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Resumo:  

Os programas de reprodução de animais em cativeiro podem ter um papel essencial na 

conservação do património genético saudável de espécies em perigo. Os animais distribuídos 

entre os diferentes parques zoológicos devem ser considerados e geridos como uma única 

população, ou metapopulação, pelo que a transferência de animais entre as instituições é 

essencial. Assim a introdução de novos indivíduos é um processo indispensável na instituição 

de acolhimento.  

Existem vários riscos associados à introdução de novos animais em grupos já 

estabelecidos sendo a ocorrência de traumatismos e distúrbios comportamentais os mais 

frequentes, pelo que devem ser tomadas medidas rigorosas para evitar que tal aconteça.  

Com este trabalho pretendemos analisar quatro casos de introdução e reintrodução de 

um ou vários indivíduos no Parc Animalier d’Auvergne relatando os protocolos utilizados, os 

eventos que ocorreram e discutindo as causas que poderão estar na origem dos seus 

desfechos. Durante o estudo, que teve lugar entre janeiro e junho de 2018, observamos as 

interações resultantes da introdução de um gibão-de-mãos-brancas (Hylobates lar) e da 

reintrodução de uma lontra-anã-oriental (Aonyx cinereus) numa exposição mista gibões-de-

mãos-brancas/lontras-anãs-orientais, assim como da formação de uma nova alcateia de lobos 

de Mackenzie (Canis lupus occidentalis) e da formação de um grupo de machos de vicunha 

(Vicugna vicugna).  

Este trabalho permitiu demarcar elementos que devem ser considerados na integração 

de novos indivíduos num grupo entre os quais a importância do conhecimento prévio da 

biologia e comportamento da espécie em causa, a compreensão do comportamento individual 

dos animais abrangidos e o desenvolvimento de protocolos minuciosos de introdução. 

Revelou-se ainda de extrema importância a monitorização contínua do grupo mesmo após 

uma introdução aparentemente bem sucedida. 

Palavras-chave: protocolos de introdução, conservação ex situ, gibão-de-mãos-brancas 

(Hylobates lar), lontra-anã-oriental (Aonyx cinereus), lobo de Mackenzie (Canis lupus 

occidentalis), vicunha (Vicugna vicugna)  
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Abstract: 

 The breeding programmes of animals in captivity can be essential for the conservation 

of the genetic pool of endangered species. The animals spread among different zoos must be 

considered and managed as a unique population, or metapopulation, therefore making the 

animal transfer between institutions an essential tool and the introduction of new individuals, 

a necessary process. 

 Many risks are associated with the introduction of new animals in established groups. 

Trauma and behavioural disturbances are the most frequent problems encountered, as rigorous 

measures must be taken to prevent them from happening.  

  With this work, we intend to analyse four cases of introduction and reintroduction of 

one or more individuals in the Parc Animalier d’Auvergne, reporting the events that occurred 

and discussing the causes that might be at the source of their outcome. During this study that 

took place between January and June of 2018, we observed the interactions resulting from the 

introduction of a white-handed-gibbon (Hylobates lar) and the reintroduction of an Asian 

small-clawed otter (Aonyx cinereus) in a white-handed-gibbon/Asian small-clawed otter 

mixed exhibit, as those from the formation of a new pack of Mackenzie wolves (Canis lupus 

occidentalis), and a new male group of vicuna (Vicugna vicugna). 

 This work allowed us to enlighten elements that must be considered when introducing 

new individuals in a group: the importance of the prior knowledge of the biology and 

behaviour of the species of choice, the understanding of the individual behaviour of the 

animals concerned and the establishment of thorough protocols of introduction. It was also 

revealed of utmost importance, the continuous monitoring of these groups, even after an 

apparently successful introduction. 

 

 

Key words: introduction protocols, ex situ conservation, white-handed-gibbon (Hylobates 

lar), Asian small-clawed otter (Aonyx cinereus), Mackenzie wolf (Canis lupus occidentalis), 

vicuna (Vicugna vicugna) 
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1. Introdução: 

Os programas de reprodução ex situ têm como objetivo, entre outros, a manutenção de 

populações saudáveis, com uma boa genética, para que no futuro possam ser reintroduzidos 

no seu meio natural (EAZA). A diversidade genética é essencial para a manutenção de 

populações estáveis pois desta depende a capacidade de adaptação ou fitness. Por forma a 

manter níveis elevados de diversidade genética, é importante manter populações de dimensão 

importante e fazer uma criteriosa seleção de emparelhamentos. O número de indivíduos 

necessários vai variar consoante a espécie, no entanto são necessárias centenas de animais da 

espécie para manter a população geneticamente saudável (Olney e World Association of Zoos 

and Aquariums 2005). A gestão destas populações torna-se difícil pois os animais estão 

distribuídos por várias instituições tornando a cooperação entre estas essencial para a 

manutenção desse efetivo, sendo a transferência de animais entre instituições uma ferramenta 

fundamental para a gestão do efetivo animal (Ebenhard 1995; Olney e World Association of 

Zoos and Aquariums 2005). 

 O bem-estar dos animais mantidos em cativeiro é essencial para o sucesso de 

programas de reprodução (Olney e World Association of Zoos and Aquariums 2005). A 

introdução de um novo indivíduo numa coleção é um processo sensível que deve ser 

programado com antecedência, minimizando os riscos de ferimentos e stress e requerendo 

uma monitorização rigorosa para antecipar futuras disfunções no grupo.  

 Existe pouca informação sobre os protocolos espécie-específicos utilizados na 

introdução de um novo indivíduo. Este trabalho tem como objetivo a divulgação de casos 

observados no Parc Animalier d’Auvergne e a discussão do desenlace destes.  

 Os dados obtidos para a concretização deste trabalho foram recolhidos no Parc 

Animalier d’Auvergne. Este parque zoológico localiza-se no maciço do Cezalier no 

departamento de Puy-de-Dôme em França. Fundado em 1984, o parque estende-se por vinte e 

seis hectares, contendo cerca de trezentos e cinquenta animais de sessenta e cinco espécies 

diferentes. Esta instituição tornou-se membro da EAZA (Associação Europeia de Zoológicos 

e Aquários) em 2014 e desempenha várias ações no âmbito da preservação das espécies,  na 

reprodução e cria de animais em programas EEP (European Endangered Species Programme) 
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e ESB (European Stubook), na proteção das espécies da região, na proteção das espécies in 

situ (tendo criando a associação Passerelle Conservation) e na sensibilização do público para 

questões conservacionistas e ambientais («Parc	 Animalier	 d’Auvergne»;	 «La	 Passerelle	

Conservation»). 

 O Parc Animalier d’Auvergne divide-se em três sectores, pelos quais estão 

distribuídos os diferentes animais, segundo as suas características. Entre janeiro e junho de 

2018, na ocasião do meu estágio curricular, tive a oportunidade de integrar a equipa de 

tratadores do parque, atuando nos três sectores na alimentação, manutenção das instalações, 

reconhecimento e observação dos animais.  
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2. Casos observados: 

2.1. Introdução de um macho de Gibão-de-mãos-brancas (Hylobates 

lar) 

2.1.1. Material e métodos 

Área de estudo:  

No Parc Animalier d’Auvergne os gibões-de-mãos-brancas (Hylobates lar) ocupam 

um território (Figura 1) composto por uma ilha de 500 m2 (território exterior) e uma cabana 

(Figura 2) dividida em duas jaulas separadas por um alçapão. Este espaço é partilhado com 

três lontras-anãs-orientais (Aonyx cinereus) que têm também acesso a uma cabana secundária 

e ao terreno envolvente à água.   

