da natureza e, consequentemente, de seus predadores 529 

naturais, podem ter levado à perda das habilidades desses animais de reconhecer os 530 

perigos da predação, o que também foi observado por Azevedo et al. (2012) estudando 531 

emas (Rhea americana) e Ferrari et al. (2015) estudando peixes. Contudo, os 532 

comportamentos de alerta e inspecionando foram mais exibidos pelos catetos quando 533 

expostos a modelos de predadores, o que pode sugerir que esta perda de habilidades 534 
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inatas não foi completa. Outros estudos mostram que animas em cativeiro podem não 535 

perder totalmente as capacidades inatas de defesa antipredação (Du et al., 2012; Gall e 536 

Mathi, 2009). Porém, comportamentos como fugindo ou correndo não se modificaram 537 

entre os tratamentos, o que mostra que os catetos não souberam diferenciar o que 538 

representava ou não ameaça. 539 

 Ao serem expostos ao humano os catetos demostraram ser habituados a sua 540 

presença, isso já era esperado, pois os animais são acostumados a receber alimentação e 541 

cuidados das pessoas responsáveis pela a fazenda onde vivem. Animas de cativeiro, 542 

comumente são habituados a humanos, por terem contato frequente com seus tratadores 543 

(Abramson e Kieson, 2016), não associando este contato com nenhum perigo ou risco 544 

de vida (Knight, 2009; McGowan et al., 2014; Samia et al., 2015). Para animas que 545 

serão reintroduzidos na natureza, não é interessante que sejam habituados à presença de 546 

humanos, para evitar os riscos da caça e captura. Animais habituados não reconhecem 547 

humanos como risco e tendem a se aproximar (Lopes, 2016). 548 

 As respostas similares entre os modelos demostram que os animais, além de não 549 

reconhecer a ameaça dos predadores, não modificaram os comportamentos exibidos de 550 

acordo como o tamanho dos modelos. O tamanho do predador pode ser relacionado com 551 

a intensidade das respostas antipredatórias das presas, predadores maiores exigem 552 

respostas mais rápidas das possíveis presas (Templeton et al., 2005; Preisser e Orrock, 553 

2012), o que neste estudo não ocorreu. 554 

 Conclusão 555 

 Com o presente trabalho concluímos que os catetos cativos não foram capazes 556 

de reconhecer seus predadores e se comportaram da mesma forma frente aos não-557 

predadores. Uma pequena resposta inata pode ter sido observada, mas esta resposta não 558 
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foi suficiente para determinar o reconhecimento de predadores. Os catetos cativos da 559 

fazenda Engenho D’água são habituados a humanos. Os animais estudados devem 560 

passar por processo de treinamento antipredação, caso sejam utilizados em programas 561 

de reintrodução de animas silvestres na natureza. 562 
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Resumo 631 

Animais nascidos e criados em cativeiro perdem suas habilidades antipredatórias, que 632 

podem ser ensinadas através de treinamentos específicos. No presente trabalho foram 633 

realizadas sessões de treinamento antipredatorios com catetos nascido e criados em 634 

cativeiro, acompanhados de testes de memória 30, 60 e 90 dias após o término do 635 

treinamento. Os catetos responderam bem ao treinamento contra predadores, passando a 636 

exibir comportamentos de fuga e evitação, porém os animais não apresentaram boa 637 

memória, sendo que mantiveram os comportamentos adquiridos apenas 30 dias após o 638 

término do treinamento, não mais reagindo aos predadores após 60 dias. O treinamento 639 

antipredação se mostrou eficiente. Entretanto, para que os catetos treinados sejam soltos 640 

na natureza, será necessário um reforço no treinamento antipredação no mínimo 30 dias 641 

antes da soltura. 642 

Palavras-chaves: caititu, conservação, memória, treinamento antipredação.  643 

  644 
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Introdução 645 

 O isolamento dos predadores pode modificar os comportamentos em respostas à 646 

predação com o passar das gerações (Coss, 1999). Animais nascidos em cativeiro 647 

perdem suas habilidades de reconhecimento de seus predadores naturais (Blumstein et 648 

al., 2006). Respostas aos predadores implicam em um grande gasto de tempo e energia, 649 

que poderia ser usado exibindo outros comportamentos, como alimentação, procura de 650 

parceiros sexuais ou até mesmo descanso (Lima e Dill, 1990). Portanto, animais cativos 651 

param de exibir comportamentos antipredatórios com o passar do tempo quando não são 652 

submetidos às pressões predatórias (Berger, 1998; Ryer e Olla, 1998). Esta perda, 653 

dependendo do tempo de isolamento e das forças seletivas, podem ser parciais ou 654 

completas (Griffin et al., 2000). Animais que passam por eventos de predação tendem a 655 

expressar comportamentos de vigilância e defesa mais frequentemente, o que mostra 656 

que estes eventos são estressantes aos animais (Brown et al., 2005; Azevedo e Young, 657 

