
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  
 

 

 

Medicina Veterinária de Espécies Exóticas e Selvagens 

 

“Abordagem Médico-Veterinária em Problemas Comportamentais de 

Animais em Cativeiro” 

 

 

 

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

Ana Catarina Gonçalves Dias Gaspar  

Orientadora: Maria de Lurdes Ribeiro Pinto  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

  



  



Medicina Veterinária de Espécies Exóticas e Selvagens 

“Abordagem Médico-Veterinária em Problemas Comportamentais de 

Animais em Cativeiro” 

 

 

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária 

 

Ana Catarina Gonçalves Dias Gaspar  

Orientadora: Maria de Lurdes Ribeiro Pinto  

  

 

 

 

 

Composição do júri: 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2018 

  



  



 

  



  

“For most of the wild things on Earth, the future 

must depend upon the conscience of mankind”  

Dr. Archie Carr 
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Resumo 

Há várias décadas que os termos problemas comportamentais, comportamentos 

anómalos e comportamentos estereotipados estão presentes no léxico da comunidade 

veterinária. Os comportamentos estereotipados estão descritos em diversas espécies, incluido 

animais selvagens e exóticos em cativeiro, animais de laboratório, animais de produção, 

animais de companhia e cavalos. Estes comportamentos já há muito definidos, por vários 

autores, como comportamentos anormais, invariáveis, desadequados e repetitivos sem 

aparente função para o animal, carecem ainda de consenso na comunidade científica 

relativamente à sua etiologia. Tal parece dever-se ao facto de variarem de animal para animal 

e serem, aparentemente, de origem multifactorial.  

Em animais em cativeiro a presença/ausência de comportamentos estereotipados é 

utilizada muitas vezes como uma medida para avaliação do bem-estar animal devido à sua 

frequente associação a factores de stress. Além do comprometimento do bem-estar animal, 

estes indivíduos apresentam com frequência dificuldades reprodutivas e de performance, 

elementos fundamentais nos programas de conservação ex situ. Na actualidade existem várias 

medidas ao dispor do Médico Veterinário para abordar este tipo de problemas 

comportamentais. Entre elas encontram-se o enriquecimento ambiental e a abordagem 

farmacológica. Neste trabalho, são apresentados problemas comportamentais em duas 

espécies, o tigre-siberiano (Panthera tigris altaica) e a pomba-de-socorro (Zenaida graysoni), 

ambas mantidas em cativeiro, nas quais é caracterizado o comportamento anómalo e a 

intervenção médico-veterinária realizada. As medidas de enriquecimento foram o método 

selecionado no caso do tigre em estudo, tendo os resultados obtidos revelado diferenças 

significativas, especialmente durante o período da manhã, em relação ao tempo despendido 

pelo animal no comportamento anómalo e noutras categorias comportamentais. Na pomba-de-

socorro, optou-se por uma intervenção farmacológica, com resultados positivos nas primeiras 

semanas do estudo, sem que no entanto estes se mantivessem até ao final do estudo. 

 

Palavras chave: Problemas comportamentais; Comportamento estereotipado; 

Cativeiro, Bem-estar animal; Enriquecimento ambiental; Tigre-siberiano (Panthera tigris 

altaica); Pomba-de-socorro (Zenaida graysoni)  



  



Abstract 
 

Stereotypical behaviour, abnormal repetitive behaviour and behavioural problems have 

been well-known concepts in the veterinary community for a few decades. These have been 

described in different species, including wild animals in captivity, farm and laboratory 

animals, pets and horses. Stereotypical behaviours are defined by several authors as abnormal, 

unchanging, inadequate, repetitive and lacking function to the animal. The precise reason for 

their performance is still a matter for debate in the scientific community, due to their 

apparently multifactorial origin and variation between animals.  

Since the presence of stereotypes can be linked to stress, the presence or absence of 

stereotyped behaviours are often used to assess animal welfare. Besides having their welfare 

at risk, animals displaying these behaviours often have reproduction and performance issues, 

elements that are essential in ex situ conservation programs. Nowadays, veterinaries have 

access to different approaches to deal with these behavioural problems. Environmental 

enrichment and the use of pharmacological agents are amongst these approaches. In this work, 

abnormal repetitive behaviour in two species, the Amur tiger (Panthera tigris altaica) and the 

Socorro dove (Zenaida graysoni), will be introduced and discussed. The veterinary 

interventions made in order to minimize these behaviours are also described. An 

environmental enrichment plan was developed for the tiger under study, with results showing 

statistical differences, especially in the morning period, regarding stereotypy all the other 

behavioural categories studied. The use of pharmacological agent was the selected method for 

the socorro dove, showing significant results in the first weeks of treatment, which however 

were not sustained until the end of the study. 

 

 

 

 

 

Key words: Behavioural problems; Stereotypical behaviour; Captivity; Animal welfare; 

Environmental enrichment; Amur tiger (Panthera tigris altaica); Socorro dove (Zenaida 

graysoni) 
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1. Introdução 

Os problemas comportamentais são uma preocupação de longa data na comunidade 

científica pelas implicações directas e indirectas que advêm para a saúde e bem-estar do 

animal (Swaisgood e Shepherdson, 2005; Rushen e Mason, 2006). Esta afirmação tem um 

peso ainda mais considerável quando o animal afectado pertence a uma espécie vulnerável ou 

em risco de extinção.  

Estes comportamentos já há muito definidos, por vários autores, como comportamentos 

anormais, invariáveis, desadequados e repetitivos sem aparente função para o animal, carecem 

ainda de consenso na comunidade científica relativamente à sua etiologia. Tal parece dever-se 

ao facto de variarem de animal para animal e serem, aparentemente, de origem multifactorial 

(Mason, 1991; Mason et al., 2007; Rose et al., 2017). 

Neste trabalho, são apresentados problemas comportamentais em dois indivíduos de 

diferentes espécies, o tigre-siberiano (Panthera tigris altaica) e a pomba-de-socorro (Zenaida 

graysoni), ambas mantidas em cativeiro, nas quais é caracterizado o comportamento anómalo 

e a intervenção médico-veterinária realizada. 

O tigre-siberiano ou tigre-de-amur, é uma das nove subespécies de tigre, três das quais 

já extintas. Actualmente encontra-se principalmente no Extremo Oriente Russo, ocupando 

apenas 6% do território original. A destruição/fragmentação do habitat, caça ilegal do tigre e 

das suas presas naturais e retaliação por ataques ao gado e a humanos são as principais causas 

para este animal estar, nos dias de hoje, classificado na Lista Vermelha da IUCN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza) como Em Perigo (AZA, 2016). Em 2010, 

estimava-se que existiriam cerca de 360 tigres-siberianos em estado selvagem. Em 2009, 

realizou-se uma avaliação genética a 95 indivíduos na natureza, tendo-se chegado a uma 

conclusão preocupante: a variabilidade genética era tão reduzida como se a população 

possuísse apenas 27 a 35 indivíduos (IUCN, 2017). 

A pomba-de-socorro, original da Ilha Socorro, México, onde foi avistada pela última 

vez em 1972, está considerada extinta em estado selvagem (Jehl e Parkes, 1983; Baptista e 

Martínez-Goméz, 1996; Walter, 2004). O principal motivo apontado para a sua extinção foi a 

introdução de gatos na ilha (Jehl e Parkes, 1983; Rodriguez-Estrella et al., 1991; Castellanos e 

Rodriguez-Estrella, 1993). Esta pomba é considerada terrestre, frugívora e não migratória 

(WAZA, 2017), vivendo em áreas de floresta acima dos 500 metros (IUCN, 2017). A. J. 

Grayson nas suas observações nunca via mais do que um ou dois indivíduos, intitulando-a de 
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“pomba solitária” (WAZA, 2017). Desde 1995 que existe um EEP para esta espécie, com 

actualmente cerca de 150 aves em cativeiro. Existem à vários anos planos para a sua re-

introdução na ilha e os primeiros passos já foram tomados (IUCN, 2017). Na actualidade 

existem várias medidas ao dispor do Médico Veterinário para abordar problemas 

comportamentais. Entre elas encontram-se o enriquecimento ambiental e a abordagem 

farmacológica. No caso do tigre-siberiano a intervenção no espaço, com enriquecimento 

ambiental foi realizada. Na pomba-de-socorro a intervenção veterinária com abordagem 

farmacológica foi a seleccionada.  

Em ambos os casos, os objectivos da intervenção e observação foram:  

• Registo da frequência relativa da realização destes comportamentos antes, durante e 

após a intervenção; 

• Redução do comportamento estereotipado; 

• Promoção do bem-estar individual; 

• Avaliação dos resultados obtidos com a intervenção;  
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1.1. Conceito de “Novo Zoo” 

Na actualidade, o termo “zoo” é utilizado quase unanimemente em todo o mundo, 

referindo-se a um conjunto de animais selvagens e exóticos mantidos num espaço fechado 

(cativeiro) para a exibição ao público, de forma a promover a educação e consciencialização 

para a sua protecção e preservação (Hosey et al., 2009; WAZA, 2017). De facto, o zoo ou 

parque zoológico, de acordo com a legislação Portuguesa, Dec. Lei nº 104/2012, de 16 de 

maio, é definido como “qualquer estabelecimento de carácter permanente, geograficamente 

circunscrito, onde sejam habitualmente alojados animais para a exibição ao público durante 

sete ou mais dias por ano” e estes “devem adoptar medidas de promoção da educação e da 

consciencialização do público no que respeita à preservação da biodiversidade”.  

No entanto, ao longo da história, o conceito de parque zoológico nem sempre foi este, 

tendo mudado e evoluído até à denominação de “zoo moderno”, denominação surgida no final 

do séc. XVIII. Foi nesta altura que a mudança e sensibilização da sociedade para as 

problemáticas do bem-estar animal e da conservação de espécies ameaçadas se reflectiu numa 

remodelação dos objectivos e missões até aí apresentadas pelos parques zoológicos. Assim, 

nos dias de hoje, os “zoos” têm como principal objectivo a conservação. Seja esta obtida 

através de programas de conservação em estado selvagem (in situ) ou utilizando os animais da 

colecção para reprodução (ex situ) e para sensibilização e educação do público. Esta mudança 

também se refletiu nas instalações e nas condições em que os animais são mantidos, 

procurando uma abordagem mais “naturalística” e próxima do seu habitat natural, visando a 

promoção dos comportamentos definidos como normais para as espécies em questão (Hosey 

et al., 2009; Tetley e O’Hara, 2012; AZA, 2017).  

Com esta missão em vista, e tendo em conta o elevado número de parques zoológicos 

em todo o mundo, cooperação e coordenação de iniciativas e de programas entre instituições é 

fundamental para uniformização de políticas, éticas e objectivos. Ao mesmo tempo surgem 

entidades responsáveis pela acreditação destas instituições, quer a nível regional, 

internacional e mundial. Como exemplos de entidades de acreditação destaca-se, devido à 

região geográfica que abrangem, a European Association of Zoos and Aquariums (EAZA), a 

British and Irish Association of Zoos and Aquariums (BIAZA), a Associação Portuguesa de 

Zoos e Aquários (APZA) bem como a World Association of Zoos and Aquariums (WAZA).  

Estas associações fornecem aos seus membros suporte à investigação científica e ao 

desenvolvimento de programas de conservação. São igualmente responsáveis pela criação de 
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manuais de práticas de maneio adequadas aos animais presentes nas suas colecções e pela 

criação de documentos de registo e sua actualização. Estes documentos contêm toda a 

informação relevante para a população em cativeiro de uma determinada espécie que esteja 

integrada num programa de reprodução, sendo denominados por International Studbooks (SB) 

pela WAZA. Estes, são formulados para cada espécie por grupos de especialistas ou Taxon 

Advisory Groups (TAGs). É com base nas informações contidas em tais documentos que são 

seleccionados os animais com fins reprodutivos, de forma a assegurar a diversidade genética 

da população em questão. Em caso de necessidade são também recomendadas restrições de 

modo a evitar situações de sobrepopulação. A nível europeu, a EAZA possuí ESBs (European 

Studbooks) com o mesmo objectivo, e elabora igualmente programas de conservação de 

espécies ameaçadas, designados por EEPs (European Endangered Species Programmes) 

(EAZA, 2017; WAZA, 2017). 
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1.2.  Problemas comportamentais de animais em cativeiro 

O comportamento é descrito como um conjunto de respostas de um indivíduo a uma 

diversidade de estímulos, exercidas através de acções ou reacções. Neste contexto é 

importante salientar que por vezes o animal age sem a presença de um estímulo observável ou 

este possa ter origem endógena (Hosey et al., 2009; Williams e Randle, 2017). O leque total 

de comportamentos de um determinado animal em estado selvagem é designado por 

comportamento normal para a espécie. Este termo representa o conjunto de comportamentos 

que resultaram da adaptação das várias gerações de uma determinada espécie ao habitat em 

que estão inseridas (Swaisgood, 2007; Hosey et al.,2009).  

Quando em cativeiro, e devido a condições de alojamento ou maneio, o animal pode 

encontrar-se desprovido dos estímulos que a espécie encontra em estado selvagem, situação 

que pode levar ao aparecimento de stress e frustração. Estes, se contínuos ao longo do tempo, 

podem conduzir ao aparecimento de comportamentos anómalos, surgindo estes como forma 

de lidar com a ausência de actividade. Tais comportamentos são genericamente denominados 

na literatura como comportamentos estereotipados (Hosey et al., 2009). Estes são observados 

nas mais diversas espécies, incluido animais selvagens e exóticos em cativeiro, animais de 

laboratório, animais de produção, animais de companhia e cavalos (Williams e Randle, 2017). 

Em 2007, Mason e colegas estimaram que existiriam pelo menos 10 mil animais selvagens 

em cativeiro a apresentar comportamentos estereotipados. 

Os comportamentos acima referidos estão já há muito definidos, por vários autores, 

como comportamentos anómalos, invariáveis, desadequados e repetitivos, sem aparente 

função para o animal, contudo, carecem ainda de consenso na comunidade científica 

relativamente à sua etiologia. Tal parece dever-se ao facto de variarem de animal para animal 

e serem, aparentemente, de origem multifactorial (Mason, 1991; Mason et al., 2007; Rose et 

al., 2017). 

As três teorias propostas para o aparecimento de comportamentos classificados como 

estereotipados foram resumidas por Swaisgood em 2007, e são: (1) stress crónico que conduz 

à preservação de determinados comportamentos sem que o estímulo ambiental esteja 

presente; (2) condições de alojamento e maneio desadequados nos primeiros estádios de vida, 

que dão origem a alterações no sistema nervoso central (SNC); (3) condições de alojamento e 

maneio deficientes que têm como consequência a realização de respostas comportamentais 

repetitivas também designadas por highly motivated repetitive responses.  
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Outros possíveis sinais de stress são a evidência de comportamentos agressivos, apatia, 

diminuição do apetite ou da actividade sexual e introversão, entre outros (Swaisgood, 2007). 

A manifestação destes comportamentos varia de acordo com a personalidade e temperamento 

do indivíduo em questão (Tetley e O’Hara, 2012; Williams e Randle, 2017). É importante 

referir que um estudo de avaliação de bem-estar em animais selvagens em cativeiro sugere 

que os comportamentos estereotipados, embora indesejados, podem servir para melhorar o 

estado geral do animal, ao actuarem como uma ferramenta que lhe permite lidar com 

estímulos indesejados (Mason et al., 2007). 

 

1.2.1. Mamíferos 

  

Em mamíferos em cativeiro, o stress pode ser avaliado não só em termos 

comportamentais, mas também através da avaliação dos níveis sanguíneos ou fecais dos 

glucocorticoides endógenos (cortisol e corticosterona) ou dos seus metabolitos. O aumento do 

nível sanguíneo destas hormonas surge devido à activação dos eixos Hipotálamo-Pituitária-

Adrenal (HPA) e Simpático-Adrenal em situações de stress com a correspondente libertação 

de glucocorticoides (Axelrod e Reisine, 1984; Stewart, 2003). Assim, em animais em 

cativeiro, a variação (com aumento) dos níveis de glucocorticoides é utilizado como um 

indicador para stress crónico (Mason, 1991; Mason, 1991b; Carlstead, 1998). Este método 

tem-se mostrado fiável e ético para a quantificação de stress induzido em espécies ameaçadas 

em programas de conservação (Millspaug et al., 2002; Möstl et al., 2002; Sheriff et al., 2011; 

Vaz et al., 2017). 
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Como já foi referido, os comportamentos estereotipados estão presentes nos mais 

diversos grupos taxonómicos. Os estudos desenvolvidos para o estudo de comportamentos 

estereotipados têm-se focado principalmente em mamíferos (Rose et al., 2017). A 

apresentação destes comportamentos varia especialmente com o grupo taxonómico em 

questão, existindo determinados comportamentos que são mais comuns em grupos 

taxonómicos específicos (Figura 1) (Mason et al. 2007). Em primatas, os problemas 

comportamentais têm sido amplamente estudados, principalmente em chimpanzés (Pans 

troglodytes) e bonobos (Pan paniscus), nos quais o auto-traumatismo (arrancar de pêlo) é dos 

problemas mais comuns (Rose et al., 2017). Em 2013, Pomerantz e colaboradores realizaram 

um estudo em 24 espécies de primatas em cativeiro, notando que em 18 das espécies 

observadas os indivíduos arrancavam compulsivamente o próprio pêlo e em metade das 

espécies em estudo os indivíduos realizavam pacing. O pacing é definido como o caminhar 

repetidamente numa rota fixa e invariável.  

O mesmo estudo concluiu que o arrancar estereotipado de pêlo está associado a factores 

sociais, como o tamanho do grupo, e não a factores ambientais. O arrancar do pêlo faz parte 

Figura 1. Distribuição taxonómica das formas mais comuns de comportamento estereotipado. Adaptado de 

Mason et al. 2007 
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do grooming, termo utilizado para descrever comportamentos de manutenção e limpeza 

corporal do animal, sendo uma actividade social crucial em primatas (Rose et al., 2017). Este 

facto é apontado como a origem para o comportamento estereotipado referido anteriormente, 

uma vez que na ausência de grooming ou quando este é insuficiente, o animal arranca o 

próprio pêlo, até à auto-mutilação. Em estado selvagem, o tamanho do grupo social está 

positivamente correlacionado com a frequência do aparecimento destes problemas 

comportamentais, sendo referido como um factor de risco (Rosenblum et al., 1966; Hones et 

al., 2005; Reinhardt, 2005; Tiddi et al., 2012; Pomerantz et al., 2013).  

O pacing é observado maioritariamente em espécies de primatas que percorrem longas 

distâncias diariamente. Tal parece suportar a teoria segundo a qual o comportamento deriva 

da frustração proveniente da incapacidade de realizar esta actividade em cativeiro e do animal 

não dispor dos desafios cognitivos inerentes à mesma (Rose et al., 2017).  