 

Figura 1: Esquema do território gibão-de-mãos-brancas/lontras-anãs-orientais no Parc Animalier d’Auvergne 
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Figura 2: Vista sobre a cabana gibão-de-mãos-brancas no Parc Animalier d’Auvergne (fotografia gentilmente 

cedida por François Bonnet) 

Sujeitos:  

 O Gibão-de-mãos-brancas (Hylobates lar) é uma espécie de primatas da família 

HYLOBATIDAE que se distribui no Sudeste asiático nomeadamente no Nordeste de Sumatra 

(Indonésia), na maior parte da Malásia, a Este do rio Salween em Myanmar, na maior parte do 

território Tailandês, numa pequena área no sudoeste da República Democrática do Laos e no 

Sudeste da China (Figura 3). É classificada pela IUCN como em perigo de extinção desde 

2000, devido a caça ilegal, fragmentação do território e substituição da floresta por culturas 

extensivas de óleo de palma (Brockelman e Geissman 2008). 

 

Figura 3: Mapa de distribuição geográfica do Gibão-de-mãos-brancas (Hylobates lar) («IUCN Red List maps 

(Hylobates lar)») 



Vila Real, 2018 

5 

 O gibão-de-mãos-brancas identificado como “Kedua” (Figura 4), provém do 

Oweehands Dierenpark nos Países Baixos. Nasceu a 31 de outubro de 2007, sendo que tinha 

10 anos aquando da sua chegada ao Parc Animalier d’Auvergne, no dia 8 de dezembro de 

2017. A transferência deste jovem macho teve como objetivo a sua integração num grupo já 

composto por uma fêmea adulta, identificada como “Olga”, e a sua cria, identificada como 

“Janji”, no seguimento da morte do macho “Mishoko” a 16 de julho de 2017.  

 “Olga” é uma fêmea nascida a 14 de maio de 2005 no Zoo d’Amiens em França e que 

integrou o Parc Animalier d’Auvergne a 24 de março de 2011, onde formou um casal com um 

macho já presente no parque, identificado como “Mishoko”. Desta união, a 20 de julho de 

2015, nasceu uma cria, fêmea, identificada como “Janji". 

 

Figura 4: Sujeito "Kedua" (fotografia da autora devidamente autorizada pelo Parc Animalier d'Auvergne) 

Observações: 

 As informações recolhidas foram fruto de observações presenciais pela autora, pelos 

diferentes membros da equipa de tratadores, assim como imagens recolhidas por uma câmara 

GoPro nos dias 5, 6, 7 e 28 de fevereiro de 2018.  
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2.1.2. Protocolo de introdução: 

O protocolo de integração de “Kedua” foi dividido em 5 fases como descrito no 

Quadro 1. 

 As fases 1 e 2 permitiram um contato controlado entre os sujeitos, sendo que permite 

um reconhecimento olfativo, visual, auditivo e mesmo táctil, sem risco de confronto direto. 

 A fase 3 foi a mais delicada pois existia contato direto e possibilidade de haver 

confronto entre os indivíduos. Nesta fase, inicialmente, o contacto foi feito com supervisão 

durante pequenos intervalos de tempo.  

 A partir da fase 4 o contacto foi constante e sem supervisão.   

Fase Data Evento Estado “Kedua” Estado “Olga” e 

“Janji” 

1 

(2 meses) 

08/12/2017 Chegada de 

“Kedua” 
Isolado em jaula Em acesso livre 

entre a jaula ao lado 

e o exterior 

2 

(6 dias) 

07/02/2018 “Olga” e “Janji” 

fechados no 

edifício 

Isolado na jaula 

direita 
Isoladas na jaula 

esquerda 

3 

(23 dias) 

13/02/2018 Abertura do 

alçapão entre as 

duas jaulas durante 

o dia 

Dia: Acesso às 

duas jaulas 

Noite: Isolado na 

jaula direita 

Dia: Acesso às duas 

jaulas 

Noite: Isoladas na 

jaula esquerda 

4 

(23 dias) 

08/03/2018 Abertura constante 

do alçapão 
Acesso às duas 

jaulas 
Acesso às duas 

jaulas 

5 31/03/2018 Abertura do 

alçapão para o 

exterior 

Acesso livre entre 

todas as jaulas e a 

ilha 

Acesso livre entre 

todas as jaulas e a 

ilha 

Quadro 1: Resumo do protocolo de integração de "Kedua" no grupo 
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2.1.3. Relatório de observações: 

Na primeira fase, que durou dois meses, o novo sujeito “Kedua” encontrava-se isolado 

dos restantes, numa das jaulas. Deste modo, os sujeitos “Olga” e “Janji” podiam tanto estar no 

interior, na jaula ao lado, como no exterior. Foi possível observar que quer “Olga” quer 

“Janji” optaram por estar no interior do edifício na maioria do tempo, exceto aquando da 

chegada de um tratador ao edifício. Durante este período de tempo, nas imagens recolhidas 

nos dias cinco e seis de fevereiro, pudemos observar vários comportamentos de interesse. 

Durante os cantos matinais, foi possível ouvir os dois indivíduos adultos a vocalizar em 

conjunto. O sujeito “Kedua” aquando da saída dos restantes do edifício, tentava-se posicionar 

de forma a vê-los através do alçapão exterior e vocalizava. Durante este período “Kedua” 

manteve-se em movimento constante parecendo irrequieto. Nas imagens capturadas pudemos 

também observar que todos os sujeitos tiveram tendência a manter-se próximos da rede que 

os separava, tocando-se em vários momentos. Frequentemente, a fêmea “Olga” posicionava-

se contra a rede entre as duas jaulas mostrando a sua genitália ao macho “Kedua” que se 

juntava a ela através da rede. No entanto, foi também possível observar que aquando das 

interações entre “Kedua” e “Olga”, na sua maioria, a cria “Janji” veio-se interpor entre eles.  

 Na segunda fase, que apenas durou seis dias, as fêmeas “Olga” e “Janji” foram 

mantidas no interior do edifício por causa de temperaturas exteriores negativas e consequente 

risco de congelação do lago, assim como para a preparação da terceira fase da integração do 

novo sujeito. Durante este período, as interações mantiveram-se idênticas à primeira fase. Foi 

possível observar momentos de interação entre os sujeitos “Kedua” e “Janji” durante as 

refeições. No dia 7 de fevereiro, na refeição da manhã, pudemos observar “Janji” a tentar tirar 

comida das mãos de “Kedua”, comportamento já observado entre “Janji” e a sua mãe. Neste 

momento, “Kedua” não lhe deu a comida que tinha na mão, mas também não demonstrou 

agressividade e manteve-se no mesmo local, próximo da rede.  

 A terceira fase, por ser a mais sensível, foi organizada com maior precaução. Assim, 

durante os primeiros dezasseis dias, o contacto direto entre os indivíduos foi apenas possível 

com supervisão de um tratador ou estagiário para potencial intervenção e separação dos 

sujeitos em caso de confronto. Estes primeiros contactos foram feitos durante uma média de 

três horas por dia, sendo que não foi possível realiza-los nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro e 

entre os dias 22 e 26 do mesmo mês por impossibilidade do tratador responsável. Na 
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totalidade, houve assim sete dias de contacto supervisionado. 

 No primeiro dia, aquando da abertura do alçapão que separava as duas jaulas, “Kedua” 

passou quase instantaneamente para a jaula onde se encontravam “Olga” e “Janji”. Após dois 

minutos, observamos o primeiro acasalamento entre “Kedua” e “Olga”. Decorridos vinte 

minutos do início da integração, foi possível observar uma interação interessante entre 

“Kedua” e “Janji”, com a aproximação de “Kedua” a “Janji”, a qual segurou nos seus braços 

durante vários minutos. A mãe, “Olga”, não reagiu a este comportamento. Devido à presença 

humana no edifício, “Janji” passou grande parte do tempo na parte superior da jaula. Foi 

ainda possível observar vários acasalamentos e momentos de higiene entre “Olga” e “Kedua”. 

No entanto, em dois momentos “Kedua” tentou aproximar-se de “Olga” e foi afastado por 

esta. O primeiro afastamento foi sem violência, no entanto, algumas horas mais tarde, após 

interações positivas, “Olga” empurrou-o com violência. Face a esta última interação “Kedua” 

vocalizou muito e aproximou-se de “Olga”, que finalmente o aceitou.  