2006a). O estresse influencia decisivamente na sobrevivência da presa, podendo 658 

diminuir seu fitness (Schultz e Noe, 2002). 659 

 Algumas respostas individuais contra predadores podem ser desenvolvidas sem 660 

experiências prévias, sendo alguns comportamentos de evitação de predadores herdados 661 

(Magurran, 1990). No entanto, animais podem ser treinados através de condicionamento 662 

clássico e aprender a identificar predadores por estímulos visuais artificias, como 663 

modelos de predadores e estímulos simulados (Mineka e Cook, 1988; Curio, 1993). O 664 

treinamento antipredação antes da liberação de animais na natureza pode aumentar o 665 

sucesso dos animais em vida livre, e é uma ferramenta importante para programas 666 

conservacionistas de recuperação de espécies (Ellis et al., 1977). Animais treinados 667 

podem passar suas habilidades adquiridas para seus contemporâneos e seus 668 

descendentes, que podem passar a exibir comportamentos antipredatórios, amplificando 669 
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o efeito do treinamento feito em cativeiro antes de sua soltura, beneficiando mais 670 

animais e perpetuando seus efeitos em gerações futuras (Griffin et al., 2000). 671 

 Um grande entrave para projetos conservacionistas que promovem a 672 

reintrodução de animas cativos na natureza é a elevada taxa de mortes por predação, o 673 

que faz com que as populações não se estabeleçam e cheguem a níveis satisfatórios 674 

(Wolf et al., 1996; Olla et al., 1998). No caso de animais silvestres que nasceram e 675 

foram criados em cativeiro, o treinamento antipredação antes da soltura na natureza é 676 

importante para reduzir a taxa de predação destes animais (Moseby et al., 2016). 677 

 A capacidade de memória dos animais submetidos às seções de treinamentos 678 

antipredação é muito variável para cada espécie. Peixe dourado (Carassius auratus), por 679 

exemplo, podem ter capacidade de memória de até três meses (Csányi et al., 1989), o 680 

que é considerado muito longo para peixes que vivem em media um ano. Mesquita e 681 

Young (2007), estudando tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus), perceberam uma 682 

capacidade de memória de menos de 75 dias, uma vez que os peixes responderam à 683 

exposição ao modelo de predador de forma diferente ao que responderam durante as 684 

sessões de treinamento. Ferrari (1996) cita uma notável memória de longo prazo em 685 

pombos domésticos (Columba livia). Conhecer o tempo de armazenamento das 686 

informações obtidas com o treinamento antipredação torna-se importante para se avaliar 687 

o custo-benefício da aplicação dessas técnicas. 688 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a efetividade do treinamento 689 

antipredação para catetos cativos e o tempo da memória do aprendizado do treinamento. 690 

Nós hipotetizamos que o treinamento antipredação modificaria o repertório 691 

comportamental dos catetos cativos, aumentando seus comportamentos antipredatórios 692 
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e que o repertório comportamental adquirido seriam mantidos após 90 dias da última 693 

sessão de treinamento. 694 

Matérias e métodos 695 

Área de estudo 696 

 O trabalho foi realizado na Fazenda Engenho D’agua, localizada no distrito de 697 

São Bartolomeu (20º15’41” S, 43º36’34” W), no Município de Ouro Preto, Minas 698 

Gerais, sudeste do Brasil. A Fazenda está inserida na Área de Proteção Ambiental das 699 