Em carnívoros, é possível observar uma variedade de reacções comportamentais ao 

cativeiro, dependendo da espécie e dos indivíduos em questão a maior ou menor 

susceptibilidade para iniciar e manter comportamentos anómalos (Mason, 2010; Tetley e 

O’Hara, 2012; Mason et al., 2013). Um dos exemplos mais flagrantes encontra-se dentro da 

família Ursidae, onde o pacing é frequente e ocupa grande parte do tempo de actividade dos 

ursos-polares (Ursus maritimus), sendo raro em ursos-pardos (Ursus arctos) (Clubb e Mason, 

2007). Clubb e Mason (2003) referem ainda que dentro do grupo dos carnívoros, os ursos 

apresentam maior frequência e prevalência de comportamentos estereotipados. Em ursos-

pardos, observou-se que a idade, o serem recolhidos durante a noite e a impossibilidade de 

acederem a lagos são factores de risco para a expressão destes comportamentos (Rose et al., 

2017). 

Quando comparados com outros grupos animais, os carnívoros são considerados um 

grupo de elevado risco para o desenvolvimento de comportamentos estereotipados, e apesar 

de variarem nas suas apresentações, estes envolvem, quase invariavelmente, alguma forma de 

locomoção, sendo o pacing uma das formas mais observadas. O pacing em carnívoros foi dos 

primeiros comportamentos estereotipados reconhecidos pela comunidade científica e é dos 

mais conhecidos entre os visitantes dos parques zoológicos (Rushen e Mason, 2006). 

Numa revisão bibliográfica recente, concluiu-se que em 50 das espécies de carnívoros 

descritas como possuindo indivíduos com comportamentos anómalos, 45 espécies e 78% dos 

indivíduos realizavam pacing. Os restantes 22% realizavam outros subtipos de 

comportamentos anómalos, com manifestação oral ou estacionária (Kroshko et al., 2016). 
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Quando em cativeiro, é comum, em grandes felinos, a realização de comportamentos 

estereotipados ou, por outro lado, a presença de inactividade considerada anómala (Jenny e 

Schmid, 2002; Clubb e Mason, 2003; Rushen e Mason, 2006).  

Os animais de grande porte dispõem de grandes áreas territoriais na natureza, um factor 

que se provou influenciar o aparecimento de comportamentos anómalos. Com a crescente 

diminuição dos seus habitats e de presas naturais, estas espécies são também mais 

susceptíveis à extinção em estado selvagem. Como tal, é possível observar-se uma correlação 

directa entre espécies em risco de extinção ou vulneráveis e a sua propensão para desenvolver 

comportamentos estereotipados (Swaisgood e Shepherdson, 2005). Nestas espécies, o 

reconhecimento e a erradicação destes comportamentos vai por isso além das questões de 

bem-estar (Kroshko et al., 2016). De facto, os níveis de stress crónico inerentes a estes 

comportamentos podem estar associados a uma redução da fertilidade, aumento da 

mortalidade infantil, supressão do sistema imunitário, inibição da produção da hormona de 

crescimento (GH) e redução do peso corporal, aspetos que assumem particular relevância em 

animais pertencentes a espécies em risco de extinção (Rushen e Mason, 2006; Morgan e 

Tromborg, 2007). 

Apesar de vários estudos terem sido realizados ao longo dos anos para tentar comprovar 

os factores de risco e as motivações que estão na origem do desenvolvimento do pacing 

(Jenny e Schmid, 2002; Clubb e Mason, 2007; Quirke et al., 2012; Mohapatra et al., 2014; 

Rose et al., 2017) não há, até à data, evidências irrefutáveis que expliquem o seu 

aparecimento embora sejam apontadas algumas possibilidades. Isto deve-se principalmente ao 

facto de ser difícil testar as hipóteses em ambientes de parques zoológicos, das pequenas 

amostras disponíveis e uma tendência para observação de certas espécies em detrimento de 

outras (Rushen e Mason, 2006).  

A hipótese de que o pacing deriva da incapacidade de caçar, escapar, do confinamento 

em pequenas áreas de animais que em estado selvagem possuem grandes territórios e da 

inerente incapacidade de percorrer longas distâncias diariamente, são há muito apontadas 

como possíveis origens para o pacing em carnívoros (Rushen e Mason, 2006; Kroshko et al., 

2016). De forma a testar estas hipóteses, vários estudos foram realizados tentando encontrar 

uma correlação entre a prevalência de pacing nestes animais e factores como a distância diária 

percorrida em estado selvagem, tamanho corporal, tipo de dieta, territorialidade, tamanho do 

território e distâncias percorridas em estado natural para a captura de presas. Nestes trabalhos, 

conclui-se que os factores que melhor previam a prevalência de pacing eram as distâncias 
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médias diárias percorridas em estado natural em combinação com o peso corporal e o 

tamanho médio do território. Por outro lado, o aumento da proporção de carne ingerida e o 

tempo de actividade apresentam uma correlação negativa com a prevalência de pacing. Ser 

uma espécie territorial demonstrou-se não ter influência sobre este comportamento (Clubb e 

Mason, 2007).  

Em chitas, notou-se que quando mantidas com outros congéneres, em recintos mais 

complexos e de maiores dimensões, a frequência de pacing diminui (Quirke et al., 2012).  

A existência de horários fixos para a alimentação também tem sido proposta como um 

factor de risco, conclusão apoiada pela existência de picos de realização de pacing, associada 

a comportamentos agressivos direccionados maioritariamente ao tratador, bem como agitação 

nas horas do dia que precedem à alimentação, com uma redução significativa deste 

comportamento após a entrega de comida (Rushen e Mason, 2006; Quirke et al., 2012; 

Mohaptra et al., 2014). No entanto, existem também casos descritos em que o pacing 

mantêm-se após a alimentação e é por vezes ainda mais pronunciado (Rushen e Mason, 

2006).  

Em estado selvagem, espécies de carnívoros como as chitas despendem muito do seu 

tempo activo e da sua energia no desenvolvimento de em processos complexos, que englobam 

diferentes fases, para a obtenção de alimento. Nestes animais, considera-se por isso que o 

pacing pode derivar da frustração pela incapacidade de exprimir este tipo de comportamentos 

em cativeiro (Quirke et al., 2012). 

Num estudo realizado em tigres-siberianos utilizaram-se caixas de comida com 

temporizador que abriam em momentos aleatórios, com objectivo de tentar reduzir a 

frequência de pacing e testar a hipótese de que este comportamento deriva da incapacidade de 

realizar comportamentos específicos para a alimentação. Os resultados obtidos sugerem que 

ambos os comportamentos estão relacionados (Jenny e Schmid, 2002). De facto, outro estudo 

revelou que em dias de jejum, o tempo despendido em pacing aumenta (Mason et al., 2007). 

O alojamento com congéneres parece também reduzir o tempo de pacing em chitas e tigres, 

facto que estará relacionado com o aumento da variedade de comportamentos resultantes das 

interacções sociais (Jenny e Schmid, 2002; Quirke et al., 2012). 

Entre outros factores de risco para o aparecimento de pacing em tigres são apontados o   

acesso visual a outros indivíduos (em que o pacing se dá principalmente nos limites do 

recinto), a impossibilidade de acesso a lagos, a utilização de substractos artificiais,  ausência 

de locais para o animal se esconder e atitude negativa ou neutra para com o tratador (Rose et 
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al., 2017; Vaz et al., 2017). Verificou-se ainda que a frequência deste comportamento 

aumenta com o número de visitantes e quando os animais são mantidos na proximidade de 

predadores naturais (Mason et al., 2007). Nos indivíduos da mesma espécie, quando há uma 

marcada diferença na extensão de território que é habitualmente percorrido por machos e 

fêmeas, os machos parecem mais propensos a manifestar estes comportamentos (Kroshko et 

al., 2016) 

A idade dos animais tem-se provado um factor a relevante no desenvolvimento de 

comportamentos anómalos. Num estudo realizado com 19 tigres (Panthera tigris tigris) na 

Índia, verificou-se que duas fêmeas com 2 anos e meio apresentavam pacing. Contudo, ambos 

os animais já tinham sido objecto de estudos prévios, aos 7 meses e com um ano e meio de 

idade, sem que na altura tivessem demonstrado qualquer evidência de pacing. Observou-se 

ainda que nenhuma das crias apresentava este comportamento, mesmo quando as progenitoras 

o realizavam (Mohapatra et al., 2014). 

É de salientar que o aumento da área que os animais têm ao seu dispor não é o 

suficiente para reduzir o pacing. O aumento da complexidade do recinto e a disponibilidade 

de locais para os animais se esconderem, mesmo sem o aumento da área inicial, tem 

apresentado melhores resultados para na diminuição do stress e no aumento da variedade de 

comportamentos apresentados, por favorecer oportunidades para a sua realização (Lyons et 

al., 1997).  

Em algumas espécies, como em ursos, é visível a influência de padrões sazonais 

associados à reprodução ou hibernação com no aumento ou mesmo no aparecimento de 

padrões locomotores estereotipados. Um dos exemplos referidos na literatura é de um urso-

negro, no qual o pacing surgia durante a época que normalmente precedia a hibernação, que 

coincide também com a época de procura de parceiros sexuais (Rushen e Mason, 2006).  

Em resumo, tendo em conta todas as teorias existentes e os dados obtidos pelos diversos 

estudos, Rushen e Mason (2006), no seu livro, apontam as teorias motivacionais que lhes 

parecem mais prováveis para explicar a origem de estereotipias, nomeadamente a 

impossibilidade de fuga, sendo o vaguear a principal motivação, ao qual acrescem os restantes 

factores. De facto, em estudos comparativos entre espécies o factor comum parece ser o 

vaguear pelo território, decorrente da capacidade de percorrer longas distâncias diariamente 

dentro do mesmo, quer sob a forma de patrulha, quer na procura de presas ou de outros 

indivíduos para a reprodução. Assim, o acto de vaguear parece ser o factor de maior peso para 

o desenvolvimento destes comportamentos indesejados. Por outro lado, estudos de observação 
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e manipulação indicam-nos factores secundários como a incapacidade de caçar, que têm um 

efeito cumulativo. 

A teoria motivacional que apresenta a impossibilidade de fuga como origem, permitiria 

explicar porque diferentes motivações levam ao desenvolvimento de estereotipias similares, 

mesmo que a sua origem seja variada e que estas estejam associadas a comportamentos que 

traduzem agitação (exemplo: vocalização), bem como o porquê de se realizarem 

predominantemente nos limites do recinto. Contudo, deverá ser sempre feita a ressalva que 

estes comportamentos podem, em alguns casos, resultar apenas de um hábito adquirido ou ser 

um sintoma de problemas neuronais que levam o animal a manter comportamentos sem 

função (Rushen e Mason, 2006). 

 

 

1.2.2.  Aves 

Os comportamentos estereotipados, como já foi referido anteriormente, encontram-se 

bem documentados em mamíferos. No entanto, o mesmo não se verifica para a maioria das 

espécies de aves mantidas em cativeiro, ainda que os comportamentos anómalos sejam 

também frequentemente observados nestes animais, especialmente em psitacídeos (Rose et 

al., 2017 e Mellor et al., 2018).  

Considerando o número de aves mantidas em cativeiro pelo Homem, anualmente cerca 

de 200.000 passeriformes são utilizados com propósitos científicos, cerca de 10 milhões de 

papagaios são mantidos como animais de estimação na América do Norte e centenas de 

espécies são mantidas em parques biológicos e zoológicos. Tendo ainda em conta os milhares 

de aves criadas para consumo humano todos os anos, pode concluir-se que a existência de 

comportamentos estereotipados nas aves carece de investigação, mas não de importância. 

Uma vez que a maioria das investigações incidem sobre duas espécies (galinha-doméstica, 

Gallus gallus, e Sturnus vulgaris) e uma ordem, psitacídeos, as conclusões a retirar para as 

restantes espécies de aves são limitadas e incertas (Mellor et al., 2018). 

Em aves existem duas categorias de comportamentos, classificados de acordo com a sua 

funcionalidade: social e de manutenção. Os comportamentos de manutenção têm como 

objectivo a manutenção do estado físico do animal através da realização de acções específicas 

que apenas beneficiam o indivíduo em questão. Nesta categoria estão inseridos os 

comportamentos que envolvem o cuidado das penas, comunicação e alimentação, entre 
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outros. Os comportamentos sociais são adoptados para a transmissão de informação para 

outros indivíduos, sendo estes, geralmente, os comportamentos mais complexos que a ave 

exibe (Speer, 2014). Assume-se que os comportamentos estereotipados têm por vezes origem 

em comportamentos específicos e apropriados da espécie, que em situações de stress (como a 

incapacidade de os realizar) se modificaram com o passar do tempo (Mason, 1991; Rushen e 

Mason, 2006; Brilot et al., 2009). Esta teoria é apoiada por vários estudos que provam a 

possibilidade de reduzir vários comportamentos estereotipados oferecendo a possibilidade de 

realizar comportamentos normais da espécie, para os quais os indivíduos têm elevada 

motivação, como a construção de ninhos em galinhas domésticas e a socialização em 

Melopsittacus undulatus e Amazona amazonica (Garner et al., 2006; Mason et al., 2007; 

Polverino et al., 2015 e Rose et al., 2017).  

Assim como em mamíferos, os comportamentos estereotipados em aves são 

considerados um indicador importante na determinação do bem-estar animal (Garner et al., 

2006; Rose et al., 2017), sendo muitas vezes adoptados pelo indivíduo como uma estratégia 

para lidar com condições indesejadas e situações sobre a quais estes animais não têm controlo 

(Levine, 1987; Rosskopf e Woerpel, 1996). Estes comportamentos, incluindo a auto-

mutilação, promovem um feedback que resulta na libertação de opióides endógenos e num 

aumento da actividade dos seus receptores, com uma resposta dopaminérgica associada. Estes 

efeitos resultam num reforço positivo deste comportamento. Se este reforço for mantido, com 

o passar do tempo, mesmo que o estímulo inicial seja removido, o comportamento mantém-se 

(Rubinstein e Lightfoot, 2012), de acordo com o princípio da “Lei do efeito” que dita que o 

“comportamento é o resultado das suas consequências”, ou seja, se o resultado de uma acção 

for positivo esta tende a ser repetida, enquanto que se o resultado for negativo esta tende a ser 

abandonada (Speer, 2014).  

Neste grupo taxonómico as principais formas de comportamentos anómalos 

desenvolvidos têm expressão motora, oral ou direccionada a um objecto (Tabela 1) (Mellor et 

al., 2018). Em passariformes, é possível observar alterações comportamentais categorizadas 

como anómalas (pacing e mudança constante de poleiro) após a indução de stress, suportando 

a ligação de causalidade entre estes eventos. Mesmo considerando a variedade e diversidade 

existente dentro deste grupo taxonómico, existem problemas comportamentais que se 

observam com maior frequência e que apresentam semelhanças. Um dos mais relevantes 

envolve o comprometimento da integridade das penas e pele dos indivíduos (Rose et al., 

2017). Em galinhas domésticas estes normalmente descrevem-se como feather pecking, 



 

  14 

comportamento no qual os indivíduos arrancam as penas das aves com as quais partilham o 

espaço físico em que estão inseridas (van Zeeland et al., 2009). As consequências deste 

comportamento incluem danos extensos na pele e mesmo um aumento de mortalidade dos 

indivíduos (Freire e Cowling, 2013). Em casos extremos, estes comportamentos evoluem para 

canibalismo. Apesar de não ser comum, este pode ser direccionado para o próprio indivíduo 

(van Zeeland et al., 2009). 

Existem duas categorias de feather pecking reconhecidas na literatura: “severa” e 

“suave” (Tabela 1) que, apesar de agrupadas, possuem etiologia e implicações diferentes 

(Mellor et al., 2018). A forma “severa” apresenta vários factores predisponentes, entre os 

quais se distinguem factores sociais, ambientais e genéticos (Uitdhaag et al., 2008, 2011; 

Rodenburg et al., 2011,  

Tabela 1. Resumo dos diversos comportamentos anómalos documentados em aves em cativeiro e espécies nas 

quais foram observados. Adaptado de Mellor et al. 2018 

Descrição dos comportamentos estereotipados Espécies em que foram observados 

Comportamentos estereotipados direccionados às penas 

FDB: Remoção e/ou destruição das penas pela sua 

mastigação ou por picadas constantes causando danos nas 

penas e/ou pele. Geralmente auto-infligido 

Psittaciformes  

Galinha doméstica, Gallus gallus domesticus, 

poedeiras e frangos pesados 

Feather-pecking: pode ser dividida em duas categorias. 

Forma “suave” e forma “severa” 

Galo-banquiva, Gallus gallus 

Faisão, Phasianus colchicus 

Perú, Meleagris gallopavo 

Patos domésticos, Anas platyrhynchos domesticus 

Arrancar de penas excessivo 

Feather-picking: a ave remove as penas da cauda e costas 

dos indivíduos com os quais partilha o espaço 

Pato-selvagem, Cairina moschata 

Corvo-do-havaí Corvus hawaiiensis 

Avestruz, Struthio camelus 

Comportamentos estereotipados motores 

Route-tracing: Repetição de uma rota, pode incluir voo 

e/ou pacing. 

Psittaciformes  

Galinhas poedeiras 

Chapim-azul, Cyanistes caeruleus 

Poecile palustris 

Estorninho-comum, Sturnus vulgaris  

Canários, Serinus canaria domestica 

Canário-de-moçambique, Serinus mozambicus 

Serinus leucopygius  

Gaio-azul, Cyanocitta cristata 

Junco hyemalis, Spizella arborea  

Mandarim, Taeniopygia guttata 

Emu, Dromaius novaehollandiae 

Codorna-japonesa, Coturnix japonica 
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2013; Nicol et al., 2013) e aumenta em frequência com a idade do animal (Mellor et al., 

2018). Este comportamento, em galinhas poedeiras, atinge os valores mais elevados no 

período que antecede o início da postura (25 semanas de vida) (Bright, 2009; Mellor et al., 

2018), altura na qual se verifica um aumento na produção de progesterona e estrogénio. Uma 

vez que foi demostrada a influência destas hormonas para o estabelecimento de feather 

pecking, um dos tratamentos possíveis e comprovados é o uso de testosterona desde as 18 

semanas de vida até às 24 semanas, de forma a reduzir ou erradicar este comportamento 

(Mellor et al., 2018). A forma “suave” parece estar intimamente associada a factores sociais, 

sendo considerada um desvio do comportamento normal de exploração social. Geralmente 

este comportamento é direccionado a novos indivíduos do grupo (van Zeeland et al., 2009). 

Ao contrário da forma “severa”, a frequência mantém-se ou diminui com a idade do indivíduo 

(Mellor et al., 2018).  