 Seguiu-se um intervalo de três dias sem abertura entre as duas jaulas.  

 No segundo dia de abertura “Olga” mostrou-se mais interessada por “Kedua”, 

provocando-o fisicamente, mas sem obter qualquer tipo de interesse por parte dele. O sujeito 

“Janji” provocou várias vezes “Kedua”, batendo nele sem obter qualquer tipo de reação e 

“Olga” interpôs-se várias vezes no meio deles.  

 No dia seguinte observou-se um melhor entendimento entre “Kedua” e “Olga”, com 

vários acasalamentos e vocalizações em grupo. “Janji” interpôs-se várias vezes entre eles e 

continuou a procurar atenção da parte de “Kedua” que respondeu afastando “Janji”, mas sem 

violência.  

 Nos dois dias que se seguiram as interações foram maioritariamente positivas. 

Pudemos observar vários cantos territoriais em grupo e higiene mútua entre “Janji" e 

“Kedua”, assim como vários acasalamentos entre “Olga” e “Kedua”. No quinto dia de 

contacto, “Janji” teve um comportamento equivalente ao que pudemos observar com a sua 

mãe, vindo buscar comida das mãos de “Kedua”, que lha entregou sem se afastar. Nestes dois 

dias pudemos também observar vários momentos de interações físicas entre “Kedua” e 

“Janji”, sob a forma de brincadeiras.  

 A relação entre “Kedua” e “Janji” tornou-se menos próxima no sexto dia de 
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observação, sendo que “Kedua” passou a maioria do tempo na sua jaula para evitar interações 

com “Janji”.  

 Seguiram-se seis dias sem contacto direto entre os indivíduos.  

 No último dia de contacto supervisionado foram dispostos na jaula esquerda 

enriquecimentos ambientais. Estes eram compostos por contentores de rede com feno no 

interior e nozes escondidas. Face a este desafio, “Janji” observou e imitou as reações de 

“Kedua”, aprendendo com este a abrir as nozes.  

 A partir do dia 28 de fevereiro o alçapão passou a ser aberto de manhã e encerrado à 

noite sem supervisão. No entanto, no primeiro dia instalamos uma câmara para poder 

observar as interações sem presença humana. Pudemos observar que “Janji” passou a maioria 

do seu tempo a seguir “Kedua”, provocando-o fisicamente. Estas interações não levaram a 

reação por parte de “Olga”. Pudemos também observar momentos de acasalamento entre 

“Olga” e “Kedua” e de higiene entre os três indivíduos. Durante os dias seguintes não se 

observou qualquer altercação negativa entre os indivíduos, sendo que à noite “Kedua” se 

encontrava na sua jaula antes do encerramento do alçapão. 

 No dia 7 de março o alçapão entre as duas jaulas não foi encerrando à noite, iniciando-

se assim a quarta fase de integração de “Kedua”. Na manhã seguinte, Kedua encontrava-se na 

jaula esquerda, juntamente com os outros indivíduos. Nesse dia observamos que “Kedua” 

tinha uma ferida superficial no pé direito sem grande gravidade.  

 Durante o resto da fase não foi observado qualquer comportamento digno de registo.  

 Na última fase foi aberto o alçapão que dava acesso ao exterior do recinto. No 

primeiro dia “Kedua” teve a possibilidade de descobrir a ilha com “Olga” e “Janji” mas sem a 

presença das lontras. “Kedua“ explorou o seu novo ambiente sem alteração do seu 

comportamento com “Olga” e “Janji”. 

 No dia 22 de abril foi observado uma altercação física entre “Kedua” e “Janji”. Esta 

altercação teve lugar próximo da água e foi “Olga” que retirou “Janji” da água. Após esta 

altercação, observou-se sangue no membro posterior direito e dificuldade na locomoção de 

“Janji”, que apenas utilizava os membros anteriores para se deslocar. Foi então tomada a 

decisão de capturar “Janji” para observação dos ferimentos e posterior intervenção no próprio 

dia. Após anestesia de “Janji” foi possível observar a extensão dos ferimentos (Figura 5), 
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consistindo em duas lacerações na parte distal dos fémures: uma no membro posterior direito, 

profunda com desconexão muscular grave, e uma outra laceração mais antiga no membro 

posterior esquerdo com exsudado mucopurulento. Foi imediatamente feito o seu transporte 

para a clínica veterinária “Clínique Vétérinaire des Dômes”, onde se efetuou a limpeza e 

sutura das camadas musculares e da pele. Devido à extensão das lacerações a cirurgia durou 

três horas com um prognóstico muito reservado em ambos os membros. No membro posterior 

direito a extensão dos danos musculares e potenciais danos nervosos poderiam comprometer a 

sua mobilidade após recuperação. No membro posterior esquerdo, devido ao facto da 

laceração não ser recente, havia já retração das massas musculares que tornaria mais provável 

a deiscência das suturas e incapacidade de recuperação da mobilidade ligado ao risco de 

infeção.  

 

Figura 5: Ferimentos observados nos membros posteriores de "Janji" (fotografia da autora devidamente 

autorizada pelo Parc Animalier d'Auvergne)  

Após a cirurgia (Figura 6), “Janji” foi colocada numa transportadora para limitar os 

movimentos dos membros posteriores. No seguimento da captura de “Janji”, “Olga” foi 

isolada na jaula esquerda do edifício, separada de “Kedua” que tinha acesso à jaula direita e 

exterior. 
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Figura 6: Ferimentos após sutura (fotografia da autora devidamente autorizada pelo Parc Animalier d'Auvergne) 

Durante o período de tratamento a transportadora onde se encontrava “Janji” foi 

colocada em frente à jaula onde se encontrava “Olga”, para evitar stress adicional à cria 

durante o período de tratamento. Foi possível observar que nos primeiros dias “Olga” se 

mantinha perto de “Janji” junto da rede, mas que ao longo dos dias se foi afastando, tendo 

tendência para se isolar no fundo da jaula.  

 No dia 30 de abril, após três dias com diminuição no apetite de “Janji”, esta foi 

transportada para a clínica do parque. Após anestesia pôde-se observar uma evolução 

desfavorável das feridas, com perda de mobilidade dos dois membros e ainda suspeita de 

infeção do membro posterior esquerdo. Foi tomada a decisão de eutanásia. Após a necropsia 

foi diagnosticada miosite e periostite do membro posterior esquerdo e completa desconexão 

muscular do membro posterior direito com perda de mobilidade no joelho devido às múltiplas 

mordidas.   

 Dois dias após a morte de “Janji” foi reaberto o acesso entre as jaulas e para o exterior 

sob supervisão. No início do reencontro observaram-se algumas interações físicas entre 

“Kedua” e “Olga” sem comportamentos violentos, seguidos por acasalamentos. Até hoje não 

se voltaram a observar interações violentas entre os indivíduos. 
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2.1.4. Discussão: 

Os casais de Gibão-de-mãos-brancas foram, durante vários anos, considerados como 

casais vitalícios, apenas terminados pela morte de um dos membros (Gittins e Raemaekers 

1980). Na maioria dos casos observados na natureza, a morte de um dos membros do casal é 

seguido pela migração de um indivíduo do mesmo sexo de um casal vizinho para formar com 

o(a) viúvo(a) um novo casal estável (Palombit 1994; Sommer e Reichard 1997). Palombit 

(1994) descreve ainda diversos casos de indivíduos que estão integrados num grupo com 

juvenis aquando a chegada do novo macho e em vários casos, a introdução de um novo 

macho adulto não levou a efeitos negativos sobre os juvenis presentes mesmo em cativeiro. É 

ainda descrito que, nos primatas, a adoção por parte de machos adultos é facilitada após o 

desmame do juvenil (Thierry e Anderson 1986). Face a esta informação, foi tomada a decisão 

de integração de um novo macho num grupo de gibões-de-mãos-brancas composto por uma 

fêmea adulta e uma juvenil de dois anos e meio.  