Andorinhas, e seu limite faz divisa com a Floresta Estadual do Uaimií. A fazenda é 700 

cadastrada no IBAMA como uma Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS licença 701 

nº 013610). 702 

Animais, manutenção e manejo  703 

 Para o treinamento antipredação foram utilizados 11 catetos (Pecari tajacu, 704 

Tayassuidae), dois machos, oito fêmeas e um sem o sexo definido, com idade adulta, 705 

todos nascidos e mantidos por pelo menos cinco gerações. O treinamento foi realizado 706 

em grupo e não individualmente, pois os catetos são animais que vivem naturalmente 707 

em bando (Romero, 2013), e espécies que vivem em grupos respondem melhor desta 708 

maneira aos treinamentos (Sowls, 1997; Griffin et al., 2000). 709 

 O recinto que os animais foram mantidos e treinados tinha aproximadamente 710 

625m
2
 de área, delimitado por tela de arame, com um dos lados do recinto coberto com 711 

lona de plástico preta, para que os animais não tivessem contato visual com o lado 712 

externo do recinto, onde foram manuseados os modelos. No lado da cerca que estava 713 

coberto com lona preta foi deixada uma abertura de 2 m na lona para que fossem 714 

expostos os modelos de predadores aos animais (Figura 1). O recinto possuía chão de 715 
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terra batida, algumas touceiras de gramíneas, poucas árvores de pequeno porte, e 716 

algumas manilhas de concreto que servem de esconderijo para os animais. 717 

 Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, na parte da manhã (por volta 718 

de 6:00 horas) e na parte da tarde (por volta das 17:00 horas), com uma mistura de ração 719 

para suínos marca CCPR e farelo de soja, milho e abóboras. Água foi ofertada ad 720 

libitum. 721 

 722 

Figura 1: Esquema do recinto de treinamentos antipredação dos catetos. Observador: 723 

local onde a câmera para filmagem ficava fixada. Comedouro: local onde os animais 724 

recebiam alimentação diariamente. Lateral mais escura representa a lateral coberta por 725 

lona preta e Janela de apresentação do modelo. 726 

 727 

 728 
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Treinamento e coleta de dados 729 

 Foram usados dois modelos de predadores, sendo um cachorro da raça 730 

hottweiler (Canis lupus familiaris) e uma onça-pintada (Panthera onca), ambos 731 

confeccionados em PVC, com impressão em alta resolução, tamanho natural e na 732 

posição quadrúpede. Estes modelos foram escolhidos por representarem predadores 733 

naturais (grandes felinos) e introduzidos (cão doméstico) (Cullen et al.,2000). Segundo 734 

Curio (1993) e Griffin et al. (2000), a utilização de modelos não vivos é uma técnica 735 

eficaz para estudo de capacidade de reconhecimento de predadores e aprendizado de 736 

comportamentos antipredação. Foi utilizada uma cadeira de plástico como estímulo 737 

controle.  738 

 O treinamento antipredação foi baseado na metodologia de Griffin et al. (2001). 739 

Foram realizadas 15 sessões de treinamento, onde as respostas aos estímulos visuais de 740 

predadores foram quantificadas, sendo a ordem de apresentação dos modelos definida 741 

por latin square (Tabela 1). O modelo de predador era exibido para os animais através 742 

da janela lateral por 40 segundos. Logo após, um humano descaracterizado, vestindo um 743 

balandrau com capuz preto e máscara para disfarçar sua silhueta e carregando um puçá 744 

nas mãos, entrava no recinto e perseguia os animais assustando e simulando a captura 745 

por 40 segundos. Este procedimento foi adotado para que os animais associassem a 746 

aparição do modelo de predador com um ataque. Após a simulação de captura, o 747 

modelo de predador era novamente apresentado aos animais por mais 40 segundos. Os 748 

animais nunca eram efetivamente capturados. Todo o procedimento (predador – 749 

estímulo aversivo) durou 120 segundos. Os modelos eram pendurados em um arame de 750 

metal e corriam por sistema de roldanas, passando em frente à janela, ficando visíveis 751 

aos animais. O estímulo controle (cadeira de plástico) foi apresentado aos catetos da 752 

mesma maneira que os demais modelos, porém não houve o estímulo aversivo. Cada 753 
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modelo foi exibido aos catetos cinco vezes, sendo um modelo por dia e os modelos não 754 

se repetiam no dia posterior. 755 

Tabela 1: Esquema de distribuição dos modelos para o treinamento antipredação dos 756 