O aparecimento de feather pecking deve-se à interação e influência de factores 

genéticos, sociais, como o tamanho do grupo social em que estão inseridas (Nicol et al., 

1999; Bilčı́k e Keeling, 2003) ou se criadas com os progenitores, bem como ambientais (luz 

artificial, substracto utilizado, existência de poleiros), existindo uma clara predisposição em 

fêmeas (18% em fêmeas e 7,9% em machos, Gallus gallus), determinadas faixas etárias e 

linhagens (McAdie e Keeling, 2002; Morgan e Tromborg, 2007; van Zeeland et al., 2009; 

Mellor et al., 2018). Van Zeeland et al (2009), descreve algumas das variantes dos 

comportamentos acima apresentados apresentando para as mesmas três teorias motivacionais 

que procuram fundamentar a origem destes comportamentos: 1) a busca e consumo de 

Cambalhotas Estorninho-comum, Avestruz 

Outros comportamentos estereotipados motores 

Balançar, rodopiar o corpo ou cabeça, girar Psittaciformes  

A ave ergue a cabeça para cima e para trás em direcção à 

coluna repetidamente 

Avestruz  

Comportamentos estereotipados orais 

Mastigar fios e barras, manipulação de alimentos, dribbling Psittaciformes 

Spot-picking/pecking: toque repetido com o bico (frente ou 

lateral) em objectos, paredes ou solo  

Frangos pesados, Canários 

Canário-de-moçambique, Serinus leucopygius, 

Gaio-azul, 

Codorna-japonesa  
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alimentos no solo (ground pecking); 2) os banhos de pó” (dustbathing); e 3) a exploração 

social. 

Parmentier et al (2009) demonstrou a associação entre uma reduzida condição geral das 

penas e a resposta imunitária induzida pela administração de albumina humana nestes 

indivíduos, demonstrando que a resposta imunitária pode ser o suficiente para desencadear o 

feather pecking. 

Para além dos factores de risco já referidos, foi observada também a ligação entre os 

alimentos disponibilizados e o aparecimento de feather pecking. As dietas pobres em proteína 

bruta, fibra, metionina, arginina e lisina foram associadas a estes comportamentos. Foi 

igualmente sugerido que o feather pecking (na forma “severa”) pode surgir numa tentativa do 

indivíduo suprimir as suas necessidades em casos de fome, restrição alimentar ou dietas 

pobres em fibra (Mellor et al., 2018). Por seu turno, a suplementação da dieta com triptofano 

(percursor da serotonina) demonstrou-se eficaz na redução deste comportamento em galinhas 

jovens (van Hierden et al., 2004). 

Após a observação de diferentes incidências deste comportamento em diferentes 

linhagens, cuja prevalência pode atingir até 77% dos indivíduos de um bando, foram 

realizados vários estudos para determinar os genes ligados ao feather pecking (van Zeeland et 

al., 2009). Foram descobertos dois genes com possível ligação a este comportamento. Estes 

genes influenciam a absorção intestinal e o sistema imunitário das aves, oferecendo 

evidências que reforçam alguns dos factores de risco já referidos, assim como a possível 

relação com os sistemas de serotonina e dopamina. Foi determinado ainda um gene presente 

nas vítimas de feather pecking que previa a severidade dos danos causados às penas. No perfil 

genético dos indivíduos cruzados de Legorne e Galo-banquiva, notou-se que os indivíduos 

homozigóticos recessivos de um gene responsável pela pigmentação das penas, apresentava 

danos mais severos (Mellor et al., 2018). 

Sabe-se que os psitacídeos em cativeiro são particularmente susceptíveis a 

comportamentos anómalos incluindo auto-mutilação, feather plucking e screaming (Van 

Hoek e Cate, 1998; Wilson, 2001; Garner et al., 2003; Jayson et al., 2014), bem como 

comportamento reprodutivo direccionado ao tratador ou proprietário, fobias (geralmente 

neofobia) (van Zeeland et al., 2009), agressividade (Greenwell e Montrose, 2017) ou 

problemas que são descritos como obsessivo-compulsivos (Speer, 2014). Sendo a perda de 

penas um dos problemas mais comuns em clínica (Rubinstein e Lightfoot, 2012), e ainda pelo 

facto do feather plucking seguir o mesmo padrão de cuidado normal das penas, pode ser 
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difícil distinguir entre os dois (van Zeeland et al., 2009). Contudo, com o decorrer do tempo 

estes problemas são mais frequentemente reconhecidos ou visualizados (Speer, 2014).  

Como já se referiu anteriormente, dentro dos comportamentos anómalos é possível 

distinguir uma segunda categoria: comportamentos compulsivos. Estes distinguem-se dos 

restantes pela flexibilidade dos comportamentos realizados ainda que o objectivo final seja 

anómalo. Em papagaios, o feather plucking e outros comportamentos que levam ao 

comprometimento da integridade das penas encontram-se muitas vezes dentro desta categoria, 

uma vez que a ave repetidamente remove penas de diferentes áreas corporais (Garner et al., 

2006), comportamento este que possuí algumas semelhanças com a tricotilomania em 

humanos (Bordnick et al., 1994; Rubinstein e Lightfoot, 2012). Tais características sugerem 

que estes problemas são o resultado de disfunções do SNC (Mellor et al., 2018). Isto 

contradiz a definição tradicional de estereotipias, segundo a qual as acções são invariáveis, 

como no pacing em que a rota é sempre mantida (Mason, 1991). Esta diferença é também 

exprimida pelos sistemas e rotas neuronais responsáveis pelo controlo destas duas categorias 

de comportamento. O contention scheduling system (CSS) é responsável pela resposta 

comportamental a estímulos externos, dando origem a uma resposta baseada em rotinas ou 

comportamentos adquiridos e intimamente associados ao estímulo que os causa (Garner et al., 

2006 e van Zeeland et al., 2009). Este sistema localiza-se no nidapallium das aves (análogo 

ao córtex pré-frontal em mamíferos) (Kamil e Gould, 2008). O supervisory attentional system 

(SAS), localizado nos núcleos da base, é responsável pelo controlo “cognitivo” e modula a 

acção do CSS, sendo responsável pelas respostas comportamentais a eventos não-rotineiros 

(van Zeeland et al., 2009). O hipocampo e o nidapallium caudolateral são responsáveis pela 

percepção destes estímulos externos (Mellor et al, 2018). 

As conclusões de um estudo realizado em papagaios Amazona amazonica sugerem que, 

tal como em casos de autismo e esquizofrenia em humanos, os indivíduos que apresentam 

comportamentos estereotipados possuem respostas comportamentais indicadoras de disfunção 

no CSS. Por outro lado, os comportamentos obsessivo-compulsivos estão associados a 

problemas no SAS (Garner et al., 2003).   

Um dos problemas comportamentais mais visualizados em papagaios, como já foi 

referido, envolve a remoção ou destruição das penas pela sua mastigação ou picadas repetidas, 

resultando em danos nas penas e na pele dos indivíduos, acabando por comprometer o 

reaparecimento destas (tabela 1). Genericamente estes comportamentos são designados na 

literatura como comportamentos que comprometem a integridade das penas (Feather 
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Damaging Behaviour-FDB). É mais comum este tipo de comportamentos ser direccionado ao 

próprio animal, no entanto podem ser infligidos a crias ou outros indivíduos com os quais 

partilham o espaço (van Zeeland et al., 2009; Rubinstein e Lightfoot, 2012; Mellor et al., 

2018). As regiões anatómicas mais afectadas são as de mais fácil acesso, como o pescoço, a 

região peitoral, bem como certas zonas das asas e membros posteriores. Grindlinger (1991) 

estimou que cerca de 10% dos papagaios em cativeiro realizavam FDB. Os estudos de 

prevalência mais recentes, na Europa, quer em papagaios, quer em cacatuas revelam uma 

prevalência média um pouco mais elevada (Chitty, 2003). 

Como nas restantes estereotipias, a etiologia do FDB considera-se multifactorial e 

qualquer forma de desconforto, dor, prurido ou inflamação parecem ser o suficiente para 

desencadear o comportamento (Greenwell e Montrose, 2017). Há um elevado número de 

factores de risco descritos, ainda que muitos careçam de comprovação científica (Schmid et 

al., 2006). Grande parte deles envolvem doenças, estruturas sociais, condições de alojamento, 

predisposição genética e desequilíbrios hormonais, entre outros (van Zeeland et al., 2009). 

Lantermann (1998) propôs três factores de risco relativamente às condições das instalações 

em cativeiro, que na sua opinião, causariam FDB: restrição dos movimentos devido ao 

tamanho insuficiente da gaiola; inexistência de enriquecimentos ambientais, levando à 

impossibilidade da realização de comportamentos específicos da espécie; e não satisfação das 

necessidades sociais do animal. 

Os factores acima descritos foram extensivamente estudados em diversas espécies, 

como factores predisponentes para o desenvolvimento de diversos comportamentos 

estereotipados, revelando assim a sua importância no correcto desenvolvimento do SNC. 

Citando alguns exemplos, gaiolas de pequenas dimensões e/ou sem enriquecimento ambiental 

levam ao aparecimento de comportamentos estereotipados como o saltitar em mandarins 

(Taeniopygia guttata) (Mellor et al., 2018), realização de cambalhotas em estorninhos-

comuns (Sturnus vulgaris) (Brilot et al., 2009), e pacing em canários (Keiper, 1970). Em 

papagaios-cinzentos (Psittacus erithacus) e papagaios-do-mangue (Amazona amazonica), a 

transferência de animais alojados em grupo para gaiolas individuais resultou no aparecimento 

de casos de FDB (Mellor et al., 2018; Polverino et al., 2015) e realização de cambalhotas 

(Mellor et al., 2018). A humidade relativa presente no aviário, assim como a impossibilidade 

de toma de banhos regulares foi também associada a FDB. De facto, verificou-se que os 

papagaios-cinzentos mantidos a humidade relativa superior a 60%, apresentam uma menor 

frequência de FDB (Greenwell e Montrose, 2017) 
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Assim como em mamíferos, um dos factores de risco apresentados para o aparecimento 

de comportamentos estereotipados em aves é a incapacidade do animal manifestar 

comportamentos específicos da espécie, muitas vezes devido às condições sociais ou 

ambientais (Davis, 1991; van Hoek e Cate, 1998; Meehan e Mench, 2006; Polverino et al., 

2015 e Rose et al., 2017). A importância destes factores exacerba-se quando consideramos 

espécies de aves que em estado selvagem estão expostas a variados estímulos provenientes do 

ambiente físico em que estão inseridas e resultantes da complexidade da estrutura social de 

que fazem parte (Garner et al., 2003).  

No estudo de Polverino et al (2015) mostrou-se que os indivíduos reagiam pior às 

limitações das interações sociais do que às limitações espaciais, observando-se uma 

diminuição na prevalência de comportamentos estereotipados nos papagaios mantidos ou com 

outros indivíduos, ou a distâncias que lhes permitiam socializar, mesmo em condições 

espaciais idênticas. A separação prematura dos progenitores e a “criação à mão” das aves 

foram já descritos como factores importantes no aparecimento de comportamentos 

estereotipados, incluindo FDB (Latham e Mason, 2008). Em psitacídeos, o desenvolvimento 

das crias prolonga-se para além do tempo em que estão no ninho e sem autonomia, 

necessitando das interações sociais para a aprendizagem e desenvolvimento de diversos 

comportamentos específicos da espécie (Schmid et al., 2006). Em 2006, Schmid e 

colaboradores concluiram que as crias de papagaios-cinzentos com menos de 5 semanas de 

vida que eram removidas dos progenitores possuíam uma maior predisposição e prevalência 

de comportamentos estereotipados do que aquelas que só eram retiradas após as 5 semanas. 

Ainda que não se tenha estabelecido uma clara ligação de causalidade entre FDB e causas 

médicas, estas estão muitas vezes referidas como possíveis factores de risco. Em situações de 

clínica, um animal que apresente FDB é aconselhado ser testado para diversas doenças. No 

diagnóstico diferencial estão inseridas alergias alimentares, endo e ectoparasitismo, doenças 

renais e hepáticas, infeções pelo circovírus aviário (Beak and Feather Disease) e Bornavirus 

aviário, poliomavirus, foliculite bacteriana e fúngica, neoplasias e hipovitaminose A (Garner 

et al., 2008; van Zeeland et al., 2009; Rubinstein e Lightfoot, 2012; Mellor et al., 2018). 

Quando comparamos a prevalência de FDB entre machos e fêmeas, observa-se uma diferença 

demarcada, sendo as fêmeas as que mais apresentam este comportamento (Garner et al., 2006; 

van Zeeland et al., 2009; Mellor et al., 2018).  

Na maior parte dos casos, o FDB surge durante a maturação sexual, sugerindo a 

existência de um importante componente hormonal para o seu desenvolvimento. É comum 
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observarem-se variações de frequência e severidade, cíclicas ou sazonais, que coincidem com 

a mudança de estações ou com a época reprodutiva (van Zeeland et al., 2009). Quando 

mantidas em cativeiro espécies que em estado selvagem realizam migrações sazonais, como é 

o caso dos verdilhões (Choloris choloris) e da escrevedeira-das-neves (Plectrophenax 

nivalis), pode observar-se um aumento da frequência deste comportamento, coincidente com 

o período migratório (Rose et al., 2017). Considerando estes factos, juntamente com a análise 

das áreas corporais mais afectadas, julga-se que o FDB pode também ser o resultado de 

alterações dos comportamentos reprodutivos normais, em que as penas da região ventral são 

removidas para a formação de ninho (van Zeeland et al., 2009). No entanto, existem estudos 

que relatam o aparecimento deste comportamento em papagaios-cinzentos com menos de um 

ano de idade, sendo que a maturidade sexual nestas aves ocorre por volta dos 3 anos de idade 

(Greenwell e Montrose, 2017). 

Uma das causas também apontadas para o desenvolvimento de FDB, assim como 

noutras estereotipias em mamíferos, é a frustração associada à aquisição de alimentos quando 

em cativeiro (Meehan e Mench, 2006; van Zeeland et al., 2009). De facto, em estado 

selvagem os psitacídeos despendem até 6 horas da sua actividade diária na selecção, 

manipulação e consumo de alimentos (van Zeeland et al., 2009; Greenwell e Montrose, 

2017), enquanto que em cativeiro esta actividade é reduzida significativamente (apenas 30 a 

70 minutos diários) devido à forma de como estes alimentos são disponibilizados. Esta 

diferença parece apresentar consequências negativas para o bem-estar deste grupo de aves 

(van Zeeland et al., 2009; Kinkaid, 2015).  

Como resposta a situações de stress, as aves, tal como os mamíferos, produzem e 

libertam glucocorticóides para a corrente sanguínea (Bassett e Buchanan-Smith, 2007), 

principalmente corticosterona, permitindo uma resposta rápida por parte do sistema nervoso 

simpático (inferior a 3 minutos) (Baugh et al., 2017). Esta resposta hormonal traduz-se em 

respostas comportamentais e fisiológicas com o propósito de ultrapassar e sobreviver ao 

estímulo percepcionado como nocivo (Bassett e Buchanan-Smith, 2007). Apesar de esta 

reacção ser universal, há uma diferença individual na percepção e reacção a estes estímulos, 

sugerindo que a personalidade do animal seja a causa para esta diferença (McDougall et al., 

2006). Em vários estudos foi reconhecido que a personalidade dos indivíduos possuí um papel 

importante nos mecanismos de activação do eixo HPA e nos limiares considerados normais 

para a corticosterona (Baugh et al., 2017), uma vez que a personalidade influência o que os 

cientistas denominam de coping styles (Mellor, et al., 2018; van Zeeland et al., 2013). Estes 
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são definidos, como referido por van Zeeland et al. (2013) como “um conjunto coerente de 

respostas fisiológicas e comportamentais ao stress e que são consistentes ao longo do tempo 

e características de um determinado grupo de indivíduos”. Vários estudos comprovam a 

influência dos diferentes coping styles no desenvolvimento de comportamentos 

estereotipados (Ruis et al., 2000; Mellor et al., 2018; Baugh et al., 2017; van Zeeland et al., 

2013 e van Zeeland et al., 2009).  

Existem dois coping styles definidos na literatura, geralmente designados como 

“cautelosos” ou “reactivos” e “proactivos” ou “assertivos” (Koolhaas et al., 1999; Korte et 

al., 2005, 2009; Mellor et al., 2018). Os indivíduos “proactivos”, caracterizados pelas suas 

reacções rápidas e agressivas a novos ambientes ou situações, parecem estar mais 

predispostos para o desenvolvimento de comportamentos estereotipados (Baught et al., 2017; 

Zeeland et al., 2013) e problemas de saúde associados ao stress (úlceras gástricas, 

comprometimento do sistema imunitário). Esta associação foi particularmente estudada em 

galinhas poedeiras de linhagens cujos indivíduos apresentam feather pecking e em papagaios-

cinzentos com FDB (Jones et al., 1995; Rodenburg et al., 2004, 2005; van Zeeland et al., 

2013). Fica assim patente a importância da personalidade do indivíduo no desenvolvimento 

dos mais diversos comportamentos estereotipados (Mellor et al., 2018).  

Yenkonsky et al (2010) sugeriram que os problemas comportamentais apresentados 

pelas aves seriam o equivalente do Transtorno de Stress Pós-Traumático (Post-Traumatic 

Stress Disorder -PTSD) em humanos, desenvolvido pelo cativeiro, isolamento ou “criação à 

mão” dos indivíduos. Estas situações tendem a manter o animal num stress psicológico 

constante, pela sua incapacidade de controlo, quer da situação, quer do ambiente em que estão 

inseridos, sendo estas percepcionadas pela ave como estando em risco de vida.  
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1.3. Enriquecimento ambiental 

Uma das abordagens mais referidas pela literatura para reduzir comportamentos 

estereotipados de animais em cativeiro é o enriquecimento ambiental. Vários autores referem 

ainda que esta será a forma mais apropriada de o conseguir (Rushen e Mason, 2006; Mason et 

al., 2007; Quirke et al., 2012). Apesar de não existirem protocolos claros ou sugestões 

específicas para como proceder, e de os resultados obtidos variarem com as espécies ou 

indivíduos envolvidos (Rushen e Mason, 2006; Mason et al., 2007; Quirke et al., 2012), a sua 

eficácia em reduzir estereotipias e aumentar a diversidade comportamental é reconhecida 

(Young, 2003; Latham e Mason, 2010; Quirke et al., 2012; Vasconcellos e Ades, 2012; 

Whitham e Wielebnowski, 2013). 

Segundo Sheperdson (1998), o enriquecimento ambiental, pode ser definido como “um 

princípio de maneio que procura melhorar a qualidade das condições em cativeiro ao fornecer 

os estímulos ambientais necessários para o bem-estar psicológico e fisiológico do indivíduo.” 

Esta definição é desenvolvida no documento de acreditação de parques zoológicos pela AZA, 

ao acrescentar a necessidade de fornecer oportunidades para a realização de comportamentos 

específicos da espécie (AZA, 2018). Estes objectivos são, regra geral, obtidos através de 

mudanças estruturais do espaço (acesso a lagos, aumento do espaço físico ou da sua 

complexidade, fornecimento de barreiras visuais ou esconderijos). No entanto, mudanças no 

maneio também estão inseridas nesta definição (mudança de horários das refeições, treino 

animal) (Clubb e Mason, 2007; de Azevedo et al., 2007; Mason et al., 2007; Tarou e Bashaw, 

2007; Quirke et al., 2012).  