 A integração de um novo indivíduo num grupo deve ser feita com as devidas 

precauções, de maneira a otimizar as possibilidades de sucesso. Por isso, esta deve ser feita de 

forma progressiva e controlada (Mootnick 1997; NSW Agriculture 2000; Miller 2010). 

O contacto através de rede na primeira fase é de grande importância, pois permite uma 

primeira interação entre os indivíduos de forma visual, olfativa e auditiva, mas também um 

primeiro contacto táctil controlado (Mootnick 1997; NSW Agriculture 2000; Miller 2010). 

Evita-se assim um confronto direto entre indivíduos que não se conhecem e que pode levar a 

agressão. Esta etapa permite também uma observação dos comportamentos que estes 

indivíduos têm uns para com os outros, possibilitando a recolha de informação sobre a sua 

dinâmica grupal e tentando prever a harmonia do grupo que queremos formar.  

 Nos primatas, a harmonia de grupo pode ser qualificada pelo tempo dispensado em 

atividades sociais entre as quais: grooming, jogo, e contacto social (Mootnick 1997; Bartlett 

2003; Lehmann, Korstjens, e Dunbar 2007). Nesta primeira fase é importante sublinhar o 

facto de que os três membros do grupo mantiveram uma distância entre eles relativamente 

curta. De facto, “Janji” e “Olga” passavam a maioria do tempo no interior do edifício, saindo 

apenas aquando a chegada de um tratador ao edifício. Podemos emitir duas hipóteses que 

expliquem este facto (a) as temperaturas exteriores negativas levaram a que as duas fêmeas 

preferissem as temperaturas amenas do interior do edifício ou (b) as duas fêmeas procuravam 
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o contacto com o macho “Kedua”. O facto de observar que todos os indivíduos se 

posicionavam preferencialmente lado a lado através da rede, é favorável à hipótese (b) de que 

os indivíduos permaneciam no interior para manter um contacto próximo com “Kedua”.  

 Os membros da família HYLOBATIDAE são os únicos primatas não-humanos cujas 

vocalizações são consideradas canções (Terleph, Malaivijitnond e Reichard 2018). Os Gibões 

são capazes de emitir Great calls constituídos por 60 a 80 notas, que variam entre indivíduos 

(Cowlishaw 1992). Aquando da formação de um casal, é possível ouvir cânticos sob a forma 

de duetos. A função destes duetos é longamente discutida por Cowlishaw (1992), concluindo 

que estes são essenciais para a coesão do casal, pois quando é formado um novo casal estes 

cantos são ouvidos com maior frequência e que quanto maior a duração do casal, maior será a 

coordenação do dueto. Assim, os duetos que pudemos ouvir durante esta primeira fase são um 

indício de um bom entendimento entre os indivíduos adultos (Mootnick 1997; Miller 2010).  

 Durante os momentos de distanciamento (saída de “Olga” e “Janji” para o exterior), 

observou-se um aumento na deslocação de “Kedua” no interior da jaula acompanhado por 

pequenas vocalizações ou “hoo’s”. Estas pequenas vocalizações intermitentes ou contact calls 

foram descritos como apelos por parte de um membro do grupo que se separa dos restantes 

(Raemaekers e Raemaekers 1985; Clarke, Reichard e Zuberbühler 2015). Estes dois 

elementos podem ser interpretados como comportamentos de stress associados à separação 

física e visual dos outros membros do “seu grupo”, e uma tentativa de contacto com estes. O 

facto de “Kedua” procurar o contacto visual com os outros através do alçapão parece 

confirmar esta hipótese.  

 Durante as duas primeiras fases, onde o contacto físico era limitado pela presença da 

rede, foram observados comportamentos compatíveis com uma boa harmonia entre os 

indivíduos (Mootnick 1997; Miller 2010). Nenhum comportamento agressivo foi observado, 

mesmo quando as interações eram mais próximas como a tentativa de “Janji” de retirar 

comida a “Kedua” ou quando “Janji” se interpõe entre “Kedua” e “Olga”. Assim, e face a 

estes resultados, a decisão de passar à fase seguinte foi tomada com alguma serenidade.  

 Os comportamentos observados na terceira fase foram na sua maioria consistentes 

com as observações das fases precedentes, mantendo-se os cantos em dueto e proximidade 

dos indivíduos. O contacto físico nesta fase permitiu ainda observar uma série de 

comportamentos consistentes com uma harmonia de grupo. Os acasalamentos observados 
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entre os indivíduos adultos são uma parte importante de contacto social (Mootnick 1997; 

Lehmann, Korstjens e Dunbar 2007), e são consistentes com a hipótese de que as fêmeas 

adultas têm tendência a solicitar mais frequentemente o acasalamento aquando da chegada de 

um novo macho ao território (van Schaik, Pradhan e van Noordwijk 2004).  

 A função do grooming em primatas foi descrita por vários autores como sendo 

principalmente social (Dunbar 1991; Lehmann, Korstjens e Dunbar 2007), podendo na 

natureza ocupar 63,9% do tempo social no caso dos gibões-de-mãos-brancas (Bartlett 2003). 

Neste estudo não foi quantificado o número de interações de grooming, mas este 

comportamento foi observado em vários momentos, entre todos os membros do grupo.  

 Os jogos observados entre “Kedua” e “Janji” têm também uma grande importância 

para a harmonia de grupo. Estes são considerados por Lehman et al (2007) como tempo 

social, correspondendo, segundo as observações de Bartlett (2003), a 29% das interações 

sociais no grupo de gibões selvagens observados no seu estudo. Estes jogos são repartidos, no 

estudo de Bartlett (2003), por 63,7% de combate corpo-a-corpo, 26,5% de corrida e 9.8% de 

mordeduras e estaladas, o que é consistente com as nossas observações. Nas observações de 

grupos selvagens foi largamente observado o jogo entre machos adultos e jovens gibões 

(Sommer e Reichard 1997; Bartlett 2003), sendo mesmo descrito como importante no 

desenvolvimento dos juvenis (Berkson 1966).  

 Uma das observações mais interessantes desta fase foi a partilha de alimento, 

observada entre “Kedua” e “Janji” no dia 20 de fevereiro. Comportamentos equivalentes 

tinham sido previamente observados entre “Janji” e a sua mãe. Esta transferência de alimentos 

é relativamente comum entre gibões (Fischer e Geissmann 1990) e foi observado em vários 

outros estudos nomeadamente, por Schessler e Nash (1977), sendo descrita como uma forma 

de manter a ligação entre os indivíduos do grupo. A partilha de comida é observada 

essencialmente entre juvenis, mas também entre juvenis e adultos, e mesmo se a sua função é 

ainda desconhecida, foi descrita como tendo uma dimensão importante nas relações sociais 

dos jovens gibões (Berkson 1966).  

Durante este período as interações agonistas foram raras e de pouca duração. Foram 

maioritariamente entre “Kedua” e “Janji” após períodos de jogo, sendo que podemos 

considerar a hipótese de que estejam relacionadas com aborrecimento por parte de “Kedua” a 

fim de acabar com a sessão de jogo. Na sua totalidade foram resolvidas rapidamente, com o 
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retorno da harmonia ao grupo.  

Pelo facto de a maioria dos comportamentos observados serem consistentes com uma 

grande harmonia no grupo, foi então tomada a decisão de manter o acesso total entre os 

animais.  

 As observações registadas durante quase cinco meses, desde a chegada de “Kedua” até 

ao dia 22 de abril, não permitiam prever o desfecho da integração do macho gibão. A morte 

de “Janji” no seguimento dos ferimentos provocados por “Kedua” levou a questionar quais 

fatores poderão ter levado a esta agressão. Neste âmbito foi feita uma revisão sobre 

agressividade em gibões e infanticídio em primatas. 