catetos. 757 

Modelos 

1 - Onça 6 - Cadeira 11 - Cachorro 

2 - Cachorro 7 - Onça 12 - Cadeira 

3 - Cadeira 8 - Cachorro 13 - Onça 

4 - Onça 9 - Cadeira 14 - Cachorro 

5 - Cachorro 10 - Onça 15 - Cadeira 

 758 

 Os treinamentos antipredação foram realizados no mês de novembro de 2016, no 759 

horário da manhã, entre 07:00h e 09:00h, devido ao maior período de atividade dos 760 

catetos no início do dia (Venturieri e Le Pendu, 2006; Ciocheti, 2007). 761 

 Os catetos foram filmados por dois minutos antes da apresentação dos modelos, 762 

dois minutos durante a apresentação dos modelos e 14 minutos após a apresentação dos 763 

modelos. Os vídeos foram gravados em resolução “HD” usando equipamento da marca 764 

Canon, modelo SX50hs, montado sobre um tripé de 1,7metros. Os vídeos foram 765 

posteriormente analisados em laboratório. Os dados foram coletados pelo método scan, 766 

com registro instantâneo e intervalo amostral de 30 segundos (Altmann, 1974). Foi 767 

desenvolvido um etograma após 30 horas de observações preliminares e baseado no 768 

etograma de Byers e Bekoff (1981) (Tabela 2). Durante a montagem do etograma, 769 

comportamentos anormais e qualitativos não foram observados. 770 
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Tabela 2: Etograma parcial de catetos baseado no etograma de Byers e Bekoff (1981) e 30 771 

horas de observações preliminares, utilizado para treinamento antipredação. 772 

 773 

Consideramos comportamentos antipredatórios: Movendo, inspecionando, atacando, alerta, 774 

fugindo e não visto. Os comportamentos: inativo, fucinhando, esfregando, cheirando e outros 775 

foram considerados comportamentos de relaxamento.   776 

 777 

 778 

Sigla Comportamento Descrição 

Mov Movendo Animal se movimentando, andando, correndo ou trotando 

pelo recinto 

Ina Inativo Animal deitado ou parado, em posição de relaxamento. 

Ins Inspecionando Animal com orelhas levantadas, disco nasal 

movimentando, cheirando o ar, inspecionando o ambiente. 

Ata Ataque Animal ataca indo em direção do objeto desferindo 

mordidas no ar ou estalando a mandíbula. 

Ale Alerta Animal com as orelhas levantadas e corpo ereto, em estado 

de alerta. 

Fug Fuga   Animal foge de algum estímulo. 

Fuci Fucinhando O animal cheira e passa o focinho em outro animal 

Esf Esfregando 

mutuamente 

Dois animais esfregam o pescoço na região posterior de um 

do outro. 

Che Cheirando O animal cheirando o chão ou outros objetos no recinto. 

Out Outros Outros comportamentos não previamente registrados. 

NV Não Visível Animal não visível ao observador. 
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Teste de memória e coleta de dados 779 

 Os testes de memória foram realizados com todos os catetos que passaram pelo 780 

treinamento antipredação, após 30, 60 e 90dias a partir do último treinamento, 781 

totalizando três sessões, seguindo o mesmo protocolo do treinamento antipredação. No 782 

teste de memória foi utilizada apenas a onça (Pantera onca) como modelo de predador. 783 

O modelo foi exibido aos animais, porém, não houve o estímulo aversivo com o 784 

humano simulando a captura. 785 

 A coleta de dados do teste de memória também seguiu os mesmos padrões dos 786 

treinamentos antipredação. Os dados coletados durante os testes de memória foram 787 

comparados com os dados coletados durante a primeira e a última sessão de treinamento 788 

antipredação. 789 

Análises estatísticas 790 

 Para analisar os dados foi utilizado o teste estatistico de Friedman, com teste 791 

post-hoc de Dunn, para comparação entre a exibição dos comportamentos entre as três 792 

fases (Zar, 1999). Modelos lineares generalizados foram utilizados para se avaliar 793 

diferenças nas respostas comportamentais dos catetos (variáveis-resposta) frente aos 794 

diferentes tipos de modelos utilizados (variáveis explicativas). Os comportamentos 795 

exibidos durante os testes de memória foram comparados com os comportamentos 796 

exibidos durante a primeira e última sessão de treinamento antipredação através do teste 797 