Em 1991, Bloomsmith e colaboradores, agruparam os diversos tipos de enriquecimento 

em cinco categorias: 

• Enriquecimento sensorial: os elementos a fornecer podem ser visuais, tácteis, sonoros 

ou olfactivos. Relativamente aos últimos, há diversos estudos em felinos com recurso a 

diferentes odores. Num deles, em tigres e leões, foram utilizados sangue, urina e fezes de 

zebra como enriquecimento, de forma a promover um aumento da diversidade 

comportamental, tendo-se obtido resultados positivos (Van Metter et al., 2008). Noutro 

estudo, realizado por Clark et al (2005) em dois jaguares (Panthera onca), um macho e uma 

fêmea, utilizaram-se fezes e material retirado das instalações de lémures e tamarins. Neste 

estudo apenas a fêmea mostrou uma diminuição do comportamento estereotipado (pacing) 

após a introdução de um destes odores.  
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• Enriquecimento alimentar: estes enriquecimentos são dos mais utilizados em 

carnívoros em cativeiro, visto que se acredita que uma das causas dos diversos 

comportamentos estereotipados é a frustração pela incapacidade de realizar actividades de 

caça ou de outras formas de obtenção e manipulação de alimentos, juntamente com a 

previsibilidade dos horários de alimentação (Hartmann, 1998; Jenny e Schmid, 2002; Stark, 

2005; de Azevedo et al., 2007; Quirke et al., 2012; Szokalski et al., 2012). Estes 

enriquecimentos têm-se demonstrado eficazes em felinos em cativeiro, aumentando a 

diversidade comportamental apresentada (Stark, 2005). Em estudos em que os horários de 

alimentação foram modificados (em chitas, Acinonyx jubatus) (Quirke et al., 2012), com 

auxílio de sistemas electrónicos para dispensa de alimentos (Jenny e Schmid, 2002) e 

fornecimento de carcaças, os dois últimos em tigres-siberianos (Stark, 2005), observou-se 

uma diminuição do pacing realizado pelos indivíduos.  

• Enriquecimento ocupacional: estes enriquecimentos, feitos maioritariamente em 

primatas, envolvem a realização de tarefas/puzzles (Tarou e Bashaw, 2007). 

• Enriquecimento estrutural: nesta categoria podemos considerar dois subtipos de 

enriquecimento, o permanente e o temporário (Bloomsmith et al., 1991). No 

enriquecimento estrutural permanente incluí-se o aumento do espaço físico e da sua 

complexidade, através da construção de lagos, aumento da vegetação e construção de 

esconderijos, entre outros (Medina, 2005; Szokalski et al., 2012). Os resultados dos estudos 

realizados por Quirk et al, (2012), Lyons et al., (1997), Bashaw et al., (2007) e Polverino et 

al., (2015) mostraram a importância destes enriquecimentos na diminuição de estereotipias. 

No enriquecimento temporário incluem-se objectos que são retirados após um curto período 

de tempo, tais como caixas de cartão, sacos de serapilheira, presas artificiais (de plástico ou 

cartão) e cordas (Bloomsmith et al., 1991; Medina, 2005; Stark, 2005; Szokalski et al., 

2012). Ainda que o tamanho do espaço disponível seja de extrema importância, a 

complexidade do mesmo tem-se mostrado ainda mais relevante (Maple, 2007). 

• Enriquecimento social: envolve a possibilidade de interações com indivíduos da 

mesma espécie ou de espécies diferentes. Estas interações conduzem a um aumento da 

diversidade de comportamentos apresentados. De Rouck et al (2005), no seu estudo em 

tigres (Panthera tigris), concluíram que os animais alojados aos pares mostravam uma 

maior variedade de comportamentos do que os mantidos em alojamentos individuais. Por 

seu lado, Quirke et al (2012), chegaram a conclusões semelhantes com chitas alojadas em 
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grupo. Um estudo realizado por Polverino et al (2015) em psítacídeos, mostra que as 

interações sociais como enriquecimento levam à diminuição de comportamentos 

estereotipados por parte destas aves. Nesta categoria podem estar incluídos os treinos 

animais ou o maneio (Bloomsmith et al., 1991; Szokalski et al., 2012). 

O enriquecimento ambiental promove a amenização dos comportamentos 

estereotipados ao oferecer oportunidades para a realização de comportamentos apropriados e 

específicos da espécie em causa (Young, 2003; Mason et al., 2007; Vasconcellos e Ades, 

2012; Polverino et al., 2015; Rose et al., 2017). No entanto, estes resultados não são 

constantes, o que sugere que ou o enriquecimento em questão não é o mais indicado para a 

situação, ou que os comportamentos já estão tão enraizados na rotina que são resistentes à 

mudança (Mason et al., 2007; Quirke et al., 2012), tendo sempre em conta que a 

personalidade dos animais desempenha um papel importante na sua resposta a variações 

ambientais (Szokalski et al., 2012). Estudos mostram ainda que a remoção dos 

enriquecimentos é problemática (Latham e Mason, 2010) e que a duração influencia os 

resultados, com uma redução mais significativa do comportamento anómalo quando se 

estendem durante longos períodos de tempo (meses versus semanas) (Mason et al., 2007). 

Para aumentar a eficácia desta abordagem é necessário entender as causas e diferenças 

entre comportamentos estereotipados e como os animais reagem a diferentes ambientes 

(Mason et al., 2007). Alguns tipos de enriquecimento parecem ter o seu efeito dependente do 

contexto ou da espécie (Vasconcellos e Ades, 2012; Rose et al., 2017). Existem casos em que 

os animais tiveram reacções neutras ou negativas à introdução de novos estímulos ambientais, 

conduzindo ao aumento dos níveis de medo e stress, que por seu lado induzem ao aumento do 

tempo despendido a realizar comportamentos anómalos. Estes podem ainda levar a um 

aumento da sua complexidade ou apenas bloqueá-lo (Mason et al., 2007). O enriquecimento é 

concebido sob o pressuposto que as escolhas e o controlo sobre o ambiente por parte do 

animal têm resultados positivos para o seu bem-estar (Franks e Higgins, 2005; Laule, 2005; 

Clubb e Mason, 2007; Rose et al., 2017). Yenkonsky et al (2010) referem como parte da 

terapêutica para diminuir o stress psicológico e resolver os problemas comportamentais em 

papagaios, a necessidade de fornecer oportunidades para o indivíduo exercer controlo sobre o 

ambiente. Estudos realizados em pessoas indicam que a forma de apresentar estas escolhas 

tem um papel importante nos resultados obtidos (Franks e Higgins, 2005). 

Existem vários aspetos que condicionam a resposta ao enriquecimento ambiental 

efetuado. Entre os mais relevantes destacam-se a variação comportamental entre indivíduos 
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da mesma espécie aos mesmos estímulos, resultado da idade, genética, género e experiências 

passadas (Vasconcellos e Ades, 2012), bem como a habituação ao novo estímulo 

proporcionado, com a diminuição da resposta ou da interacção com o mesmo. A habituação 

parece variar com o tipo de recompensa (intrínseca ou extrínseca) oferecida ao animal através 

da interacção com o enriquecimento (Tarou e Bashaw, 2007). No caso do enriquecimento 

olfactivo, em que a quantificação, dissipação e longevidade dos odores é difícil de determinar, 

juntamente com a influência das condições ambientais aquando a sua realização (Clark et al., 

2005), há uma dificuldade acrescida na avaliação dos resultados obtidos. Apesar de ser o mais 

indicado em diversos casos, o aumento do espaço físico não é uma opção na maioria dos 

parques zoológicos (Quirke et al., 2012). Por outro lado, nem sempre se visualizam mudanças 

imediatas no comportamento do animal, mesmo que a qualidade das instalações tenha sido 

aumentada (Mason et al., 2007). Face ao exposto, torna-se evidente a dificuldade na 

implementação de alguns tipos de enriquecimento, assim como a sua posterior avaliação. 

Com o propósito de dar resposta a estas dificuldades, bem como promover a difusão da 

informação existente, foram criados comités para estabelecer, aplicar e avaliar os vários tipos 

de enriquecimento em parques zoológicos pela Associação Americana de Tratadores (AAZK) 

(Roberts, 2005).  
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1.4. Abordagem farmacológica 

Uma outra possível linha de intervenção para amenizar problemas comportamentais é a 

abordagem farmacológica. Em geral, esta tende a centrar-se em casos individuais e com 

resultados variáveis (Rushen e Mason, 2006; Mason et al., 2007). Na maioria dos casos, o seu 

uso é limitado a situações em que o estado mental do animal dificulta ou impossibilita a 

obtenção de resultados por outros métodos, em não é possível remover o estímulo que causa o 

comportamento, ou em que a saúde ou segurança do animal ou de outros está em risco (Virga, 

2005). A sua aplicação em animais exóticos e selvagens em cativeiro é baseada 

principalmente no que se conhece dos seus efeitos em animais de companhia, presumindo que 

existe uma semelhança entre comportamentos estereotipados em animais e o Síndrome 

Obsessivo-Compulsivo em humanos (Luescher, 1998; Overall, 1997; Mason et al., 2007). Os 

fármacos mais utilizados são os inibidores selectivos da recaptação de serotonina (Selective 

Serotonin Re-Uptake Inhibitors-SSRI’s), as benzodiazepinas e antidepressivos tricíclicos 

(Tricyclic antidepressants-TCA’s) (Virga, 2005; Mills e Luescher, 2006; Mason et al., 2007; 

van Zeeland et al, 2009; Rubinstein e Lightfoot, 2012).  

As benzodiazepinas actuam como agonistas dos receptores do GABA, tendo efeitos 

calmantes e sedativos, tendo uma ação ansiolítica em doses mais reduzidas e uma ação 

hipnótica em doses elevadas (Virga, 2005). Nos animais, são utilizadas principalmente para 

controlar níveis de ansiedade, como a mudança de instalações ou de grupo social (Virga, 

2005; van Zeeland et al., 2009). A principal vantagem do uso de benzodiazepinas quando 

comparadas com os SSRI’s e TCA’s é a sua rápida acção (Virga, 2005). 

Os antidepressivos tricíclicos inibem a reabsorção da serotonina, assim como da 

norepinefrina, da acetilcolina e da histamina (Virga, 2005; Rubinstein e Lightfoot, 2012), 

conduzindo à inibição prolongada da transmissão neuronal ao nível da medula espinhal e 

impedindo assim a transmissão da dor (Virga, 2005). Dentro deste grupo, a clomipramida é o 

princípio activo mais investigado em situações de comportamento estereotipado (van Zeeland 

et al., 2009), estando documentada a sua eficácia em cães, gatos e papagaios, ainda que nestes 

últimos os resultados tenham sido menos encorajadores (Rushen e Mason, 2006, van Zeeland 

et al., 2009; Mellor et al., 2017). Este composto é utilizado em clínica de animais de 

companhia em casos de ansiedade por separação e comportamentos destrutivos. Em 

papagaios com FDB, a administração de clomipramina e doxepina mostraram ter resultados 

positivos na redução deste comportamento (van Zeeland et al., 2009). Contudo, e embora 
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raros, estão documentados alguns efeitos secundários devido ao seu efeito anticolinérgico, 

embora os mesmo sejam reversíveis com a paragem das administrações (Rubinstein e 

Lightfoot, 2012).  

No grupo dos SSRI’s, os princípios activos de maior relevância são a paroxetina e a 

fluoxetina (van Zeeland et al., 2009). São principalmente utilizados para redução de níveis de 

ansiedade e para amenizar comportamentos compulsivos (Virga, 2005), sendo o uso de 

fluoxetina comum em clínica de animais de companhia. O seu uso estende-se também a aves, 

primatas e ursos em cativeiro (Rushen e Mason, 2006; Mason et al., 2007). Está descrito um 

caso de utilização de fluoxetina para a redução dos níveis de pacing num urso polar com 

resultados positivos (Rushen e Mason, 2006). Um dos estudos realizados para determinar a 

sua eficácia em aves com FDB, mostrou uma boa resposta inicial, no entanto ocorreu relapso 

na grande maioria (85%) dos indivíduos (Rubinstein e Lightfoot, 2012). Uma das vantagens 

da utilização deste fármaco reside no facto de a fluoxetina e o seu principal metabolito 

(norfluoxetina) possuirem semi-vidas de 1 dia e 2,1 a 5,4 dias respectivamente, permitindo 

administrações mais espaçadas no tempo (Rushen e Mason, 2006). A paroxetina surge 

referida como um dos primeiros protocolos farmacológicos a seguir em psitacídeos com FDB, 

estando documentado o seu uso noutras espécies de aves (Rubinstein e Lightfoot, 2012). Este 

princípio activo possuí uma semi-vida inferior à da fluoxetina, havendo, portanto, uma 

eliminação mais rápida por parte do organismo. Um dos principais inconvenientes para o uso 

destes fármacos é a necessidade de administrações a médio/longo-termo, inicialmente para se 

observarem resultados e posteriormente porque existem vários casos em que após o 

“desmame” se observou um retorno do comportamento (Rushen e Mason, 2006). 

Van Zeeland et al (2009) menciona a falta de estudos relativos à dosagem, 

farmacocinética, toxicidade e eficácia dos fármacos já referidos, nos casos de 

comportamentos estereotipados, sendo esta uma das principais contra-indicações para a 

escolha de abordagens farmacológicas em problemas comportamentais. É ainda importante 

salientar que os resultados obtidos com esta abordagem podem por vezes ser enganosos, visto 

que apesar de conduzirem a uma diminuição dos sintomas, não atuam diretamente sobre a sua 

causa (Mason et al., 2007; van Zeeland et al., 2009). 
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1.4.1. Zuclopentixol 

O zuclopentixol é um neuroléptico do grupo dos tioxantenos, antagonista dos receptores 

de dopamina (Aronson, 2015). Este grupo causa sedação, sintomas extrapiramidais, efeitos 

anti-muscarínicos e bloqueio da actividade dos alfa adreno-receptores (Redrobe, 2007). 

Existem duas apresentações comerciais deste princípio activo: o acetato de zuclopentixol e o 

decanoato de zuclopentixol. Estas apresentações diferenciam-se em termos práticos pela 

duração dos seus efeitos. Relativamente ao acetato, a sedação ocorre em algumas horas, com 

os efeitos a permanecerem visíveis durante 3 a 4 dias. O decanoato apenas começa a 

apresentar efeitos alguns dias após a sua administração, devido à sua baixa absorção a nível 

do local de administração, sendo o seu efeito clinicamente observável até 19 dias (Read, 

2002; Spanarello e La Ferla, 2014; Lacey e Jayaram, 2015). Ambas as formas são utilizadas 

na sedação de animais selvagens e exóticos, principalmente para contenção e transporte (Read 

et al., 2000; Read, 2002; Read e McCorkell, 2002; Laubscher et al 2015; Zeiler e Meyer, 

2017), existindo ainda relatos do seu uso para a redução de agressividade direccionada ao 

público num gorila (Redrobe, 2007). 

Não existem relatos do seu uso, dose ou efeito em aves.   
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1.5. Tigre-siberiano, Panthera tigris altaica (Temminck, 

1844) 

1.5.1. Taxonomia 

Diversos autores, baseando-se em características morfológicas, bioquímicas e de 

genética molecular, têm efectuado várias propostas relativamente ao número de subespécies 

do tigre (Panthera tigris) existentes, sendo este ainda hoje um motivo de controvérsia 

(Cracraft et al., 1998; Luo et al., 2004; Mázák, 2010; Kitpipit et al., 2012). Para efeitos deste 

trabalho, foram consideradas um total de nove subespécies, como referidas na classificação 

taxonómica do Tigre, na Lista Vermelha da IUCN, três das quais se encontram extintas 

(IUCN, 2017). 

O tigre-siberiano ou tigre-de-amur, Panthera tigris altaica, recebeu a sua classificação 

Tabela 2. Taxonomia do tigre-siberiano 

(Panthera tigris altaica) 

Taxonomia  

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Classe Mammalia 

Ordem Carnívora 

Subordem Feliformia 

Família Felidae 

Género Panthera 

Espécie P. tigris 

Subespécie P. t. altaica 
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taxomómica por Temminck (Tabela 1), em 1844, juntamente com o tigre-de-java 

(actualmente extinto) (Mazák, 2010). 

1.5.2. Morfologia 

O tigre-siberiano (Panthera tigris altaica) é descrito por Mázak (1981) como um felino 

de coloração base laranja avermelhado a ocre avermelhado, com listras castanhas escuras, 

geralmente verticais. Estas listras variam em forma, tamanho e largura. Esta subespécie 

possuí tons base alaranjados mais claros quando comparados com as outras subespécies. Com 

uma região ventral branca ou esbranquiçada, possuí ainda, ao redor do pescoço, pelagem 

branca mais densa e comprida. As orelhas são arredondadas, pequenas, de coloração preta na 

região dorsal com uma mancha central branca. O pêlo é longo, especialmente no inverno. Esta 

subespécie apresenta um dimorfismo sexual evidente, sendo as fêmeas mais pequenas e com o 

crânio mais reduzido do que os machos. O crânio do tigre-siberiano possuí uma crista sagital 

bem desenvolvida, com narinas curtas e uma região nasal mais ampla quando comparado com 

as restantes subespécies (Mázak, 2010) 

Estes animais medem, da cabeça à cauda, entre 2,2 m a 3,3 m, sendo considerada a 

maior subespécie de tigres (Tilson e Nyhus, 2010). O peso corporal médio de uma fêmea 

adulta é de 118 Kg e de um macho adulto é de 175 Kg (Slaght et al., 2005). Em registo, o 

tigre-siberiano mais pesado era um macho de 6 anos com 225 Kg (Tilson e Nyhus, 2010).  

 

1.5.3. Fisiologia, Comportamento e Reprodução 

No tigre-siberiano são consideradas 4 faixas etárias: 0 a 1 ano de idade (crias); de 1 a 2 

anos (juvenis); 2 a 3 anos (jovens adultos) e mais de 3 anos de idade (adultos) (Tian et al., 

2011).  