 Na observação de grupos de gibões selvagens, a chegada de um novo macho a um 

grupo foi várias vezes associada ao desaparecimento de crias (Sommer e Reichard 1997; 

Reichard e Barelli 2008; Borries, Savini, e Koenig 2011; Reichard, Ganpanakngan, e Barelli 

2012). No estudo de Van Schaik e Janson (2000) 85% dos 55 casos de infanticídio estão 

associados à alteração do macho dominante no grupo de primatas. No estudo de Borries et al 

(2011), durante o período de observação, a chegada de um novo macho a um grupo de gibões 

levou ao desaparecimento da totalidade das crias presentes, sendo que 83,3% das crias 

desaparecidas durante o período de estudo estão correlacionadas com a chegada de um novo 

macho. Os casos de infanticídio confirmados são raros pois na totalidade dos casos não foi 

observado um ataque direto que levasse à morte da cria, mas sim um desaparecimento desta 

associado à chegada do macho (Hiraiwa-Hasegawa 1988). Na literatura apenas está descrito 

um caso de observação direta de infanticídio (Alfred e Sati 1991) envolvendo um macho 

adulto e a sua própria cria.  

No estudo de ocorrência de infanticídio em primatas, foi pela primeira vez sugerido 

em 1974 que este leva a uma diminuição do intervalo entre partos (IEP, Hrdy 1974). Desde a 

emissão desta hipótese, vários estudos vieram reforçar esta ideia (van Schaik, Pradhan e van 

Noordwijk 2004; Sommer e Reichard 1997; Reichard e Barelli 2008; Reichard, 

Ganpanakngan e Barelli 2012). Foi possível calcular que o IEP de uma fêmea gibão pode 

diminuir de três anos e meio, em média, para quase dois anos em caso de infanticídio 

(Reichard, Ganpanakngan e Barelli 2012).   

No nosso caso “Janji” era já considerada juvenil, pelo que o infanticídio não teria 

influencia no intervalo entre partos de “Olga”. Sommer e Reichard (1997) propõem que além 
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do encurtamento do IEP, o desaparecimento da cria levaria a um investimento maior de parte 

da fêmea à próxima cria, assim como uma diminuição da competição da cria do novo macho 

por comida, local de abrigo e mais tarde possibilidade de acasalamento.  

Na natureza a dispersão das crias do grupo natal ocorre essencialmente no momento 

ou após a maturidade sexual, entre os cinco e oito anos de idade (Mootnick 1997), sendo que 

foi observada uma maior tolerância em manter as fêmeas imaturas no grupo. No entanto, 

aquando da integração de um novo macho sem ligação paternal com a cria, foi observada uma 

maior provocação de expulsão prematura dos juvenis (Palombit 1994). 

As observações feitas durante a integração do indivíduo “Kedua” no grupo foram na 

sua maioria compatíveis com uma boa harmonia do grupo. No entanto, o desfecho, coloca em 

perspetiva a integração de um macho gibão num grupo formado por uma fêmea adulta e uma 

fêmea juvenil. A maioria das conclusões que se retiram deste estudo foram deduzidas a partir 

de estudos em ambiente selvagem, pela escassez de estudos de migração de indivíduos em 

cativeiro.  

 

2.1.5. Conclusão: 

No meio selvagem a migração de machos adultos gibão entre grupos é frequente. 

Estes vão essencialmente ocupar o lugar de um macho desaparecido ou incapacitado. Nos 

jardins zoológicos esta migração é feita de forma artificial sendo escolhido o macho que vai 

integrar o novo grupo, não deixando assim hipótese de escolha ao grupo existente. Acresce-se 

o facto de que o território em cativeiro é limitado o que impede a migração dos juvenis 

naturalmente.  

A ausência de relatos de outros casos similares, não permite concluir sobre a 

pertinência de introduzir um novo macho num grupo de gibões com uma cria presente.  

Durante este estudo não foi discutida a possibilidade dos ferimentos de “Janji” serem 

provocados por “Olga”, pelo bom entendimento que foi observado entre estas antes e durante 

a integração de “Kedua”, assim como pelo facto do confronto que levou aos ferimentos mais 

recentes de “Janji” ter sido observado presencialmente. Não deverá no entanto ser totalmente 

excluída a possibilidade dos primeiros ferimentos terem sido causados por confrontos entre as 

fêmeas.   
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2.2. Reintrodução de uma lontra-anã-oriental (Aonyx cinereus) 

2.2.1. Material e métodos: 

Área de estudo: 

 No Parc Animalier d’Auvergne as lontras-anãs-orientais (Aonyx cinereus) partilham o 

seu território com os gibões-de-mãos-brancas na ilha e cabana, quando aberta (Figura 1). O 

seu território é ainda constituído por uma cabana à qual os primatas não têm acesso e a um 

pré-parque com acesso por túnel subterrâneo (Figura 7).  

 

Figura 7: Cabana lontra e túnel de acesso no Parc Animalier d’Auvergne (fotografia gentilmente cedida por 

François Bonnet) 

Sujeitos:  

 A lontra-anã-oriental é uma das cinco espécies de lontra que habitam a Ásia. Esta 

espécie distribui-se no sudeste asiático desde a Índia, estendendo-se a este até às Filipinas, 

Taiwan e sul da China (Figura 8). É classificada pela IUCN como vulnerável por destruição 

do seu habitat e mercado ilegal de peles (Heap et al. 2008; Hussain, Gupta e de Silva 2011; 

Wright et al 2015). Adaptada à vida semiaquática, a lontra-anã-oriental é a espécie de lontra 

mais pequena do mundo (Hussain, Gupta e de Silva 2011). Caracteriza-se também por ser a 

mais social das treze espécies e subespécies de lontras, assim como a mais presente em zoos 

(Foster e Fletcher 2007) com 434 indivíduos em 86 zoos, registados em 2007 (Dornbusch e 

Greven 2009). 
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Figura 8: Mapa de distribuição geográfica das lontras-anãs-orientais (Aonyx cinereus) («IUCN Red List maps 

(Aonyx cinereus)») 

 O grupo de lontras do Parc Animalier d’Auvergne é constituído por um casal 

identificados por “Lise”, o macho, e “Lara”, a fêmea, que chegaram ao parque zoológico a 9 

de abril de 2015. Não existe informação sobre a idade e passado destes indivíduos pois 

provêm de uma detenção ilegal.  

 Além deste casal, o parque possui também um macho de dois anos, identificado como 

“Fuzhi” (Figura 9) que integrou o parque a 28 de fevereiro de 2017, proveniente do Parc de 

l’Auxois em França. Este último formou, até 3 de dezembro de 2017, um casal com o sujeito 

“Sumie”, nascida em janeiro de 2007, que morreu nesta data.  

 No início do ano de 2018 “Fuzhi” encontrava-se isolado na zona de quarentena desde 

julho de 2017. Este isolamento foi justificado por ataques repetidos contra “Lise” no mês de 

julho. 
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Figura 9 : Sujeito "Fuzhi" (fotografia da autora devidamente autorizada pelo Parc Animalier d'Auvergne) 

Observações: 

O conjunto de informações obtidas foram fruto de observações feitas pela autora e por 

parte dos tratadores do sector. 

 

2.2.2. Protocolo de reintrodução 

O protocolo de integração compreendeu duas fases. Uma de contacto indireto (através 

de rede) seguida pela segunda com a abertura da rede e contacto direto entre todos os 

indivíduos.  

 

2.2.3. Relatório de observações: 

Entre os dias 25 de março e 7 de abril de 2018, foi promovido o primeiro contacto 

indireto entre os três indivíduos. Durante este período, “Fuzhi” encontrava-se no pré-parque, 

enquanto “Lise” e “Lara” tinham acesso à cabana “Lontra” e à ilha. Desta forma, os 

indivíduos podiam apenas contactar através de um túnel em rede que separava os dois espaços 

(Figura 7). Assim, foi permitido um contacto olfativo, auditivo e visual dos indivíduos, assim 

como um contacto físico controlado através da rede.  
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No dia em que “Fuzhi” foi transferido da quarentena para o pré-parque, após explorar 

o seu novo território, este dirigiu-se ao túnel. Atraídos pelos chamamentos de “Fuzhi”, os 

indivíduos “Lise” e “Lara” aproximaram-se rapidamente deste através da rede. O contacto 

físico foi unicamente observado entre “Fuzhi” e “Lara”, tocando-se com as mãos e o focinho 

através da rede. Este contacto foi também acompanhado por numerosas vocalizações. “Lise” 

manteve-se durante todo este período à distância, vocalizando um pouco, mas sem se 

aproximar. 