de Friedman, com teste post-hoc de Dunn (Zar, 1999). 798 

 799 

 800 

 801 
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Resultados 802 

Treinamento antipredação 803 

 Os comportamentos dos catetos diferiram antes, durante e depois da 804 

apresentação dos modelos. Os comportamentos alerta e fugindo aumentaram 805 

significativamente durante a apresentação dos modelos (Tabela 3).  806 

 Os comportamentos movendo, inativo, inspecionando, focinhando, esfregando, 807 

cheirando e a categoria não visível não diferiram durante a exposição dos modelos de 808 

predadores, e aumentaram após esta fase (Tabela 3). Os comportamentos atacando e 809 

outros não tiveram diferenças estatisticamente significativas entre as fases do 810 

treinamento (Tabela 3).  811 

 Tabela 3: Número médio de comportamentos registrados, desvio padrão, e teste de 812 

Friedman e valor de p para os comportamentos exibidos nos tratamentos antes, durante 813 

e depois da aparição dos modelos de predador. 814 

Legenda: * = comportamentos que tiveram diferenças estatísticas. Letras sobrescritas 815 

diferentes representam diferenças estatisticamente significativas. 816 

Comportamento Antes Durante Depois Friedman Valor de P 

Movendo 4.7 ± 3.8a 6.7 ± 4.4a 46.3 ± 11.2b 22.8 <0.0001* 

Inativo 14.5 ± 4.8a 6.4 ± 7.7a 56.6 ± 22.0b 25.8 <0.0001* 

Inspecionando 1.8 ± 2.7a 3.7 ± 2.9a b 10.7 ± 7.9b 15.4 0.0004* 

Atacando 0.0 ± 0.0a 0.7 ± 0.9a 0.0 ± 0.0a 4.9 0.0863 

Alerta 0.6 ± 1.3a 13.9 ± 9.3b 5.1 ± 4.1b 22.6 <0.0001* 

Fugindo 0.0 ± 0.0a 6.7 ± 7.2b 0.0 ± 0.0a 12.1 0.0024* 

Fucinhando 0.7 ± 2.9a b 0.1 ± 0.6a 1.2 ± 1.3b 6.9 0.0312 

Esfregando 0.1 ± 0.5a b 0.0 ± 0.0a 3.0 ± 3.0b 7.3 0.0260* 

Cheirando 7.3 ± 4.9a 2.3 ± 4.7a 55.4 ± 24.3b 27.3 <0.0001* 

Outros 0.0 ± 0.0a 0.1 ± 5.2a 0.7 ± 1.0a 2.1 0.3499 

NV 14.1 ± 6.9a 14.3 ± 6.9a 118.7 ± 41.7b 23.3 <0.0001* 
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 Os comportamentos movendo, inspecionando, atacando, focinhando, esfregando 817 

mutuamente, cheirando, outros e não visível, foram exibidos de maneira similar entre os 818 

três modelos utilizados (cadeira, cachorro e onça). Os comportamentos que diferiram 819 

entre os modelos durante o treinamento foram: inativo, que foi mais exibido com o 820 

modelo controle e menos com o modelo de onça e cachorro (Figura 2 a). O 821 

comportamento alerta foi mais expresso para o modelo do predador cachorro e menos 822 

expresso para o controle (Figura 2 b). O comportamento de fuga foi mais expresso para 823 

os modelos de onça e menos para o modelo controle (Figura 2 c). 824 

 825 

Figura 2: Média dos comportamentos dos catetos: a) Inativo, b) Alerta, c) Fugindo) 826 

durante a exibição dos modelos de predadores (cachorro e onça) e do modelo controle 827 

(cadeira). 828 
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Teste de memoria 829 

Alguns comportamentos expressos pelos catetos 90 dias após o término do 830 

treinamento antipredação diferiam dos comportamentos exibidos nos primeiro dia do 831 

treinamento e no último dia do treinamento. O comportamento inativo, durante e depois 832 

da apresentação do modelo de predador, aumentou nos teste de memória de 60 e 90 dias 833 

após o termino do treinamento (Figuras 3a e 3b). O comportamento inspecionando, 834 

depois da apresentação do modelo de predador, diminuiu com 30 e 90 dias e não teve 835 

diferença com 60 dias em relação ao primeiro dia de treinamento, mas diminuiu em 836 

relação ao último dia do treinamento antipredação (Figura 3c). O comportamento 837 

cheirando, depois da apresentação do modelo, aumentou com 60 e 90 dias após o último 838 

treinamento (Figura 3d). Os animais ficaram mais vezes não visíveis durante a 839 

apresentação do modelo de predador 30 e 90 dias após o último dia de tratamento 840 