Os tigres são animais solitários, com excepção da fêmea e crias, caçando por 

perseguição e emboscada (Tilson e Nyhus, 2010). A fêmea é poliéstrica sazonal, com 

influência do fotoperíodo (Byers et al., 1990; Brown, 2011) mas em estado selvagem as crias 

nascem ao longo de todo o ano (Brown, 2011). No entanto, em cativeiro no hemisfério Norte, 

a maioria dos nascimentos registados ocorrem entre os meses de Abril a Junho. A maturidade 

sexual é atingida geralmente entre os 3 e 4 anos nas fêmeas e aos 4,8 anos nos machos (Tilson 

e Nyhus, 2010; Brown, 2011). A fêmea demonstra comportamentos de cio que coincidem 

com o seu estro, que geralmente ocorre entre o final do mês de Janeiro e o final do mês de 
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Junho. Regra geral, o anestro dura entre 7 a 8 meses. Como noutros felinos, a ovulação é 

induzida pela cópula, no entanto, existem relatos de ovulações espontâneas em algumas 

fêmeas (AZA, 2016), embora sejam consideradas raras ou mesmo inexistentes em tigres-

siberianos (Brown, 2011). A gestação dura em média 103 dias, com ninhadas de 1 a 4 crias 

(média de 2,4), cada cria com um peso médio à nascença de cerca de 1255g. As crias são 

amamentadas durante cerca de 56 dias e mantêm-se com a progenitora até aos 19 meses de 

idade, idade com a qual dispersam e estabelecem o seu território (Kerley et al., 2003).  

Durante o primeiro mês de vida das crias, a fêmea reduz drasticamente as suas 

deslocações diárias, mantendo-se sempre próxima do local onde as mantém. No segundo mês 

já se observa alguma movimentação das crias com a progenitora, ao fim do qual e até aos 6 

meses de idade, através de observações efectuadas em animais com colares com GPS, 

assume-se que as crias já se deslocam cerca de 2 Km por dia (Miller et al., 2010). 

Após a dispersão, com cerca de 2 anos de idade, estes jovens adultos, procuram 

estabelecer-se preferencialmente em locais adjacentes aos da sua progenitora. Se estes não 

estivem disponíveis, os tigres são forçados a viajar longas distâncias à procura de áreas 

apropriadas para se estabelecer. É durante esta fase que a maioria dos jovens adultos 

apresentam maior risco de mortalidade, pela probabilidade de encontros com outros 

congéneres, fome e caça furtiva. Só os adultos com área territorial estabelecida se reproduzem 

(Karanth e Stith, 1999). 

Com base em estudos de campo às populações de tigres-siberianos adultos e à 

determinação da razão entre fêmeas e machos, que varia entre 6:5 e 5:3, sugerindo que em 

estado selvagem a probabilidade de sobrevivência de um macho é inferior à de uma fêmea 

(Goodrich et al., 2010). 

Num estudo realizado em tigres-amur com colares GPS, na reserva natural de Sikhote-

Alin Biosphere Zapovednik, na Rússia, observou-se que em estado natural, os tigres 

despendiam em média 7,5 horas em deslocações, 9,1 horas a descansar/dormir e 7,4 horas a 

alimentar-se (ou nos locais onde tinham morto as presas) e apenas 1,44 minutos do seu dia a 

atacar e subjugar a presa (figura 2) (Miller et al., 2014). 
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1.5.4. Habitat e Dieta 

Na actualidade, o habitat do tigre-siberiano encontra-se limitado a Norte pelo Rio Amur 

(Extremo Oriente Russo), a Oeste pelo Este da Mongólia, a Sul pela Coreia do Norte e pelo 

Mar do Japão a Este, com uma área total de cerca de 300.000 Km
2 

(Tian et al., 2011). A 

população deste felino encontra-se distribuída principalmente nas regiões montanhosas das 

províncias de Heilongjiang e Jilin na República Popular da China e no Extremo Oriente Russo 

(maioritariamente nas montanhas de Sikhote-Alin) (figura 3) (Tilson e Nyhus, 2010). Embora 

a presença deste felino tivesse sido reportada na Coreia do Norte, atualmente julga-se que já 

não existam indivíduos desta espécie na Coreia (Miquelle et al., 2011).  

O tigre-siberiano, ao contrário das restantes subespécies, ocupa regiões geográficas 

montanhosas, caracterizadas pelo seu clima frio, de monção, de invernos frios, ventosos e 

elevada ocorrência de nevões, principalmente no mês de Março e precipitação a ocorrer 

maioritariamente entre os meses de Abril e Novembro. Nas montanhas de Sikhote-Alin, o 

manto de neve pode variar entre 22,6 cm de profundidade na região central a 13,7 cm de 

profundidade na região costeira. As temperaturas variam entre -22,6º C em Janeiro e 18,4º C 

em Julho, com a excepção da encosta este das montanhas, onde o clima é mais quente e 

húmido, com as temperaturas a variar entre -12,4ºC e 15ºC nos meses de Janeiro e Julho, 

respectivamente. Nesta região, com uma altitude máxima de 3000 m acima do nível do mar, 

este clima frio delimita o habitat do tigre na região norte (Tilson e Nyhus, 2010; Goodrich et 

al., 2011; Miller et al., 2014).  

Nestas regiões, taiga e florestas de pinheiros da Coreia unem-se criando um habitat de 

elevada biodiversidade perfeito para o tigre-amur por albergar vários ungulados como o 

veado-vermelho (Cervus elaphus), corça-siberiana (Capreolus pygarus), cervo-sika (Cervus 

31% 

38% 
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0% 

Deslocações

Inactividade

Alimentação
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Figura 2. Percentagem de tempo despendido ao longo do dia, por um tigre nas diversas categorias 

comportamentais. Adaptado de Miller et al. 2014 
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nippon) e javalis (Sus scrofa), que são as suas presas habituais (Tian et al., 2011; Miller et al., 

2014).  

As necessidades energéticas de um tigre variam consoante o seu sexo, estação do ano, e 

no caso das fêmeas, se se encontram ou não em fase reprodutiva (Miller et al., 2014). Como 

para qualquer felino, as dietas ricas em proteína e gordura são essenciais, e quando mantidos 

em cativeiro, as suplementações com vitamina A (retinol), ácido araquidónico, taurina e 

niacina são recomendadas para a manutenção da saúde dos indivíduos (AZA, 2016).  

Dependendo da estação do ano, um tigre-siberiano adulto em estado selvagem, 

necessita, no caso dos machos, de 5 a 5,7 Kg de carne por dia, e no caso das fêmeas, de 3,7 a 

4,1 Kg, isto se não estiver gestante ou com crias dependentes. Os últimos valores modificam-

se drasticamente quando a fêmea está gestante ou necessita de alimentar as crias. Para uma 

ninhada média, desde a gestação até à dispersão, a fêmea necessita de obter 7,5Kg de carne 

por dia, chegando aos 11,4 Kg se a ninhada for composta por 4 crias (Miller et al., 2014). 

Figura 3.  Áreas de distribuição do tigre-siberiano no nordeste da República Popular da China e Extremo 

Oriente Russo, indicadas a cinza. Adaptado de Tian et al. 2011 
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Para além da caça furtiva, estes valores explicam porque a escassez de presas é um dos 

principais motivos de mortalidade nesta esta faixa etária (Carroll e Miquelle, 2006; Tilson e 

Nyhus, 2010). 

De uma forma geral, o território de um tigre adulto abrange áreas de cerca de 360 a 445 

Km
2 

(Goodrich, 2010; Tian et al., 2011). Relativamente ao tigre-siberiano, os estudos revelam 

que uma fêmea com crias necessita de territórios com cerca de 400 Km
2
 e que um macho 

adulto pode ter territórios três a cinco vezes maiores (Xiaofeng et al., 2011). Em média, os 

machos deslocam-se 6,7 Km por dia durante o inverno e 7,9 Km durante o verão, valores 

sempre superiores à média das deslocações das fêmeas (Miller et al., 2014).   

 

1.5.5. Conservação e Estado Populacional 

Desde 1996 que o tigre-siberiano (Panthera tigris altaica) consta da Lista Vermelha da 

IUCN, ano em que foi classificado como Criticamente Ameaçado (IUCN, 2017).  

Desde o início do século XX que a população de tigres-amur presentes na Rússia tem 

vindo a diminuir (Pikunov, 2014), sendo as maiores causas apontadas a degradação e 

fragmentação do seu habitat por desflorestação, a diminuição acentuada das suas presas 

naturais, a caça furtiva e o isolamento geográfico das populações existentes (Xianfeng et al., 

2011). No início do século XX, estimava-se que existiriam no total pouco mais do que 3000 

indivíduos em estado selvagem (Tian et al., 2011). Com o avançar dos anos, em 1938-1939, o 

cenário continuou a agravar-se, altura em qual se estimava existirem apenas 20 a 30 

indivíduos em todo o Extremo Oriente Russo, com a maioria dos animais (cerca de 12 

indivíduos) a permanecerem na reserva natural da montanha de Sikhote-Alin (Pikunov, 2014). 

Nos anos 50, observou-se um declínio vertiginoso na população do tigre-siberiano, na 

altura em elevado risco de extinção, o que conduziu a uma crescente preocupação com a sua 

conservação, tendo sido adoptadas medidas radicais para a sua preservação e protecção, por 

parte do governo russo. Em 1956 baniu-se a sua caça, até então legal e ofereceram-se apoios 

governamentais para acções de consciencialização e preservação do habitat. Os resultados 

foram evidentes mesmo a curto prazo: Em apenas 3 anos após a instauração destas medidas a 

população de tigre-amur no Extremo Oriente Russo estimava-se rondar os 100 indivíduos 

(Pikunov, 2014).  

Desde 1987 que todas as subespécies de tigre se encontram no Anexo I da Convenção 

sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de 
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Extinção (CITES), anexo no qual constam as espécies que beneficiam de um maior grau de 

protecção (CITES, 2017). Em 1996, altura em que esta o tigre-siberiano entra para a Lista 

Vermelha da IUCN (IUCN, 2017), o habitat ocupado no Extremo Oriente Russo tinha 

aumentado para 156.000 Km
2
 e o número de indivíduos rondava os 450. Na actualidade, esta 

área rondará os 160.000 Km
2
 (Pikunov, 2014). O seu habitat compreende um grande 

fragmento e dois menores na Rússia, bem como alguns territórios bastante afastados entre si 

no Nordeste da China, próximos da fronteira com a Rússia (figura 3) (Tian et al, 2011).  

Em 2005 o número de tigres-siberianos adultos tinha diminuído, sendo então inferior a 

400 indivíduos em estado selvagem, com 95% destes a habitar a montanha Sikhote-Alin na 

Rússia (Miquelle et al., 2007). A classificação desta subespécie alterou-se para Em Perigo na 

Lista Vermelha da IUCN em 2008 (IUCN, 2017).  

Pela primeira vez, em Novembro de 2011, 13 líderes dos países que abrangem a área 

geográfica habitada pelo tigre reuniram-se em São Petersburgo para discutirem medidas a 

tomar de forma a duplicar a população de tigres até 2022. Estas medidas passam pelo 

aumento das reservas naturais, criação de “corredores” que permitam a ligação de fragmentos 

de habitat e trocas genéticas das populações aí existentes, bem como um aumento da 

densidade das presas naturais destas espécies (Miller et al., 2014). A criação destes 

“corredores” entre populações é particularmente pertinente para o tigre-siberiano por se 

mostrar na actualidade como a subespécie com a menor variabilidade genética, um possível 

resultado do reduzido número de indivíduos observados no fim dos anos 30 (Tilson et al., 

2001).  
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1.6. Pomba-de-socorro, Zenaida graysoni (Lawrence, 1871) 

1.6.1. Taxonomia 

Inicialmente, a pomba-de-socorro (Zenaida graysoni) era considerada da mesma 

espécie que a rola-carpideira (Zenaida macroura). No entanto, devido a diferenças 

morfológicas, serológicas, de vocalização e de rituais de acasalamento e formação de casais, é 

agora possível afirmar que estas são espécies distintas (ainda que próximas 

filogeneticamente), sendo a primeira reconhecida como uma espécie única endémica da Ilha 

de Socorro, no arquipélago das Ilhas de Revillagigedo (Marler e Slabbekoorn, 2004). 

Possivelmente, a pomba-de-socorro será o resultado da evolução paralela de um ancestral que 

terá invadido a Ilha de Socorro, muito antes da existência do ancestral que terá resultado no 

aparecimento da Zenaida macroura clariomensis (Baptista et al.,1983). A pomba-de-socorro 

foi descoberta por A. J. Grayson e o seu filho em 1867, numa visita à ilha. Grayson 

denominou a nova espécie de “Pomba solitária” por nunca observar mais do que um ou dois 

indivíduos em simultâneo (Jehl e Parkes, 1983). 

 

 

Taxonomia  

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Classe Aves 

Ordem Columbiformes 

Família Columbidae 

Género Zenaida 

Espécie Z. graysoni 

 

Tabela 3. Taxonomia da pomba-de-

socorro (Zenaida graysoni) 
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 1.6.2. Morfologia 

Os indivíduos desta espécie atingem dimensões entre os 265 a 340 mm, variando o peso 

habitual de um adulto entre os 165 a 215 g (Gibbs et al., 2010). A pomba-de-socorro possuí 

um tarso longo (31 mm), o que a torna bem-adaptada para correr no solo, sendo por isso 

considerada uma pomba terrestre, ao contrário da rola-carpideira, que possuí uma melhor 

capacidade de voo (Baptista et al., 1983). Tal como noutras espécies de aves, esta espécie 

apresenta dimorfismo sexual, tendo os machos adultos uma coloração mais intensa (figura 4 e 

5). O bico é preto e tem coloração vermelha na região em que a mandíbula e o maxilar se 

unem, enquanto que a pele orbital azul e a íris escura (castanho-escuro ou preto). As penas da 

cabeça possuem uma tonalidade castanha-arruivada, que se estende pelo pescoço e região 

ventral da cavidade celómica. A região dorsal do osso frontal é azul-acinzentada e a porção 

dorsal do pescoço é rosa iridescente. Possuí ainda um traço preto na região auricular. A 

restante região dorsal da cavidade celómica, penas escapulares, cobertura marginal e porção 

medial da asa é de coloração castanho-esverdeado escuro com pontos pretos distribuídos 

aleatoriamente. As penas de voo são cinzentas-escuras. A região central das penas da cauda 

são castanhas escuras, com as penas exteriores cinzentas com bandas pretas e pontas cinza. As 

pernas são vermelhas-coral vivo. As fêmeas e juvenis (figura 4) desta espécie possuem 

colocações mais baças e ligeiramente mais uniformes (Gibbs et al., 2010). 

Figura 4. Ilustrações da pomba-de-socorro (Zenaida graysoni). No macho adulto (115a), é possível observar a 

coloração castanho-arruivada da região ventral e castanho-esverdeado escuro da região dorsal, assim como as 

manchas pretas nas asas. Na fêmea adulta (115b e c), é possível observar os tons mais baços da sua coloração 

(115c). Adaptado de Gibbs et al., 2010. 
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 1.6.3. Fisiologia, Comportamento e Reprodução 

  Foi a caracterização e descrição morfológica e comportamental desta espécie, pouco 

após a sua extinção em estado selvagem, que conduziu ao seu reconhecimento como uma 

espécie distinta da rola-carpideira (Z. macroura), com uma evolução distinta devido à sua 

localização geográfica e consequente isolamento de outras populações (Soorae, 2010). A 

pomba-de-socorro possuí características únicas que resultam da sua evolução numa ilha, onde 

não possui predadores naturais. Entre estas características destacam-se a demarcada diferença 

no tamanho do tarso, que lhe permite alcançar velocidades superiores a correr no solo, o 

maior peso corporal e do tamanho do bico, assim como os vários comportamentos 

reprodutivos que decorrem principalmente no solo ou em arbustos. (Gibbs et al, 2010; 

Baptista et al., 1983 e Jehl e Parkes 1983). O seu comportamento também é influenciado pela 

sua localização geográfica. Com a ausência de predadores esta ave é dócil e aproxima-se sem 

hesitações de seres humanos, comportamentos estes que foram notados por exploradores logo 

após a sua descoberta, os quais referiram que as aves vinham muitas vezes ao seu encontro, 

sendo mesmo possível capturá-las à mão (Jehl e Parkes, 1983). 

As aves desta espécie possuem uma esperança média de vida de 10 a 12 anos em 

cativeiro, começando a reproduzir-se com cerca de 6 anos (IUCN, 2017). Em estado selvagem 

nunca foi registada a época reprodutiva, pelo que os dados existentes se devem às 

observações efectuadas em cativeiro. Supõe-se que o ninho fosse feito a nível do solo ou nos 

Figura 5. Pomba-de-Socorro (Zenaida graysoni), macho em cativeiro. É possível observar vários detalhes 

morfológicos característicos da espécie. Adaptado de arkive.org, acedido a Setembro de 2017 

http://arkive.org/
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ramos baixos dos arbustos. Em cativeiro este é colocado até 2.5 m. Normalmente as aves 

colocam 1 ou 2 ovos de cor esbranquiçada, que são incubados durante 14 dias e as crias 

cuidadas nos 14 a 20 dias que sucedem à eclosão (Gibbs et al., 2010).  

Esta espécie possuí rituais de acasalamento semelhantes à Zenaida macroura, com 

diferenças subtis nos posicionamentos efectuados pelo macho. Este, durante a época 

reprodutiva, realiza as vocalizações no solo ou em poleiros baixos durante todo o dia. Na fase 

de “perseguição”, o macho dá pulos e corre na direcção da fêmea, parando quando se encontra 

na frente dela, eriçando as penas do pescoço, com a cabeça inclinada para a frente, o bico e a 

cauda mantidos na horizontal, as asas “caídas” e ligeiramente para a frente enquanto realiza as 

vocalizações de acasalamento. Na fase de exibição do ninho, o macho baixa-se, elevando a 

cauda e abrindo-a de forma a exibir o padrão das penas enquanto realiza o que é denominado 

de “vocalizações de ninho” (Gibbs et al., 2010).  

 

 

1.6.4. Habitat e Dieta 

A pomba-de-socorro é endémica da Ilha de Socorro, a maior das quatro ilhas que 

constituem o arquipélago das Ilhas de Revillagigedo, México, no Oceano Pacífico, com cerca 

de 14.000 ha. Esta é uma ilha vulcânica, com um clima árido-tropical, cujo ponto mais alto, o 

Monte Evermann, atinge os 1130 m acima do nível do mar, com uma temperatura média 

anual a rondar os 25 ºC. Na ilha não existem fontes de água doce, com excepção das poças e 

charcos formados durante a estação de chuva (Rodriguez-Estrella et al., 1996). É a ilha deste 

arquipélago mais rica em fauna e flora e com a maior percentagem de espécies aviárias em 

perigo de extinção em todo o México, incluindo duas criticamente ameaçadas, uma extinta e a 

pomba-de-socorro, considerada desde 1975 como extinta em estado selvagem (Jehl e Parkes, 

1983; Baptista e Martínez-Gómez, 1996; Walter, 2004; Soorae, 2010). 

Os registos existentes desta ave em estado selvagem indicam que a mesma era mais 

frequentemente observada nas regiões entre os 500 e 600 metros de altitude, em locais abertos 

e iluminados. A vegetação nesta área é uma mistura de árvores e arbustos decíduos e perenes, 

principalmente cróton (Croton), vassoura-vermelha (Dodonaea viscosa) e Psidium 

socorroensis, com pequenas porções dominadas por árvores do género Hippomane e Ficus 

continifolia (Gibbs et al., 2010).  
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Relativamente à dieta, a pomba-de-socorro é uma ave frugívora (Soorae, 2010), 

alimentando-se de sementes e pequenos frutos, incluindo os de Bumelia socorroensis e de 

Prunus capuli, os quais alcançam no solo ou nos ramos mais baixos de pequenos arbustos. 