 Estes comportamentos mantiveram-se durante os dias seguintes, sendo que todos eram 

alimentados ao nível do túnel para poder observar as interações entre os indivíduos. A partir 

do quarto dia, “Fuzhi” tinha tendência a manter-se no túnel durante o dia enquanto que “Lise” 

e “Lara” tinham tendência a permanecerem na cabana. Não existiram alterações durante os 13 

dias que se seguiram.  

 A primeira fase de integração de “Fuzhi” no grupo foi interrompida a dia 7 de abril, 

pela transferência de “Lise” e “Lara” para o interior da cabana “Lontras” no seguimento de 

um ataque do gibão-de-mãos-brancas “Kedua” para com estes. Durante esse período, os 

indivíduos não tiveram possibilidade de manter contacto físico mas apenas auditivo, olfativo e 

visual. No dia 9 de abril, foi observado um abcesso na face direita de “Fuzhi”, pelo que foi 

transportado para a zona de quarentena.  

 No dia 20 de abril foi retomado o protocolo da mesma forma. As interações entre os 

indivíduos mantiveram-se semelhantes às observadas anteriormente.  

 Após um total de 29 dias de contacto indireto entre os indivíduos, intercalados por 11 

dias de separação total, foi tomada a decisão de abrir o túnel, permitindo o contacto direto 

entre todos os indivíduos.  

 O contacto direto entre os indivíduos, iniciou-se a 4 de maio. No momento do 

primeiro contacto, observou-se confronto físico entre “Fuzhi” e “Lise”, sendo que este último 

se afastou. Deste confronto não se seguiram ferimentos. Durante os quatro primeiros dias 

observaram-se vários conflitos entre “Fuzhi” e “Lise”, levando sempre ao isolamento de 

“Lise”. As interações entre “Fuzhi” e “Lara” foram sempre positivas, mantendo-se próximos 

fisicamente e com várias interações gerais positivas. Entre os dias 7 e 12 de maio, observamos 

um isolamento da parte de “Lise” que se mantinha essencialmente na cabana. Durante este 

período, este indivíduo foi alimentado separadamente para evitar maiores conflitos e stress.  
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 A partir do dia 12, foi possível observar que “Lise” se isolava cada vez menos, sendo 

que os momentos de maior conflito eram durante o período de alimentação. Nestes 

momentos, “Fuzhi” apoderava-se do alimento, mostrando agressividade quando “Lise” se 

aproximava, mas sem ataque físico. Face a estas demonstrações, “Lise” afastava-se e ia 

procurar outro alimento.  

 Progressivamente, estes momentos de alimentação tornaram-se menos tensos, sendo 

que a partir de dia 17, foi possível observar uma grande harmonia no grupo com várias 

interações de grupo. A partir desta data, os indivíduos foram observados quase sempre em 

conjunto, dormindo próximos e movimentando-se no território juntos. Não foram registados 

mais incidentes desde esta data até ao fim do estudo.  

 

2.2.4. Discussão 

Anteriormente a este estudo, a separação de “Fuzhi” do grupo foi devida a várias 

altercações violentas entre este e “Lise” com ferimentos graves neste último. A familiaridade 

e as experiências anteriores, nas lontras, condicionam a formação de grupos (Hansen et al. 

2009). Assim, a reintegração de “Fuzhi” no grupo, deve ser considerada mais complicada do 

que a introdução de um novo indivíduo e, portanto, deve ser feita com maior precaução.  

A reintrodução de uma lontra no seu grupo deve seguir os mesmos passos que a 

integração de um novo indivíduo no grupo, sobretudo após uma longa separação (AZA Small 

Carnivore TAG 2009). Assim, da mesma forma, foi feita uma primeira introdução olfativa, 

auditiva e visual, com contacto físico limitado através de rede de separação.  

Esta etapa, no nosso caso, foi de extrema importância pois as lontras são capazes de 

reconhecer as vocalizações de indivíduos familiares, assim como o odor das suas fezes 

(Lemasson et al. 2013). Assim podemos pensar que tanto “Lise” como “Lara” reconheceram 

o indivíduo “Fuzhi”.  

Nesta fase procuramos observar comportamentos afiliativos (Quadro 2) que 

indicassem um bom entendimento dos indivíduos (AZA Small Carnivore TAG 2009). No 

presente estudo, foram observados vários comportamentos sociais positivos entre “Lara” e 

“Fuzhi” entre os quais vocalizações de contacto e contacto físico. Não foram observadas 

interações entre “Fuzhi” e “Lise” sendo que “Lise” se manteve à distância, mesmo quando 
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todos eram alimentados próximos de “Fuzhi”. O facto de não observar comportamentos 

agressivos entre os dois levou à etapa seguinte (Heap et al. 2008; AZA Small Carnivore TAG 

2009). 

A fase de contacto total é, em todas as integrações, a mais sensível por haver 

possibilidade de ferimentos graves por agressão e por isso deve ser feita sob supervisão (Heap 

et al. 2008; AZA Small Carnivore TAG 2009). Durante este período, observamos dois tipos 

de comportamento negativo (Quadro 2). Num primeiro tempo observamos altercações 

agressivas da parte de “Fuzhi”, dirigidas a “Lise” e num segundo tempo observamos um 

isolamento da parte de “Lise”. No total, estes comportamentos duraram nove dias. As 

altercações agressivas entre os indivíduos não resultaram em ferimentos, por “Lise” optar pela 

fuga, e, portanto, não houve necessidade de separar os animais (Heap et al. 2008; AZA Small 

Carnivore TAG 2009). Estas demonstrações de agressividade dirigida a “Lise” poderão ter 

estado na origem do isolamento natural deste, de forma a evitar o confronto. As lontras-anãs-

orientais, por serem a mais sociável das espécies de lontras (Foster e Fletcher 2007), não 

devem ser mantidas isoladas. No entanto, segundo Heap et al (2008), as introduções 

complicadas, nesta espécie, podem beneficiar do isolamento de um ou ambos os indivíduos 

entre três e quatro dias, pois os indivíduos terão tendência a aceitar melhor a companhia do 

outro após este período. Podemos questionar se este isolamento natural por parte de “Lise” 

poderá estar à origem da harmonia entre os indivíduos que observamos à posteriori.  

Comportamento Tipo de interação Descrição 

Grooming Positivo Dois ou mais indivíduos partilham 

mordidelas suaves nos ombros e 

cabeça. 

Toque dos focinhos Positivo Dois ou mais indivíduos tocam os 

focinhos entre eles. 

Esfregar os corpos Positivo Dois ou mais indivíduos estão em 

contacto corporal total e 

movimentam-se esfregando-se. Sem 

presença de mordidelas. 

Interação geral Positivo Dois indivíduos correm, comem, 
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deitam-se juntos.  

Interação geral de grupo Positivo Mais de dois indivíduos correm, 

comem, deitam-se juntos. 

Luta Negativo Dois ou mais indivíduos enrolam-se 

em terra ou água enquanto se 

mordem e gritam. Pode levar a 

feridas abertas graves. 

Gritos Negativo Um animal grita para outro sem 

contacto físico 

Quadro 2: Comportamentos sociais observados. Adaptado de Hansen et al (2009) 

Os grupos de lontra-anã-oriental (Aonys cinereus) organizam-se geralmente, num 

casal monogâmico e suas progenituras (Heap et al. 2008; Perdue, Snyder e Maple 2013; 

Lemasson et al. 2014). Aqui pudemos observar uma alteração no par “Lise”/”Lara”, com a 

aproximação de “Lara” a “Fuzhi” e a marginalização de “Lise”. No passado, ao nosso 

conhecimento, o casal “Lise”/”Lara” não procriou. Segundo Heap et al (2008), como 

observado aqui, a introdução de um novo indivíduo pode levar à alteração do casal presente, 

mesmo se este é estável, com a marginalização e até vitimização de um dos indivíduos. 