(Figura 3e). Os animais ficaram mais “não visíveis” após a apresentação do modelo 30 e 841 

90 dias após o último treinamento; com 60 dias ficaram mais não visíveis que no inicio, 842 

porém o mesmo que 30 e 90 (Figura 3f). Todos os demais comportamentos foram 843 

exibidos de maneira similar entre os testes (p > 0.05). 844 
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 845 

Figura 3: Comportamentos dos catetos após 30, 60 e 90 dias do término das sessões de 846 

treinamentos antipredação. AP1: Primeira sessão de treinamento, AP15: Ultima sessão 847 

de treinamento antipredação. 848 

Discussão 849 

Os animais que foram submetidos ao treinamento antipredação, ao terem contato 850 

visual com o modelo de predador, exibiram comportamentos de defesa, como alerta e 851 

fugindo, mostrando que o treinamento foi eficiente e que gerou o resultado esperado. Os 852 
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comportamentos que indicam relaxamento foram mais exibidos durante a apresentação 853 

da cadeira (controle), mostrando que os animais diferenciaram os modelos dos 854 

predadores e o objeto controle. Os catetos ficaram mais alertas e inspecionaram mais 855 

quando foram apresentados aos modelos de predadores durante os testes de 856 

reconhecimento de predadores realizados anteriormente. No entanto, voltavam 857 

rapidamente a exibir comportamentos de relaxamento, como alimentação, fucinhar e 858 

inativo. Isso mostra que os animais podem aprender a responder a seus predadores 859 

quando submetidos à sessões de condicionamento clássico. Durante os treinamentos 860 

antipredação, os catetos aumentaram os comportamentos de vigilância e fuga frente à 861 

ameaça de um predador, além de aumentarem a movimentação dentro do recinto e 862 

diminuírem os comportamentos de relaxamento, continuando vigilantes mesmo após o 863 

término da exposição ao modelo de predadores.  864 

 Durante o treinamento antipredação foi observado que os catetos atacavam o 865 

humano que entrava no recinto para executar a perseguição. Em resposta à simulação de 866 

captura, alguns indivíduos investiam contra a pessoa, eriçando os pelos dorsais e 867 

batendo os dentes, ameaçando cabeçadas e mordidas (nenhum ataque foi efetivo no 868 

sentido de atingir a pessoa que estava executando o treinamento). Catetos são animais 869 

sociais e na natureza evitam o enfrentamento com os predadores, optando geralmente 870 

pela fuga, o que torna sua predação mais difícil (Nogueira et al., 2017). Porém, em 871 

confinamento, talvez pela limitação do espaço e por se sentiram acuados e encurralados, 872 

os animais mudaram a estratégia de defesa e atacaram o perseguidor. Breed e Moore 873 

(2012) observaram que presas podem contra-atacar os predadores quando acuadas, para 874 

tentar escapar da predação.  875 

Os catetos se movimentaram mais, fugiram mais e se afastaram mais da área de 876 

visualização dos predadores após a terceira sessão de treinamento, mostrando que os 877 
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animais responderam rapidamente ao condicionamento clássico. Na natureza, animais 878 

que vivem em grupos, ao se movimentarem com mais intensidade, diminuem as 879 

chances de serem encontrados por predadores que utilizam o olfato para localizar suas 880 

presas, simplesmente por diminuírem o acúmulo de cheiro no ambiente (Banks et al., 881 

2002). Assim, o fato de terem se deslocado mais pode ser uma estratégia antipredatória 882 

inata exibida pelos catetos ou simplesmente um comportamento exibido por conta das 883 

limitações de espaço, mas que seriam importantes na natureza.  884 

 Uma desvantagem do condicionamento clássico, como o realizado durante o 885 

treinamento antipredação, é que ele pode habituar os animais aos modelos dos 886 

predadores e ter o efeito contrário ao esperado, com os animais não respondendo mais 887 

aos estímulos adequadamente após a sua repetição (Griffin ey al., 2000). Sendo assim, o 888 

número de sessões de treinamentos é muito importante para a eficácia do treinamento 889 

antipredação (Griffin et al., 2000; Griffin, 2003; Vilhunen, 2006). No presente estudo, 890 

foram realizadas 15 sessões de treinamento, sendo cinco sessões com cada modelo 891 