Em cativeiro, está descrito que também se alimenta de tenébrios, sugerindo que possivelmente 

se alimentaria de larvas e pequenas lagartas em estado selvagem, ainda que não existam 

registos (Gibbs et al., 2010).  

   

1.6.5. Conservação e Estado populacional 

Actualmente extinta em estado selvagem, o último registo escrito menciona que em 

1972 foram avistadas e abatidas várias pombas-de-socorro na ilha, no entanto existem relatos 

de avistamentos até ao fim de 1975, ano em que a base naval e estradas foram construídas na 

Ilha de Socorro (Soorae, 2010). Com a presença de actividades humanas na ilha, foram 

relatados vários problemas ambientais com impacto sobre a fauna e flora natural da área. A 

introdução de ovinos e caprinos levou à perda de vegetação e erosão do solo em determinadas 

regiões, determinantes no habitat de aves terrestres. No entanto, o factor crucial apontado para 

a extinção desta pomba na ilha, terá sido a introdução de gatos domésticos que se terão 

propagado e formado populações “selvagens” que caçavam e se alimentavam da pomba-de-

socorro, até à época sem predadores naturais. De caracter dócil e passando grande parte do 

seu tempo junto ao solo, era uma presa fácil (Rodriguez-Estrella et al., 1996).  

Após a sua extinção, observou-se o estabelecimento de Z. macroura na área, apesar do 

início desta colonização coincidir com o desaparecimento da Z. graysoni, este não parece ter 

contribuído para tal (Jehl e Parkes, 1983). 

Está estimado que existam pelo menos 150 exemplares desta espécie em cativeiro 

(IUCN, 2017). Apesar da criação em cativeiro ser vista como um último recurso no que se 

refere à conservação de espécies, esta tem tido um papel importante em vários programas de 

conservação em aves, sendo a pomba-de-socorro um dos exemplos mais flagrantes da sua 

importância, com a sobrevivência da espécie a dever-se unicamente à existência e reprodução 

de indivíduos em cativeiro (Norris e Pain, 2002). Os exemplares desta espécie levados para a 

Califórnia em 1925 foram fundamentais nos programas de reprodução nos Estados Unidos da 

América e posteriormente na Europa (Soorae, 2010). No entanto, as populações existentes nos 

Estados Unidos da América, eram inicialmente composto por indivíduos que na sua maioria, 

seriam hibridos, resultantes do cruzamento desta espécie com a rola-carpideira (Z. macroura), 
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ocorridos durante os anos 90 (Collar e Butchart, 2014). Mas o panorama na Europa foi 

diferente, com a instituição de EEPs pela EAZA em 1995, que criou as guidelines adoptadas 

por criadores e parques zoológicos a nível mundial.  

Em 1994, o arquipélago das Ilhas de Revillagigedo foi declarado como Reserva da 

Biosfera pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), estabelecendo a base para o início dos esforços para a reintrodução desta espécie, 

com a participação das autoridades Mexicanas e outras organizações como a Fundação de 

Espécies Endémicas (Soorae, 2010; Marler e Slabbekoorn, 2004). O projecto da pomba-de-

socorro, nome dado ao programa de re-introdução desta espécie no seu habitat original existe 

há várias décadas e tem contribuído para  múltiplos estudos envolvendo esta espécie e a fauna 

e flora da Ilha de Socorro. Na actualidade consiste em duas iniciativas paralelas, uma que 

passa pela reprodução ex situ a nível internacional e a segunda por um programa de 

reprodução in situ e restauração do habitat (Soorae, 2010). Os últimos incluem medidas de 

erradicação da população de gatos selvagens na ilha e reflorestação. Por outro lado, vários 

estudos têm utilizado técnicas de ADN fingerprint para a identificação e seleção de 

indivíduos para reprodução e re-introdução da espécie (Marler e Slabbekoorn, 2002). Para 

determinar a possibilidade de sucesso e os riscos que decorrem deste programa, foram 

realizados estudos que visam determinar se a vegetação actual é idêntica à do habitat original, 

averiguar quanto ao risco de introdução de agentes patogénicos e a existência de espécies de 

mosquitos vectores para um elevado leque de doenças (Carlson et al., 2011; Soorae, 2010).  

Apesar deste projecto já ter várias décadas, apenas em 2003 foi terminada a construção 

das instalações que irão receber estas aves e onde se vai iniciar o programa de reprodução in 

situ, no entanto, devido a problemas burocráticos, ainda nenhum indivíduo foi transportado 

para estas instalações (Soorae, 2010). 
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2. Materiais e Métodos 

2.1. Material 

Os casos descritos no presente trabalho referem-se a dois animais de espécies distintas 

(tigre-siberiano e pomba-de-socorro), mantidos em cativeiro em diferentes instituições, pelo 

que, nesta secção, iremos proceder à descrição dos mesmos de forma separada. 

2.1.1. Localização do Tigre-Siberiano 

O trabalho realizado no tigre-siberiano (Panthera tigris altaica), de nome Radzi, foi 

feito no Zoo Santo Inácio, no Porto. Este jardim zoológico, é uma instituição privada que 

existe desde o ano 2000, faz parte do Grupo Thoiry desde 2014 e é actualmente membro da 

EAZA e da Associação Portuguesa de Zoos e Aquários (APZA). Com 15 hectares e 260 

espécies, o parque zoológico tem como missão a consciencialização do público, protecção e 

conservação de espécies de todo o mundo. O tigre-siberiano ou o tigre-de-amur, é uma das 41 

espécies do parque zoológico que possuí EEPs (Zoo Santo Inácio, 2017).  

   

2.1.2. Indivíduo em estudo 

 

O tigre-siberiano, Radzi (figura 6, 7 e 8), observado neste estudo faz parte da colecção 

do Zoo de Santo Inácio. Este animal nasceu no Zoo de Blackpool em junho de 2014, tendo 

sido transferido para o Zoo de Santo Inácio em janeiro de 2016. Neste parque zoológico, o 

Radzi partilha o alojamento com uma fêmea da mesma espécie, formando um casal estável 

(tabela 4).  

Género Nascimento Transferido de Chegada ao 

Zoo 

Tempo no 

Zoo 

Alojado com 

outros animais 

Masculino 11/6/2014 Blackpool Zoo 

(Reino Unido) 

18/1/2016 Até 

actualidade 

Sim 

Tabela 4. Dados gerais do indivíduo em estudo (tigre-siberiano) 
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Na altura das observações o Radzi tinha acesso a instalações interiores e parque 

exterior. O acesso a este último era apenas permitido durante o dia, com saídas de manhã e 

recolhas ao fim do dia. Durante o período em estudo, e devido à realização de obras 

adjacentes ao parque exterior, a saída por vezes não era realizada.  

Figuras 6, 7 e 8. Indivíduo em estudo, Radzi. Na figura 7 (canto inferior esquerdo) é possível observa a fêmea 

a realizar allogroom. 



 

  45 

Tabela 5. Dados gerais do indivíduo em estudo (pomba-de-socorro). 

2.1.3. Material de Enriquecimento 

Todos os materiais e objectos utilizados para enriquecimento foram avaliados e revistos 

pela equipa veterinária para determinar os possíveis riscos da sua utilização. Os objectos eram 

previamente desinfectados com Virkon® e agrafos e fitas adesivas eram removidos das caixas 

e sacos a utilizar. Foram também efetuados exames parasitológicos às fezes dos animais, por 

método directo (esfregaço) e pelo método de Willis (flutuação), para determinar se era seguro 

o seu uso. A lista de todo o material utilizado para enriquecimento no estudo está indicada no 

anexo II.  

 

2.1.4. Localização da Pomba-de-Socorro 

O trabalho realizado na pomba-de-socorro (Zenaida graysoni) foi feito no Bristol Zoo 

Gardens, Inglaterra. Este parque zoológico pertence à Sociedade Zoológica de Bristol (Bristol 

Zoological Society), uma organização de caridade direcionada para a conservação de 

espécies, tendo também projectos educativos. É o quinto parque zoológico mais antigo do 

mundo, que abriu portas ao público pela primeira vez em Julho de 1836. Ao longo da sua 

história já participou e continua a participar em vários programas de conservação e re-

introdução das mais diversas espécies em todo o mundo. O parque zoológico tem programas 

de reprodução em mais de 175 espécies vulneráveis e mais de 30 programas de investigação e 

conservação in situ ao redor do globo. Uma das espécies de aves integradas nas várias EEPs 

deste parque zoológico é a pomba-de-socorro, uma espécie já extinta em estado selvagem 

(Bristol Zoo, 2017). 

  

2.1.5. Indivíduo em estudo 

A pomba-de-socorro em estudo, do sexo masculino, foi transferida em 2011 para o Zoo 

de Bristol juntamente com duas pombas-rosadas (Nesoenas mayeri) provenientes do Zoo de 

Plzen, na República Checa (Tabela 5).  

Género Nascimento Transferido de Chegada ao 

Zoo 

Tempo 

no Zoo 

Alojado com outros 

animais 

Masculino 4/5/2010 Zoo de Plzen 

(República Checa) 

23/8/2011 Até 

21/9/2017 

Sim 
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2.1.6. Material de Registo 

Considerando a intenção das observações realizadas, os dados foram colocados numa 

folha de registo concebida para a situação (Anexo IV). 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Tigre-Siberiano 

2.2.1.1. Alojamento e Maneio 

O tigre-siberiano em estudo foi mantido com uma fêmea da mesma espécie durante todo o 

período em que decorreu este trabalho. Nas instalações, os animais têm acesso a uma área 

interior e um parque exterior (figura 9). A primeira está dividida em seis compartimentos. É 

nesta zona interior que os animais são alimentados e onde pernoitam, encontrando-se 

separados durante a noite, mas com possibilidade de contacto visual. A zona exterior é 

exposta ao público. A rotina estabelecida pelo Parque Zoológico envolve a abertura, com 

saída dos animais, para o parque exterior durante a manhã, pelas 9 horas e a sua recolha ao 

fim da tarde pelas 17 horas (no horário de inverno). A recolha coincide com a hora da 

Figura 9. Representação esquemática do parque exterior dos tigres. 
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alimentação, sendo o alimento colocado na recolha em que o animal irá pernoitar antes da 

abertura desta. À segunda-feira é realizado o jejum semanal, dia durante o qual apenas são 

fornecidos ossos aos animais. 

2.2.1.2. Desenho Experimental 

2.2.1.2.1. Definição do estudo 

Este estudo foi realizado durante o Inverno em Portugal, de Fevereiro a Março de 2017. 

assim. Antes de este ser iniciado, foram realizadas observações ad libitum durante 2 semanas, 

de forma a identificar e determinar os comportamentos que se pretendiam incluir no estudo. 

Durante este período a relação entre este e a fêmea com a qual co-habitava foi igualmente 

observada. A fase ad libitum é considerada de extrema importância para determinação dos 

períodos de interesse para o estudo através do reconhecimento do tempo em atividade do 

animal. Esta fase permite também o treino do observador na identificação e diferenciação dos 

diversos comportamentos exibidos, assim como a habituação do animal à sua presença, de 

forma a diminuir a influência destas variáveis nos resultados do estudo. 

Neste estudo, foram assim definidos dois períodos de observação diários: um durante a 

manhã, entre as 9:30 e as 12:30, durante 40 minutos, que coincidia com a abertura das 

recolhas; e um durante a tarde, entre as 16:00 e as 18:00, durante 40 minutos, que coincidia 

com a recolha dos animais. Os intervalos foram decididos com base na actividade dos animais 

durante estes períodos do dia. No entanto, as observações estavam sempre dependentes de 

factores logísticos do Parque Zoológico, como altura de abertura/fecho dos animais, rotina 

dos tratadores e condições ambientais, que influenciaram estes intervalos.  

O enriquecimento foi sempre colocado durante a manhã, antes da abertura das recolhas 

dos tigres, correspondendo ao seu pico de actividade, e retirado apenas ao fim do dia. 

O estudo foi dividido em 4 fases: 

• Fase I - Baseline: nesta fase, o Radzi foi observado durante 4 dias nas recolhas 

interiores, do dia 7 de Fevereiro a 10 de Fevereiro de 2017. As observações limitaram-se a 

este espaço físico uma vez que o acesso ao parque exterior estava interdito devido à 

realização de obras para expansão do espaço. Nesta fase não foi fornecido qualquer tipo de 

enriquecimento, no entanto o Radzi encontrava-se em contacto com a fêmea com a qual co-

habitava. 
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• Fase II - Enriquecimento Social, Físico e Sensorial: esta fase as observações 

duraram um total de 16 dias, entre 13 de Fevereiro e 6 de Março de 2017. Durante esta fase 

procedeu-se ao enriquecimentos ambientais de diversos tipos (Anexo II) (Tabela 6), 

incluindo modificações permanentes nas instalações exteriores, durante 3 destes dias. Estas 

modificações faziam parte de um protocolo de manutenção comportamental que foi 

desenvolvido em simultâneo com o intuito de melhorar as condições das instalações e 

promover o bem-estar animal. Ambos os indivíduos tinham acesso às instalações exteriores 

e igual possibilidade de interação com o enriquecimento fornecido. 

• Fase III - Enriquecimento Sensorial: Realizado entre 7 de Março e 17 de Março, 

durante 9 dias, altura em que se realizou enriquecimento sensorial olfactivo com sangue de 

vaca (Tabela 6) (Anexo II) no exterior ao qual apenas o Radzi tinha acesso. 

• Fase IV - Enriquecimento Social e Sensorial: Durante 10 dias, entre 20 e 31 de 

Março de 2017. Foi realizado enriquecimento sensorial olfactivo no parque exterior, com 

fezes de zebra (Tabela 6) (Anexo II) no exterior a a que ambos os tigres tinham acesso. 

    

2.2.1.2.2. Construção do Etograma 

O etograma utilizado para o registo das observações, foi obtido com base no etograma 

Standard para Felidae (Stanton et al., 2015), tendo este sido adaptado ao indivíduo em estudo, 

com base nas observações ad libitum e objectivos do estudo. Os comportamentos foram então 

agrupados em cinco categorias comportamentais (Tabela 7) de acordo com a sua função 

(Tabela 8). Para efeitos deste trabalho os comportamentos reprodutivos foram agrupados 

 Enriquecimentos 

 

Fase II 

Caixas de cartão com palha seca e fezes de gazela-dama (recolhas interiores) 

Colocação de Bambus (parque exterior) 

Sacos de serapilheiras e cartão com palha seca e fezes de girafa (recolhas 

interiores) 

Fase III Sangue de vaca (parque exterior) 

Fase IV Caixas de cartão com palha seca e fezes de zebra (parque exterior) 

 

Tabela 6. Descrição dos enriquecimentos realizados e a sua localização 
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juntamente com os comportamentos afiliativos. Ainda que a agressividade direccionada ao 

tratador/visitantes seja considerada como um comportamento agonista, para efeitos deste 

trabalho esta foi contabilizada na categoria de “outros comportamentos”.  

O etograma final (Anexo I), contém ainda a distinção entre vocalizações que se 

consideraram pertinentes durante as observações de comportamentos sociais.  

 

  

Categorias Definição 

Afiliativo Comportamentos que promovem interações sociais positivas e aumentam a 

estabilidade do grupo ou casal 

Agonistas Comportamentos agressivos ou hostis em que o felino demonstra clara intenção 

de causar lesões ou danos a outro animal 

Inactividade Comportamentos em que o felino se mostra calmo/relaxado, parado e os 

movimentos corporais, se presentes, são mínimos 

Estereotípico Comportamentos repetitivos, invariáveis e desadequados, sem aparente função 

para o animal (ex.: pacing) 

“Outros” Restantes comportamentos observados que não se incluíssem nas restantes 

categorias definidas  

 Tabela 7. Categorias comportamentais utilizadas durante o estudo e a sua respectiva definição. Adaptado de 

Stanton et al., 2015 
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2.2.1.2.3. Construção da folha de registo 

Uma folha de registo foi concebida com base nos dados que se pretendiam obter. Nesta 

eram colocados a data, hora, tratador responsável, localização (parque interior ou exterior), e 

presença/ausência de ruído, procedendo-se ao registo de dados a cada 30 segundos. (Anexo 

III) 

 

Afiliativos Agonistas Inactividade Estereotípico Outros 

Roçar Evitar Sentado Pacing Exploração/Patrulha 

Chuff Morder Deitado  Arranhar objecto 

Brincar Perseguir Grooming  Vocalização (que não agonista 

ou afiliativo) 

Toque com a cabeça Atacar Repouso  Agressividade direccionada ao 

tratador 

Cheirar o parceiro Growl   Beber 

Encostar o nariz Snarll   Comer 

Aninhar Tail twich   Defecar 

Seguir Mostrar dentes   Urinar 

Toque com o 

membro anterior 

(garras retraídas) 

Spit   De pé 

Cópula Piloerecção   Investigar 

Monta Luta   Lamber 

Anogenital sniff Saltar em (pounce)   Sniff 

Allogroom     

Flehman      

Limpeza da região 

anogenital 
    

 

Tabela 8. Categorias comportamentais e os comportamentos chave do etograma, agrupados de acordo com a sua 

funcionalidade. Adaptado de Stanton et al., 2015 
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2.2.2. Pomba-de-Socorro 

2.2.2.1. Alojamento e Maneio 

No Zoo de Bristol, a pomba-de-socorro foi inicialmente alojada num aviário com outros 

indivíduos da mesma espécie de ambos os sexos, bem como aves de espécies diferentes. Para 

além da quarentena e dos testes realizados durante a mesma, esta ave, durante a maior parte 

do tempo em que foi mantida pelo parque zoológico, apenas foi alvo de desparasitações 

anuais. No dia 7 de Junho, as restantes pombas-de-socorro com as quais era mantida foram 

transferidas para outra colecção. A pomba-de-socorro passou então a ocupar individualmente 

um aviário interior (ao qual o público não tinha acesso), com as dimensões de 3m de 

comprimento x 1.5m de largura x 2m de altura na Zona Brasil (Figura 10), com substrato de 

aparas de madeira e vários poleiros colocados a diferentes alturas. O alimento e a água eram 

fornecidos ao nível do solo e substituídos diariamente. A dieta era variada e equilibrada, de 

forma a suplementar as necessidades do animal. A pomba tinha acesso visual a outros 

indivíduos, embora estes não partilhassem o seu espaço.  

As observações realizadas neste estudo tiveram como objectivo determinar a resposta 

do indivíduo à intervenção farmacológica realizada com Clopixol Depot® (fármaco com o 

zuclopentixol como princípio activo, um neuroléptico de longa duração), com o intuito de 

reduzir o arranhar persistente que ave realizava na região caudodorsal do crânio e pescoço. Na 

altura da intervenção, a ferida 

apresentava-se seca, quase 

completamente cicatrizada, sem, no 

entanto, existir crescimento de novas 

penas no local. 