Podemos supor que “Fuzhi” por ser mais jovem, seria um melhor candidato para a procriação 

do que “Lise”, e por esta razão esta se aproximou mais rapidamente de “Fuzhi”, o que, 

consequentemente levou à alteração do casal principal.  

O grupo do estudo pode ser considerado atípico por ser constituído por dois machos e 

uma fêmea. Em cativeiro, como na natureza os grupos são tipicamente formados por um casal 

e suas crias (Timmis 1971; Lancaster 1975; Leslie 1970; Dornbusch e Greven 2009; 

Lemasson et al. 2014). Há, no entanto, relatos da presença de dois machos e uma fêmea num 

mesmo grupo (Lancaster 1975; Lemasson et al. 2013). A distanciação observada entre os dois 

machos ocorre mesmo em grupos de machos da mesma família (Cuculescu-Santana et al. 

2017). No entanto podemos presumir que a presença de uma fêmea no grupo poderá estar na 

origem das agressões observadas aqui, mas também na origem das agressões passadas.  

A observação de agressividade dentro de um grupo estável desta espécie é pouco 

habitual. Esta baixa agressividade poderá ser uma estratégia para manter os membros do 
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grupo que mais tarde ajudarão na cria das progenituras do casal (Foster e Fletcher 2007). 

Podemos supor que a harmonia atingida no fim, poderá ser uma estratégia para manter “Lise” 

no grupo e assim no futuro este assistir na cria das progenituras do novo casal.  

 

2.2.5. Conclusão: 

 A reintegração de “Fuzhi” no grupo pode ser considerado um sucesso pois, no final, 

todos os seus membros partilham interações positivas. Este desfecho deve, no entanto, ser 

tomado com precaução, pois por vezes, podem ser observadas interações positivas dos 

primeiros dias, e mais tarde demonstrações de agressividade (AZA Small Carnivore TAG 

2009). 
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2.3. Exposição mista: 

2.3.1. Material e métodos 

Área de estudo: 

 No Parc Animalier d’Auvergne, as lontras-anãs-orientais (Aonys cinereus) e os 

gibões-de-mãos-brancas (Hylobates lar) formam um grupo misto, partilhando um recinto 

constituído por uma ilha de 500 m2  e uma cabana. As lontras têm ainda acesso a uma cabana 

secundária e um território que envolve a ilha (Figura 1).   

 

Sujeitos: 

 O grupo misto é constituído pela família de gibão-de-mãos-brancas, composta por 

“Kedua”, “Olga” e “Janji”, e grupo de lontras-anãs-orientais cujos membros são “Lise”, 

“Lara” e “Fuzhi”. Os indivíduos foram apresentados nos pontos 2.1.1 e 2.2.1. Todas as lontras 

partilharam no ano precedente o espaço com “Olga” e “Janji” sem incidentes. Os tratadores 

do Oweenhands Dierenpark informaram-nos que “Kedua” nunca tinha contactado com outras 

espécies anteriormente 

 

Observações: 

O conjunto de informações obtidas foram fruto de observações feitas por parte da 

autora e dos tratadores do sector. 

 

2.3.2. Protocolo de introdução 

Entre os dias 23 e 30 de março foi dado livre acesso a “Lise” e “Lara” à cabana 

principal. Nesta cabana, os gibões estavam isolados na jaula da esquerda, enquanto que as 

lontras podiam aceder à jaula da direita assim como ao exterior. Uma placa de PVC 

transparente foi instalada na parte inferior da rede que divide as jaulas para evitar o contacto 

físico através da rede. No dia 30 de março, estes indivíduos foram mantidos dentro da cabana, 

nas respetivas jaulas. No dia seguinte, foi aberto o alçapão que dá acesso ao exterior aos 

gibões mantendo as lontras no interior da cabana. No dia 1 de abril, as duas lontras obtiveram 
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acesso ao exterior permitindo o primeiro contacto físico direto entre os cinco indivíduos.    

 No dia 4 de maio, foi feita a integração de “Fuzhi” diretamente na ilha. 

 

2.3.3. Relatório de observações  

Entre os dias 23 e 30 de março foi dado acesso a “Lise” e “Lara” à jaula do lado 

direito da cabana principal, permitindo um primeiro contacto visual, olfativo e auditivo entre 

os indivíduos. Nos primeiros dias, “Kedua” passou longos períodos a observar as lontras, 

produzindo vocalizações curtas e tentando tocar nelas, razão pela qual foi instalada a placa de 

PVC. O interesse demonstrado por “Kedua” foi diminuindo ao longo dos dias sendo que a 

partir do dia 29, não foram observadas tentativas de tocar ou vocalizações por parte deste. No 

dia 31 de março as lontras foram isoladas na jaula direita para permitir que a primeira 

exploração do território exterior por parte de “Kedua” fosse feita sem a presença destas. No 

dia seguinte após a abertura do alçapão que dá acesso ao exterior às lontras, foi feito o 

primeiro contacto direto entre os cinco indivíduos. “Kedua” precipitou-se sobre “Lara” e 

tocou no dorso desta, fugindo de seguida. Durante o resto do dia e nos dias seguintes, não 

foram observadas interações entre as espécies.  

No dia 5 de abril, foi observada uma ferida aberta profunda na cauda de “Lise” (Figura 

10). Por não ter sido observado um ataque, a origem da ferida era desconhecida. No dia 

seguinte, durante a captura de “Lise” para tratamento, foi observado um ataque de “Kedua” 

para com “Lara”. Este capturou “Lara” e mordendo-a na base da cauda e, de seguida, atirou-a 

para a água, levando a feridas similares às de “Lise” (Figura 11). Ambos foram capturados 

para sutura e limpeza das respetivas feridas.  
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Figura 10: Ferimento observado na cauda de "Lise" (fotografia da autora devidamente autorizada pelo Parc 

Animalier d'Auvergne) 

 

 

Figura 11: Ferimento observado na base da cauda de "Lara" (fotografia da autora devidamente autorizada pelo 

Parc Animalier d'Auvergne) 

As duas lontras reintegraram o recinto no dia 17 de abril após tratamentos. Durante os 

dias que se seguiram as lontras não evitaram os territórios partilhados com os gibões, no 

entanto não foram observados confrontos. No dia 2 de maio foi observado e capturado em 

vídeo um ataque de “Kedua” para com “Lise”. O confronto ocorreu quando as duas lontras 

saiam da cabana pelo alçapão (Figura 12). Nesse momento, “Kedua” precipitou-se sobre as 

lontras que tentaram escapar em direção à cabana. O gibão conseguiu agarrar a cauda de 

“Lise” que se desequilibrou e caiu à água. Não foram observados ferimentos resultantes deste 

confronto.  
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Figura 12: Acesso à cabana gibão-de-mãos-brancas pela ilha (fotografia gentilmente cedida por François 

Bonnet) 

 Mesmo após os ferimentos foram registados vários momentos em que as lontras 

estavam presentes nas jaulas interiores com “Kedua” sem ocorrência de comportamentos 

agressivos.  

A integração de “Fuzhi” não levou a alterações na dinâmica geral do grupo. Este foi 

observado a subir à gamela de “Kedua”, para usurpar comida, auxiliando-se da rede da jaula, 

na presencia de “Kedua”. Este último apenas tocou em “Fuzhi” sem demonstrações de 

agressividade.  

À posteriori, foi instalado um dispositivo impedindo o acesso das lontras à cabana, 

para evitar novos conflitos. 

2.3.4. Discussão 

Na natureza, são numerosos os grupos sociais mistos que se formam desde espécies 

taxonomicamente próximas (aves, primatas e ungulados) até espécies de ordens diferentes. As 

espécies que se conectam na natureza têm frequentemente relações de simbiose que levam a 

vários benefícios como a procura/utilização de alimento e a deteção de predadores (Stensland, 

Angerbjörn e Berggren 2003).  