(onça, cachorro e cadeira). Os resultados observados não sugerem habituação dos 892 

catetos aos modelos, já que as respostas foram consistentes entre todas as sessões. 893 

 Os catetos modificaram a resposta ao modelo de predador dois meses após o 894 

término do treinamento, voltando a exibir poucos comportamentos antipredatórios, 895 

mesmo quando confrontados com o modelo de onça-pintada. Três meses depois, a 896 

resposta antipredatória continuou fraca e insatisfatória, o que demonstrou pouca 897 

capacidade de memória dos catetos. Os animais ficaram mais inativos durante a 898 

apresentação do modelo nos testes de memória, o que mostra que eles não mais 899 

reconheciam o predador como uma potencial ameaça. O treinamento antipredação não é 900 

totalmente eficaz quando a capacidade dos animais de lembrarem-se do predador após a 901 

soltura não for adequada. Em ambiente natural, é bem possível que os catetos tenham 902 
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contatos com predadores antes de completarem dois meses após a soltura, isso faz com 903 

que os comportamentos de evitação e fuga adquiridos c006Fm o treinamento sejam 904 

reforçados (Griffin e Evans, 2003). 905 

 A modificação dos comportamtenos após 60 dias depois da última sessão de 906 

treinamento exibindo comportamentos de relaxamento, mesmo durante a exibição do 907 

modelo de predador, mostra que os catetos têm a capacidade de memória curta e que 908 

precisam de reforço no treinemnto antipredação pelo menos com 30 dias antes do ato de 909 

soltura na natureza. 910 

 A maneira com que a memória dos animais é estocada depende dos estimulos 911 

recebidos durante as sessões de treinamento (Mannig e Dawkins, 2002). As 912 

experiências vividas pela presa ao escapar de um predador são significativas e 913 

aumentam suas habilidades de fuga, tornando-se importantes para futuros encontros e 914 

para a sobrevivência do animal (Krebs e Davies, 1996; Dunsmoor et al., 2012). 915 

Entretanto, se esses encontros não forem frequentes, como no caso de animais de 916 

cativeiro, observa-se uma tendência ao enfraquecimento das respostas antipredação 917 

(Shettleworth, 1998), o que foi observado no presente estudo. 918 

Conclusão 919 

 O treinamento é eficaz para estimular a exibição de comportamentos 920 

antipredação nos catetos. O armazenamento das informações adquiridas ao longo do 921 

treinamento durou apenas 30 dias, mostrando que há a nessessidade de reforço do 922 

treimamento antipredação, com pelo menos 30 dias antes da soltura. 923 

  924 
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Conclusão Geral 1009 

 O uso de enriquecimento ambiental aumentou a exibição de comportamentos 1010 

exploratórios dos catetos e diminuiu sua taxa de inatividade, fazendo com que houvesse 1011 

melhora na qualidade doa animais em cativeiro aumentando consequentemente seu bem-estar. 1012 

Deixando estes animais com melhores condições físicas e mentais para fazerem parte de 1013 

programas de soltura na natureza. Os catetos cativos souberam diferenciar corretamente os seus 1014 

predadores dos não predadores e ainda mostraram habituação a seres humanos, o que é um fator 1015 

crucial para falha no processo de reintrodução destes animais na natureza, caso estes catetos 1016 

sejam soltos na natureza, anteriormente, precisarão passar por treinamento antipredação. O 1017 

treinamento antipredação, inclusive, se mostrou bastante eficiente na estimulação da exibição de 1018 

comportamentos adequados perante ameaça de predação. Porém, os catetos demonstraram 1019 

apresentar memória curta para eventos predatórios, não se lembrando do treinamento após 1020 

passado certo período de tempo. Assim, a aplicação de treinamento antipredação aos animais 1021 

deve ser realizada com pelo menos 30 dias de antecedência à soltura na natureza para evitar 1022 

predação dos catetos por seus predadores. 1023 

 O conjunto de dados deste trabalho apresenta resultados determinantes para o sucesso 1024 

de programas de conservação ambiental que envolva a reintrodução de animais cativos de volta 1025 

ao seu habitat, e pode ser usado como base para outros estudos e testes para outras espécies de 1026 

animais que possam passar pelo mesmo tipo de programa. 1027 