Figura 10. Localização da pomba-de-socorro no Zoo de Bristol (marco laranja). 

Adaptado de Bristol Zoo (2017) 
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2.2.2.2. Historial médico 

De forma a contextualizar o problema comportamental observado na pomba-de socorro, 

julgou-se pertinente apresentar o historial médico deste animal, descrito nos parágrafos 

seguintes. 

• 20/4/2017  

Os tratadores notaram que a ave possuía uma ferida na região da cabeça. Como tal, foi 

transportada para a clínica veterinária do parque zoológico para ser examinado e receber o 

devido tratamento. Aí, sob anestesia geral, do lado esquerdo, na região caudodorsal do crânio, 

observou-se uma ferida linear, extensa, que se estendia horizontal e caudalmente, ao nível do 

canal do ouvido, por aproximadamente 160º, com perda de penas no local da ferida. Após a 

limpeza da zona e observação detalhada da ferida e da sua extensão, foi decidido não proceder 

à sutura. Procedeu-se à aplicação de mel de Manuka na região e fluidoterapia. Foi em seguida 

administrado Metacam® (Meloxicam 5 mg/ml), 0,016 ml (0,08 mg), IM e Marboxyl® 

(Marbofloxacina 20 mg/ml), 0,085 ml (1.7 mg), IM. Iniciou-se também a administração de 

Fungitraxx® (Itraconazol 10 mg/ml) durante 6 dias, SID, PO, 0,15 ml (1,5 mg). O indivíduo 

foi hospitalizado para administração de medicação e observação. 

• 21/4/2017 

Iniciou-se a administração de Metacam® (Meloxicam 0,5mg/ml), PO, SID, 0.12 ml 

(0,06 mg, 0.702ml/kg) durante 2 dias; Baytril® (Enrofloxacina 25 mg/ml), PO, SID, 0,12ml 

(3mg, 0,702 ml/kg). Neste dia também se administraram fluídos. 

• 23/4/2017 

Reavaliação da ferida, aplicação de sutura de cola para tecidos. 

• 26/4/2017 

Foi administrada a última dose dos medicamentos mencionados, a ferida pareceu estar a 

cicatrizar correctamente. Foi dada alta médica e a ave voltou para o aviário.  

• 20/5/2017 

Os tratadores notaram que a ave arranhava repetidamente a zona da antiga ferida, como 

tal esta foi transportada para a clínica. Aí observaram-se escoriações sem aumento da 

espessura da pele. Numa tentativa de diminuir o desconforto e prevenir o escalar da situação 

decidiu-se aplicar Healx soother ointment® topicamente, assim como Metacam®, 0,16ml, 

PO, diariamente e aplicação de colar isabelino. Optou-se pela hospitalização. 
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• 22/5/2017 

Reavaliação da situação. Não se observam novas escoriações (devido ao colar). No 

local da cicatriz notava-se uma porção da pele avermelhada. Sem crescimento de penas e sem 

tensão excessiva dos tecidos na zona da lesão. Nova aplicação de Healx Soother ointment®. 

Continua hospitalizada. 

• 9/6/2017 

A ferida pareceu cicatrizar quase completamente até ser reaberta pela ave ao arranhar a 

zona. As restantes aves desta espécie mantidas no Parque Zoológico já foram transferidas para 

outra coleção, estando a transferência deste indivíduo dependente da resolução da situação. 

Decidiu-se realizar uma excisão cirúrgica dos bordos da ferida (1-2 mm) e do tecido 

subcutâneo adjacente. Realizou-se uma sutura de colchoeiro horizontal interrompida e 

procedeu-se a administração de uma dose única de Meloxicam® (0,5 mg/ml), PO, 0,16 ml 

(0,08 mg) e aplicação de Healx Soother ointment®. 

• 13/6/2017 

Durante o fim-de-semana houve reabertura da sutura, e apesar de durante este período o 

animal não ter sido observado a arranhar, parece ser a causa de reabertura. Sob anestesia geral 

procedeu-se à limpeza e remoção do material fibroso que cobria a ferida. O tecido subcutâneo 

e músculo apresentavam-se edematosos, sendo necessário proceder à desbridação da região 

para nova sutura. O fecho do músculo e pele foi efectuado numa camada única, utilizando-se 

a sutura de colchoeiro horizontal. De forma a proteger e diminuir a tensão na ferida procedeu-

se à sutura de Granuflex® nesta região, assim como ao corte das unhas da ave. Foi 

administrado Noroclave® injetável (Amoxicilina e Ácido Clavulânico, 175 mg/ml), IM, 0.16 

ml (28 mg), iniciou-se novamente a administração de Metacam®, PO, SID, 0,16 ml (0,08 mg) 

durante 5 dias. 

• 14/6/2017 

Administração de Synulox® (Amoxicilina e Ácido Clavulânico, 50 mg/ml),PO, BID, 

0,3 ml (15 mg, 1,931 ml/kg) durante 5 dias. 

• 20/6/2017 

O animal foi colocado sob anestesia geral para reavaliação da ferida e remoção do 

Granuflex®. A ferida parece estar quase completamente cicatrizada, com uma linha fina de 

tecido cicatricial e um ligeiro aumento da espessura da pele caudalmente (cerca de 1 cm) à 
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ferida. Notou-se que a ave tinha tentado arranhar a área, como tal o Granuflex® vai ser 

mantido para protecção da região. 

• 29/6/2017 

O Granuflex® que tinha sido suturado foi removido pelo animal. Sob anestesia geral foi 

possível observar evidências de escoriações provocadas pelo contínuo arranhar ainda que a 

ferida se apresente cicatrizada. Foi decidido colocar Allevyn Thin® para substituição do 

Granuflex®. Para tentar reduzir o trauma realizado pela ave são ainda colocadas pequenas 

bolas de acrílico nas unhas da pomba. 

• 6/7/2017 

A compressa foi removida pelo animal e a ferida apresenta crosta na superfície. A 

pomba continua a tentar arranhar a ferida repetidamente, parecendo este comportamento mais 

frequente. O acrílico aplicado nas unhas ainda se encontra presente. 

• 13/7/2017 

A ferida apresenta-se seca e com crosta na superfície. A ave continua a arranhar 

repetidamente a área, no entanto o acrílico ainda presente impede a maioria dos danos. 

Iniciou-se o planeamento e discussão para a utilização de Clopixol Depot®, como último 

recurso para tentar diminuir o comportamento apresentado. Esta intervenção farmacológica 

baseou-se na suposição que uma vez conseguida uma completa cicatrização e crescimento das 

penas o animal abandonaria o comportamento. 

• 18/7/2017 

A ferida mantinha o aspecto da última observação, sem crescimento de novas penas. O 

acrílico que foi colocado nas unhas foi removido em duas no pé esquerdo. Iniciou-se o 

protocolo experimental de Clopixol Depot® (Decanoato de zuclopentixol, 200mg/ml), com 

administração da primeira dose, 0,01ml (2 mg), IM às 11 horas e 45 minutos, dando-se início 

às observações diárias.  

 

2.2.2.3. Desenho Experimental 

2.2.2.3.1. Definição do Estudo 

Este estudo foi realizado durante os meses de Verão em Inglaterra, de Julho a Setembro 

de 2017, com o intuito de avaliar o progresso e resposta da pomba-de-socorro à intervenção 
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farmacológica experimental. Antes de este ser iniciado, foi conduzido um estudo preliminar 

ad libitum durante uma semana de forma a poder ser estabelecida uma linha de base para o 

estado mental do indivíduo e avaliar o tempo despendido por este na realização do 

comportamento anómalo que se procurava reduzir. A obtenção desta linha de base era de 

extrema importância para determinar a eficácia da intervenção. Durante este período foram 

também colocadas diversas questões aos tratadores responsáveis por este animal para 

determinar o temperamento deste antes do início do comportamento estereotipado assim 

como outras questões de maneio.  

Os resultados do estudo preliminar e questões associadas permitiram determinar que o 

animal possuía um temperamento dócil e que normalmente não se mostrava agitado pela 

proximidade dos tratadores ou equipa veterinária. No entanto, todo o seu tempo de actividade 

era ocupado pelo arranhar incessante da região da base do crânio, no local da antiga lesão, 

impedindo a sua total cicatrização. Tal não variava com a presença ou ausência dos tratadores 

ou outro pessoal.  

Foi então estipulada uma hora de observação diária entre as 15 e 16 horas, altura em que 

a dose de Clopixol Depot® administrada já estaria em efeito. As observações começaram no 

dia da primeira administração, sendo definido que a administração seguinte seria efectuada 

quando se observasse uma diminuição do efeito pretendido, tendo-se estimado que seria 

necessário uma dose semanal para tal. Esta decisão deveu-se ao facto de não ser conhecido o 

tempo de semi-vida deste fármaco em aves. A diminuição do efeito do fármaco seria estimada 

pelo estado mental da ave, assim como pelo aumento do tempo em que persistisse no 

comportamento anómalo, quando comparado com os dias anteriores. Por motivos internos do 

parque zoológico, o fármaco não foi administrado na terceira semana após a administração 

inicial, e na quinta semana foram efectuadas duas administrações de Clopixol Depot®, 

respetivamente na segunda e na sexta-feira dessa mesma semana. A última administração foi 

realizada na sétima semana após a administração inicial e as observações prolongadas até às 

nove semanas. 

 

2.2.2.3.2. Construção da folha de registo 

Uma folha de registo foi concebida com base nos dados que se pretendiam obter. Nesta 

eram colocados: data, hora, estado mental do animal, localização deste à entrada, número de 

vezes em que este se arranhou e hora, assim como outras observações que se considerassem 
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pertinentes para estudo. Nestas “outras observações” era fornecida uma descrição mais 

detalhada do estado mental ou da actividade observada (Anexo IV).  
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3. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com recurso ao programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS®) (IBM SPSS Statistics 24). Para determinar o efeito da “fase” e 

"período do dia" nas variáveis dependentes foi realizada uma análise de variância 

multivariada two-way (MANOVA) seguida de análise de variâncias univariada (ANOVA) e 

teste Post hoc de Tuckey, quando apropriado. Foram considerados significativas as diferenças 

com valor de p≤0,05. 
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4. Resultados 

Nesta secção é efectuada uma descrição detalhada dos resultados obtidos nos estudos 

comportamentais realizados em cada animal. No caso do tigre-siberiano, os resultados são 

apresentados por fases, de acordo com o previamente definido (fase I- baseline; fase II-

Enriquecimento Social, Físico e Sensorial; fase III- Enriquecimento Sensorial; fase IV- 

Enriquecimento Social e Sensorial). Na a pomba-de-socorro os resultados são apresentados 

por semanas de observação. Em ambos os casos, os resultados estão expressos em 

percentagem.  

 

4.1. Radzi 

Os resultados obtidos para cada categoria comportamental, para os períodos da manhã e 

da tarde durante as diferentes fases do estudo. É importante referir que durante todas as fases 

do estudo havia ruído das obras que se estavam a realizar para aumentar o parque exterior, 

como tal este factor foi considerado uma constante. Durante a fase III (enriquecimento 

sensorial), a fêmea não teve acesso ao parque exterior, onde foram registadas as observações, 

pelo que não foram registados, durante esta fase, os comportamentos afiliativos. O estro, com 

cópulas, decorreu durante sete dias e coincidiu com a fase IV o que levou ao aumento dos 

comportamentos afiliativos observados no período da manhã nesta fase (figuras 11 a 14). O 

Radzi nunca foi observado a interagir com os enriquecimentos fornecidos.  

 Durante o período da manhã, o Radzi passava a maior percentagem do seu tempo em 

pacing (figuras 11 a 14). É apenas na fase IV que os valores deste comportamento são 

inferiores, alcançando uma diferença com significado estatístico (p=0,025) em relação aos 

valores da fase III (enriquecimento sensorial). De facto, é durante a fase III que os valores de 

pacing são mais elevados (65%) durante todo o período do estudo. Nesta fase também se 

observou uma diminuição significativa (p<0,001) no tempo de inactividade (6%) em relação 

às restantes fases em estudo (figura 13). Mesmo com esta variação, a percentagem dos 

comportamentos inseridos na categoria “outros”, aumenta nas fases de intervenção (fase II a 

IV) (figuras 12 a 14), sem alcançar, contudo, significado estatístico. Na fase IV os 

comportamentos afiliativos apresentaram um aumento significativo (figura 14) em relação às 

manhãs da fase II (p=0,038).  
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32% 

24% 

26% 

18% 

Fase I 

Pacing

Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 11. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais em 

estudo durante o período da manhã da fase I (Baseline). 

41% 

14% 

14% 

31% 

Fase II 

Pacing

Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 12. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais em estudo 

durante o período da manhã da fase II (Enriquecimento Social, Físico e Sensorial). 
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Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 13. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais em 

estudo durante o período da manhã da fase III (Enriquecimento Sensorial). 

24% 

41% 

13% 

22% 

Fase IV 

Pacing

Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 14. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais 

em estudo durante o período da manhã da fase IV (Enriquecimento Social e Sensorial). 
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Durante o período da tarde (figuras 15 a 18), a categoria de “outros” possuí a maior 

percentagem de tempo utilizado, com um aumento durante as fases II e III (49% e 63%, 

respectivamente) (figuras 16 e 17) quando comparadas com a fase de baseline (figura 15). 

Embora sem significado estatístico, o tempo despendido em pacing nas fases de 

enriquecimento (fase II a IV) é superior ao observado durante a fase I. Na fase III 

(enriquecimento sensorial), o tempo de inatividade do Radzi sofre uma diminuição 

significativa (p<0,001) em relação às demais fases estudadas. Apesar da ocorrência de estro 

na fase IV (figura 18) não se observa um aumento significativo dos comportamentos 

afiliativos durante o período da tarde em relação às restantes fases em estudo.  

19% 

24% 

14% 

42% 

Fase I 

Pacing

Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 15. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais em estudo 

durante o período da tarde da fase I (Baseline). 
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23% 

8% 

20% 

49% 

Fase II 

Pacing

Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 16. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais em estudo 

durante o período da tarde da fase II (Enriquecimento Social, Físico e Sensorial). 

35% 

0% 
2% 

63% 

Fase III 
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Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 17. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais em estudo 

durante o período da tarde da fase III (Enriquecimento Sensorial). 
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35% 

13% 13% 

39% 

Fase IV 

Pacing

Comportamentos afiliativos

Inactividade

Outros

Figura 18. Comportamento do Radzi, distribuído de acordo com as categorias comportamentais em estudo 

durante o período da manhã da fase IV (Enriquecimento Social e Sensorial). 
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4.2. Pomba-de-Socorro 

Nas primeiras semanas após a administração de Clopixol Depot® é visível uma redução 

acentuada do tempo médio semanal despendido pela pomba-de-socorro a arranhar a região 

lesionada (Figura 19). Na primeira semana, o comportamento anómalo apresenta uma duração 

média de 0,06% e na segunda semana de 0,76%), apresentando uma diferença significativa 

(p<0,001) para as restantes semanas em estudo. A partir da terceira semana (na qual o 

fármaco não foi administrado), o comportamento da ave sofreu uma alteração, sendo 

observável um aumento do tempo em que arranhava o local. É de referir que este aumento 

começou a notar-se principalmente a meio dessa semana e durante a semana seguinte, na qual 

os valores alcançam 25,42% do tempo de observação. Na quinta semana observou-se uma 

nova diminuição do tempo médio despendido pela ave a arranhar o local (após a quarta e 

quinta administrações de Clopixol Depot®, respectivamente na segunda e na sexta-feira dessa 

mesma semana). Contudo, nas semanas seguintes, é possível observar um aumento 

progressivo do tempo despendido pela ave no comportamento anómalo, até à sétima semana 

de observação (altura em que se procedeu à última administração do fármaco), sofrendo um 

agravamento nas duas últimas semanas do estudo, com tempos médios de 33,77% e 37,28%, 

respetivamente. O tamanho da área lesionada tinha aumentado com o decorrer destas duas 

últimas semanas (Anexo V). Em setembro de 2017, a equipa que acompanhava a ave optou 

pela eutanásia do indivíduo.  
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Figura 19. Percentagem do tempo médio semanal despendido pela pomba-de-socorro no arranhar persistente 

da área da lesão durante as 10 semanas de observação. (*) p<0,001 
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5. Discussão 

A Humanidade, ao longo da sua história, tem mantido as mais diversas espécies de 

animais em cativeiro, pelos mais diversos propósitos. Existem vários problemas associados à 

adaptação destas espécies ao cativeiro. Neste contexto, surgem muitas vezes problemas de 

saúde, reprodutivos ou sociais, entre os quais se incluem os comportamentos estereotipados 

(Mason, 2010; Mason et al., 2013), alvo de debate crescente na comunidade veterinária 

(Swaisgood e Shepherdson, 2005; Rushen e Mason, 2006). 

Ainda que os comportamentos estereotipados possuam diversas apresentações e sejam 

influenciados pelo grupo taxonómico a que os animais pertencem (Mason et al., 2007), 

caracterizam-se pela sua invariabilidade, repetição e aparente ausência de função (Mason, 

1991). A presença de comportamentos anómalos, muitas vezes associados a problemas de 

bem-estar, têm, por vezes, repercussões que se estendem além do indivíduo afectado, ao 

influenciar os níveis de fertilidade, escolha de parceiro e mortalidade infantil (Crofoot et al., 

2003; Rushen e Mason, 2006; Morgan e Tromborg, 2007; van Zeeland et al., 2009). No 

entanto, o seu desenvolvimento considera-se intimamente associado com as condições 

proporcionadas em cativeiro. Se estas não satisfizerem determinadas necessidades, tal pode 

conduzir a frustração e stress crónico, que se traduz a nível comportamental em 

comportamentos anómalos (Hosey et al., 2009). Assim, é possível afirmar que um animal que 

apresente este tipo de comportamentos, em algum momento da sua vida, ou na actualidade, 

não possuiu as condições de alojamento ou maneio apropriados, de forma a proporcionar o 

seu bem-estar e um leque variado de comportamentos considerados normais para a espécie 

(Mason et al., 2007).  

O pacing está descrito como um dos problemas comportamentais mais comuns, 

especialmente em carnívoros de grande porte (Rushen e Mason, 2006). No presente estudo, os 

resultados revelaram que o tigre-siberiano ocupava parte significativa do seu tempo, entre 

19% a 65%, a realizar este comportamento que, apesar de apresentar uma diminuição no 

período da manhã na fase final do estudo, ainda se manteve elevado após os diversos 

enriquecimentos efectuados. Na maioria dos parques zoológicos, o enriquecimento ambiental 

já faz parte da rotina diária, com o propósito de aumentar a qualidade das instalações assim 

como promover o bem-estar animal, apresentando resultados prometedores (Whitham e 

Wielebnowski, 2013), tais como a redução do tempo despendido (em 50% a 60%) a efetuar 

comportamentos estereotipados em carnívoros, primatas e outras espécies (Rushen e Mason, 



 

  70 

2006). Nas intervenções realizadas neste trabalho com o tigre-siberiano, foram escolhidos o 

enriquecimento sensorial, estrutural (permanente e temporário) e social. É importante referir 

que o Radzi nunca foi observado a interagir com os enriquecimentos fornecidos, ao contrário 

da fêmea. No caso do Radzi, os diversos tipos de enriquecimento parecem não ter tido o efeito 

pretendido, com os resultados a mostrarem um aumento do pacing durante algumas fases de 

enriquecimento nos períodos da manhã e da tarde. No entanto, nestas fases (em especial 

durante a fase III) é difícil indicar se este aumento se deveu unicamente às intervenções 

efectuadas. De facto, vários factores sobre os quais não era possível exercer controlo, podem 

ter influenciado estes resultados. Entre eles salienta-se o ruído dos visitantes, que variava 

significativamente, bem como a rotina do tratador (horas de abertura e fecho dos animais), o 

tratador responsável no dia e a relação dos animais com este, bem como o ruído e a 

proximidade de obras que estavam a decorrer junto ao recinto exterior com o intuito de 

aumentar a área exterior dos tigres. No dia do enriquecimento sensorial realizado na fase III, 

com recurso ao sangue de vaca, houve queda de chuva, sendo difícil concluir se a falta de 

interação ocorreu por falta de interesse ou pelo facto de o odor se ter desvanecido, sendo esta 

uma das dificuldades relatadas com o uso de odores (Clark et al., 2005). Nesse mesmo dia, o 

parque zoológico teve também um elevado número de visitantes, com elevados níveis de 

ruído, tendo vários animais demostrado reacções adversas, incluindo o Radzi. Foi ainda 

durante a fase III, que a fêmea Mila, com quem o Radzi co-habita, não teve acesso ao parque 

exterior. Nesta fase foram colocadas barreiras visuais entre os parques interiores e não foi 

permitida a sua interação. Foi também nesta fase que se observaram os maiores valores de 

pacing durante todas as fases em estudo, 65%, resultados estes que levam a pressupor a 

influência positiva da Mila sobre os níveis de stress do Radzi, sobretudo considerando que ela 

era responsável por iniciar várias interacções sociais que levavam à interrupção do pacing. As 

maiores variações de resultados decorreram durante as fases III e IV. Durante o período da 

manhã da fase IV, observa-se um aumento dos comportamentos afiliativos, (41% do tempo de 

observação), o que é explicado pela ocorrência do estro na fêmea. Durante esta fase 

verificaram-se várias cópulas e “montas”, ambos os comportamentos considerados como 

integrantes da categoria “afiliativos”. De salientar que durante as observações não se 

observaram quaisquer comportamentos antagonistas entre os dois indivíduos e como tal esta 

categoria não foi referida nos resultados.  

Não obstante, tomando em consideração os novos estímulos fornecidos nas diferentes 

fases do estudo e a reacção bastante positiva da fêmea (elevados níveis de interação e 
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exploração), a resposta do Radzi pode dever-se a aspetos particulares da sua personalidade, 

experiências passadas ou mesmo aspetos relacionados com o seu sexo. Esta diferença de 

resultados entre os dois indivíduos é uma das desvantagens apontadas na literatura para o uso 

de enriquecimento ambiental, visto que é virtualmente impossível prever como diferentes 

indivíduos, no mesmo ambiente, respondem à inserção de novos estímulos, por esta estar 

relacionada com experiências passadas, sexo e factores genéticos, entre outros (Szolkalski et 

al., 2012; Vasconcellos e Ades, 2012). Outra dificuldade no uso de enriquecimento é a 

avaliação dos resultados. Os comportamentos em causa podem já ser irreversíveis e mesmo 

um aumento da qualidade das instalações e um melhoramento do bem-estar, podem não 

provocar diferenças visíveis no comportamento do animal. Por outro lado, o tipo de 

enriquecimento escolhido no presente estudo pode não ser o mais adequado para obviar as 

causas subjacentes ao aparecimento de comportamentos como o pacing (Mason et al., 2007). 

Aquando do planeamento dos diversos tipos de enriquecimento, foi tomada a decisão de não 

se utilizar enriquecimento com alimentos, ainda que existam casos na literatura em que estes 

tenham amenizado os valores de pacing (Hartmann, 1998; Jenny e Schmid, 2002). Esta 

escolha deveu-se à co-habitação do Radzi com outro tigre, havendo a possibilidade dos 

animais adoptarem comportamentos antagonistas que poderiam resultar em risco de ferimento 

para ambos. O isolamento do Radzi não estava inicialmente previsto, tendo sido necessário 

por motivos logísticos do parque zoológico. A posteriori, considera-se que este teria sido um 

período que, se programado, teria permitido o uso de alimentos como enriquecimento, o que 

permitiria avaliar se este tipo de enriquecimento seria mais eficaz na redução do pacing, e 

porventura inferir quanto às possíveis causas deste comportamento neste animal.  

Existem poucos estudos sobre problemas comportamentais em aves, e destes a sua 

maioria incide sobre galinhas domésticas, estorninho-comum e psitacídeos (Mellor et al., 

2018). No caso das aves, os comportamentos estereotipados que resultam no 

comprometimento da integridade das penas e pele dos indivíduos são os mais comuns (Rose 

et al., 2017).  Estes comportamentos, ainda que principalmente observados em psitacídeos, 

não são exclusivos desta família (Mellor et al., 2018), como fica demonstrado no caso da 

pomba-de-socorro descrito neste trabalho. Não tendo sido encontrados estudos relativos a esta 

espécie, há no entanto, informações de outras instituições que relatam problemas semelhantes 

nas suas colecções de pomba-de-socorro, transmitidas à equipa que trabalhava com a ave 

objecto deste estudo. A falta de estudos nesta espécie dificultou a abordagem e a tomada de 

decisão perante o problema comportamental da pomba-de-socorro. Sem a existência de 
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guidelines específicas para a espécie, vários pressupostos foram assumidos com base no 

conhecimento de comportamentos estereotipados noutras espécies de aves. Tendo em conta 

que o FDB pode surgir como resposta a qualquer forma de desconforto, dor, prurido ou 

inflamação (Greenwell e Montrose, 2017), partiu-se do princípio de que o ferimento inicial, 

sua posterior cicatrização e o crescimento de novas penas, estariam na origem do 

comportamento de arranhar persistente (scratching) na pomba-de-socorro. Assim, a 

abordagem escolhida inicialmente envolveu a administração de anti-inflamatórios, 

antibióticos e antifúngicos. Contudo, estes não pareciam aliviar o desconforto da ave, que 

mantinha o comportamento de arranhar de forma persistente a mesma região. O facto de o 

alojamento individual ser um factor de risco apontado para o desenvolvimento de FDB em 

psitacídeos (Polverino et al., 2015) foi igualmente ponderado no caso desta ave, no entanto 

esta espécie é conhecida por ser solitária e nas primeiras observações deste comportamento 

pelos tratadores este indivíduo ainda partilhava as instalações com outras aves.  

Em psitacídeos estão descritas abordagens farmacológicas para reduzir o FDB, com o 

uso de fluoxetina, paroxetina, doxepina e clomipramida (van Zeeland et al., 2009; Rubinstein 

e Lightfoot, 2012). No caso da pomba-de-socorro em estudo, após várias tentativas para a 

redução do arranhar persistente por outros métodos (uso de colar isabelino, colocação de 

acrílico nas unhas, sutura de compressas sobre a zona afectada), e com a contínua redução do 

seu bem-estar, o uso de medicação foi então ponderado, partindo do pressuposto que, uma vez 

alcançada a sedação, o desconforto que conduzia a este comportamento diminuiria, o mesmo 

acontecendo ao comportamento anómalo. Apesar de na literatura não existir indicação 

específica para o uso de zuclopentixol em comportamentos estereotipicos de aves, Labscher et 

al. (2015) relatam os efeitos do acetato zuclopentixol em gnus-de-cauda-preta (Connochaetes 

taurinus), com o qual se observou uma redução da actividade, exploração e vigilância, 

juntamente com a redução de comportamentos anómalos, sugerindo que este é seguro e eficaz 

na redução do stress. Assim, e pela sua longa duração (até 4 semanas em humanos) (Coutinho 

et al., 1999) e efeito sedativo, o decanoato de zuclopentixol foi o composto selecionado para a 

intervenção farmacológica realizada. 

A utilização do decanoato de zuclopentixol na pomba-de-socorro teve resultados 

iniciais muito promissores, com a redução significativa do comportamento de arranhar para 

valores de 0,06% do tempo total de observação na primeira semana e 0,76% na segunda 

semana após o início da administração. No entanto, quando por motivos internos do parque 

zoológico uma das administrações semanais não foi efetuada, o comportamento anómalo 
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agravou-se. Ainda que em mamíferos o efeito do decanoato de zuclopentixol persista até duas 

semanas após a administração, tal não se verificou neste caso, provavelmente devido ao 

metabolismo mais acelerado das aves. Tendo em conta esta evolução, procedeu-se à redução 

do intervalo entre administrações, no entanto, a redução significativa do comportamento de 

arranhar observada nas primeiras semanas de estudo não se verificou. Porém, nas semanas 

subsequentes o valor mais elevado representou 37,28% do tempo total de observação na 

última semana de observação (duas semanas após a última administração), o que configura 

uma diminuição considerável do comportamento anómalo face ao início do estudo. Apesar 

deste facto, as lesões cutâneas tornaram-se mais extensas pelo intensificar do comportamento 

de arranhar, com o consequente agravamento do bem-estar da ave, pelo que se entendeu 

proceder à eutanásia do animal. Tendo em conta os resultados obtidos neste estudo, parecem 

existir evidências que uso de decanoato de zuclopentixol na redução de comportamentos 

estereotipados em aves pode ter resultados positivos, sendo necessários estudos mais 

aprofundados para esclarecer os seus efeitos. 
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6. Conclusão 

Como se constata no presente trabalho, em que foram abordados os problemas 

comportamentais de duas espécies de classes diferentes, os comportamentos estereotipados 

apresentam um enorme desafio para as equipas que trabalham com animais de espécies 

selvagens mantidos em cativeiro. Apesar de serem apontados como um indicador de 

problemas no bem-estar animal, ainda não foi possível esclarecer por completo a sua 

etiologia, que tende a ser multifactorial. Por outro lado, os comportamentos estereotipados 

variam na sua apresentação, de acordo com a espécie, personalidade e experiências passadas 

do indivíduo em questão (Tetley e O’Hara, 2012; Williams e Randle, 2017). A abordagem a 

estes problemas reveste-se por isso de grande complexidade, sendo necessário ponderar vários 

factores e as circunstâncias particulares do animal em causa. Por fim, os resultados obtidos 

podem não ser fáceis de interpretar, impedindo a avaliação correta da intervenção efetuada. 

Neste estudo, o enriquecimento ambiental foi a abordagem selecionada no caso do tigre-

siberiano Radzi, cujo pacing não sofreu a redução pretendida. Neste caso, a socialização com 

a fêmea pareceu ter uma influência positiva sobre o comportamento do tigre, ao desencadear a 

interação do animal com o enriquecimento fornecido. Na outra espécie em estudo, a pomba-

de-socorro, o uso de decanoato zuclopentixol teve resultados prometedores na redução do 

arranhar persistente, e ainda que não tenha sido possível aboli-lo, observou-se uma redução 

do mesmo. É de salientar que não há na literatura trabalhos que descrevam a utilização deste 

composto nesta espécie ou neste tipo de comportamento. Com a elevada variedade de 

espécies selvagens em cativeiro e o conhecimento limitado da sua fisiologia, determinar a 

linha de acção mais indicada torna-se assim um processo árduo, sendo por isso pertinentes 

mais estudos e o estabelecimento de guidelines, cuja inexistência para a grande parte destas 

espécies é uma das principais dificuldades encontradas nesta área de atuação médico-

veterinária.   
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8. Anexos 

  



 

 

  ii 

 

Anexo I. 

Etograma utilizado nas observações efectuadas no tigre-siberiano (Panthera Tigris 

altaica), adaptado do etograma Standard de Stanton et al., 2015 para felinos, com as 

definições para cada comportamento considerado. 

 

Comportamentos Descrição 

Allogroom (limpeza social) O tigre limpa a superfície do corpo (pêlo) de outro tigre 

Aninhar Deita-se na proximidade de outro animal 

Anogenital sniff O tigre cheira a região anogenital de outro animal 

Arranhar O tigre arrasta as unhas sobre um objecto ou superfície deixando 

marcas visíveis 

Atacar O tigre lança-se com os membros anteriores em extenção sobre 

outro feline ou humano, com intenção de iniciar combate 

Beber O tigre ingere água ou outros líquidos 

Brincar O tigre interage com objecto ou indivíduo de forma descontraida 

Cabeçada O tigre encosta a cabeça momentaneamente em algo 

Cheirar o parceiro O tigre cheira outro animal 

Chuff (vocalização) O tigre expele um jacto de ar pelo nariz criando um som de baixa 

intensidade e suave. Descrito como sendo similar ao “resfolear” 

de um cavalo 

Comer O tigre ingere comida ou outros produtos comestíveis, 

mastigando e engolindo 

Cópula Macho monta e penetra a fêmea 

De pé O tigre está de pé, com os quatro membro estendidos e a tocar no 

solo 

Defecar O tigre liberta fezes no solo, assumindo a posição de defecação 

Deitado O tigre com o corpo na horizontal, apoiado no solo ou outra 

superfície, na lateral, ventral, dorsal ou formando um círculo 

Encostar o nariz O tigre move o nariz contra o corpo ou cabeça de outro indivíduo 

Evitar O tigre muda de direcção ou move-se de forma a manter-se 

afastado do objeto, humano ou animal 
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Flehman  A boca está aberta, lábio superior elevado e a língua pode estar 

exteriorizada 

Grooming  O tigre limpa o seu próprio pêlo 

Growl (vocalização) Som de baixo timbre produzido pelo vibrar do ar na garganta, 

emitido de boca fechada 

Investigar O tigre mostra interesse relativamente a um estímulo ao cheirar 

ou interagir directamente com este 

Lamber A língua é exteriorizada e arrastada sobre um objecto ou 

superfície 

Limpeza da região anogenital O tigre faz a limpeza desta região sobre si próprio 

Luta O tigre inicia luta com outro tigre 

Monta O macho tenta a penetração ao sobrepor-se à fêmea, 

acompanhado de mordedura no pescoço perto ou após a 

ejaculação 

Morder O tigre é bem sucedido a morder 

Mostrar os dentes O tigre abre a boca ligeiramente enquanto retrai os lábios, 

expondo os dentes 

Outro Qualquer outro comportamento que não se inclua nas descrições 

fornecidas 

Pacing Mover-se de forma repetitiva com padrão fixo. Ocorre pelo 

menos duas vezes seguidas para poder ser considerado pacing. 

Paragem de movimento inferiores a 10 segundos não são 

consideradas interrupções de pacing 

Patrulha O tigre encontra-se alerta e move-se calma e deliberadamente 

pelo espaço, pode realizar paragens para investigar ou fazer 

marcação 

Perseguir O tigre corre na direcção do ser humano, objecto ou animal 

Piloerecção O tigre eleva o pêlo da região dorsal (pescoço, dorso, ombros ou 

cauda) 

Pounce Saltar sobre 

Repouso  

Roçar O tigre roça a cabeça e o nariz no corpo ou cabeça de outro tigre 

ou humano 

Saltar O tigre salta entre dois pontos (na vertical ou horizontal) 

Seguir (social) O tigre move-se na proximidade de outro indivíduo, seguindo-o 
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Sentado O tigre com o corpo na horizontal, com a cabeça elevada. Pode 

estar numa posição lateral ou ventral 

Snarl (vocalização) O tigre mostra os dentes enquanto emite um som similar a rosnar, 

no entanto a boca está aberta e o som produzido é mais elevado e 

curto do que um rugido 

Sniff O tigre inala pelo nariz  

Spit O tigre realiza uma exalação brusca e curta, geralmente 

acompanhada de um movimento violento ou agressivo 

Tail twich Abanar de cauda em movimentos rápidos, tanto na horizontal 

como vertical 

Toque com a cabeça O tigre roça a cabeça contra um objecto ou socialmente contra 

outro indivíduo 

Toque com o membro anterior 

(garras retraídas) 

O tigre toca com o membro anterior no corpo de outro indivíduo 

Urinar O tigre liberta urina 
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Anexo II. 

Lista de materiais e odores utilizados nos enriquecimentos efectuados  

 

• Sangue de vaca 

• Caixas de cartão 

• Sacos de cartão 

• Palha seca utilizada como cama para os herbívoros do parque zoológico 

• Bambus (120 cm de altura) 

• Fezes de zebra (Equus grevyi) 

• Fezes de gazela-dama (Nanger dama) 

• Fezes de girafa (Giraffa camelopardalis angolensis) 

• Saco de sarapilheira 
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Anexo III. 

Folha de registo de comportamentos do tigre-siberiano 

Data:  Tratador:  

Hora início:  Ruído: S/N 

Localização:    

Hora Pacing Comportamentos afiliativos Comportamentos antagonistas Inactividade Outro

s 

0:30      

1:00      

1:30      

2:00      

2:30      

3:00      

3:30      

4:00      

4:30      

5:00      

5:30      

6:00      

6:30      

7:00      

7:30      

8:00      

8:30      

Folha de Registo (Radzi) 
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9:00      

9:30      

10:00      

10:30      

11:00      

11:30      

12:00      

12:30      

13:00      

13:30      

14:00      

14:30      

15:00      

15:30      

16:00      

16:30      

17:00      

17:30      

18:00      

18:30      

19:00      

19:30      

20:00      

20:30      

21:00      

21:30      
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22:00      

22:30      

23:00      

23:30      

24:00      

24:30      

25:00      

25:30      

26:00      

26:30      

27:00      

27:30      

28:00      

28:30      

29:00      

29:30      

30:00      

30:30      

31:00      

31:30      

32:00      

32:30      

33:00      

33:30      

34:00      

34:30      



 

 

  ix 

 

35:00      

35:30      

36:00      

36:30      

37:00      

37:30      

38:00      

38:30      

39:00      

39:30      

40:00      

  



 

 

  x 

 

Anexo IV. 

Folha de registo da pomba-de-socorro 

 

Data:  Hora:  

Estado mental: 

Localização à entrada:    

 

Hora de início (scratching) Hora de fim (scratching) Duração Frequência 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Outras Observações (descrição detalhada do estado mental; sinais de efeitos secundários; actividade): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Folha de Registo (Pomba-de-Socorro) 
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Anexo V.  

Fotografia da área afectada pelo arranhar persistente da pomba-de-socorro, retirada após 

a realização da eutanásia 

 