Os zoos modernos apostam cada vez mais em exposições mistas (Pearson, Davis e 

Litchfield 2010; Kaandorp 2011). No Parc Animalier d’Auvergne, até à data, existem 12 
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exposições mistas. Estas exposições tanto podem ser com espécies taxonomicamente 

próximas, como a floresta dos lemurianos onde se encontram cinco espécies e subespécies de 

lemurianos, ou mais distantes, como a exposição Sul Americana composta por duas antas-

brasileiras (Tapirus terrestris), um casal de pudus (Pudu puda), três nandus americanos (Rhea 

americana), quatro fêmeas de capivara (Hydrochoerus hydrochoeris), cinco machos de 

macaco-de-cheiro (Saimiri scieureus) e um porco-espinho-brasileiro (Coendou prehensilis). 

São várias as vantagens que levam as instituições a optar por este tipo de exposições 

entre as quais a utilização mais eficaz dos recursos, o enriquecimento ambiental e o maior 

valor educacional para o público (Dickie 1998; Veasey e Hammer 2010; Kaandorp 2011; 

Kraaij e Maat 2011).  

A formação de grupos com espécies de nichos ecológicos diferentes, permite uma 

utilização do espaço mais eficaz (Crotty 1981), sendo aqui um exemplo com uma espécie 

essencialmente arbórea e outra semiaquática.  

Este tipo de exposições é considerado por vários autores como uma técnica de 

enriquecimento ambiental (Hardie 1997; Shepherdson 2003; Dalton e Buchanan-Smith 2005; 

Pearson, Davis, e Litchfield 2010; Buchanan-Smith 2012). Ao contrário das técnicas 

convencionais de enriquecimento ambiental, a presença de outra espécie cujo comportamento 

é imprevisível leva a uma diversificação dos comportamentos (Veasey e Hammer 2010), 

assim como uma maior estimulação física e psicológica (Buchanan-Smith 2012) dos animais 

expostos. As interações entre as espécies podem ser diretas, com comportamentos afiliativos 

(Pearson, Davis e Litchfield 2010; Veasey e Hammer 2010) ou, como no presente caso, as 

interações podem ser mínimas, no entanto a presença da outra espécie leva à estimulação 

sensorial pela movimentação, odores e sons desta (Buchanan-Smith 2012).  

O aumento da atividade dos indivíduos leva a um maior interesse por parte do público. 

Frequentemente existem espécies de grande importância em termos de programas de 

conservação que despertam pouco interesse por parte do público, como por exemplo animais 

de pequena estatura. A combinação em exposições mista com espécies mais apreciadas pelo 

público permite captar a atenção do público para a espécie onde o foco da educação ambiental 

é mais importante (Crotty 1981). A exposição gibão-de-mãos-brancas/lontras-anãs-orientais 
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tem um interesse acrescido no Parc Animalier d’Auvergne pois ambas as espécies são 

apoiadas na natureza pelo projeto Anoulak que age em prol das espécies ameaçadas no Laos 

(«La Passerelle Conservation | Projet Anoulak» 2018).  

No entanto, existem desvantagens e riscos na formação de exposições mistas. Estas 

exposições requerem uma maior atenção por parte dos tratadores e veterinários para detetar o 

mais cedo possível o desenvolvimento de comportamentos indesejáveis e stress. É também 

importante planear com atenção a exposição para evitar problemas de saúde como o 

desenvolvimento de doenças infecciosas e problemas nutricionais (Veasey e Hammer 2010), 

sendo os traumatismos decorrentes de agressão o problema mais frequente nas exposições 

mistas (Kaandorp 2011).  

Perante estes riscos, a melhor solução é a prevenção. No estudo de Kraaij e Maat 

(2011) foram destacados quatro pontos cruciais no sucesso de exposições mistas: existência 

de espaço suficiente, possibilidade de escapar com espaços espécie-específicos, o 

temperamento da espécie e a personalidade individual. Kaandorp (2011) adiciona também a 

importância de separar os recursos (alimentação, abrigo e água). 

Os nichos ecológicos distintos das espécies expostas permitem uma fácil separação 

dos recursos e dos territórios. As lontras têm a possibilidade de escapar ao contacto com os 

gibões pela água, tendo um território terrestre e uma cabana que lhes são exclusivos, sendo 

alimentadas fora do alcance dos gibões e tendo acesso a água e abrigo na sua cabana. Esta 

separação permite também que a alimentação seja espécie-especifica.  

Existem várias exposições de lontras-anãs-orientais com primatas (Coe 2004; AZA 

2007; Kraaij e Maat 2011). A combinação lontra-anã-oriental/gibão-de-mãos-brancas também 

não é inédita (Coe 2004; AZA Small Carnivore TAG 2009; Lemasson et al. 2013), mas existe 

pouca informação sobre o seu sucesso ou insucesso. O carácter curioso dos primatas leva-os a 

procurar o contacto físico com espécies que lhes são desconhecidas e, potencialmente, levar a 

ferimentos (AZA 2007) com consequente término da exposição mista. No entanto, o término 

devido a um ferimento ou a morte de um indivíduo está ao cargo de cada instituição que pode 

tomar a decisão de cessar ou alterar o ambiente para tentar manter a exposição mista. No 

nosso caso os ferimentos não levaram à separação definitiva das espécies sendo, no entanto, 

colocado à posteriori um dispositivo com o âmbito de impedir as lontras de aceder à cabana. 

Esta decisão foi tomada após verificar que os ataques observados ocorreram na passagem 
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entre a ilha e a cabana onde as lontras podiam encontrar-se encurraladas e assim impedidas de 

escapar ao ataque.  

O stress provocado pelas exposições mistas pode ser subtil, no entanto pode estar à 

origem de problemas comportamentais ou mesmo de insucesso reprodutivo (Thomas e 

Maruska 1996). Neste caso não foram observados comportamentos consistentes com stress, 

sendo que as lontras continuaram a aproximar-se dos gibões sem demonstrar medo ou 

agressividade. O casal de lontras inicialmente presente (“Lise” e “Lara”) não obteve 

descendência no Parc Animalier d’Auvergne. A eventual idade avançada de “Lise” pode estar 

na origem deste insucesso reprodutivo.  

O método de introdução não se mostrou fulcral no sucesso das exposições mistas 

estudadas por Kraaij e Maat (2011). Existe pouca informação sobre o método de introdução 

mais bem sucedido. Assim, frequentemente, o protocolo utilizado é adaptado a partir dos 

métodos tradicionais, começando assim por uma introdução auditiva, visual e olfativa antes 

de proceder a um contacto físico (Dalton e Buchanan-Smith 2005; Pearson, Davis e Litchfield 

2010; Buchanan-Smith 2012). No entanto, introduções diretas foram descritas como 

igualmente bem sucedidas (Sodaro 1999). Neste caso, para “Lise” e “Lara” foi feita uma 

introdução por etapas devido ao facto de “Kedua” nunca ter entrado em contacto com lontras 

anteriormente. Esta etapa permitiu observar o interesse deste perante as lontras, mas a 

ausência de demonstrações de agressividade levou rapidamente à passagem à etapa seguinte. 

O protocolo utilizado para a introdução de “Fuzhi” foi o de contacto direto sendo que não 

foram observadas alterações na dinâmica social entre as duas espécies após a sua integração. 

O ataque observado a “Lise” e depois “Lara”, ocorreu após cinco dias de contacto direto sem 

que nesse período fossem observados comportamentos de agressividade ou dominância 

territorial por parte de “Kedua”. Assim, o protocolo de integração não aparentou ter influência 

sobre o ataque observado à posteriori.  

O comportamento individual dos sujeitos aparenta ser um fator fulcral no sucesso 

deste tipo de exposições (Pearson, Davis e Litchfield 2010; Veasey e Hammer 2010; Kraaij e 

Maat 2011). O sujeito “Kedua”, dezasseis dias após o ataque a “Lara”, foi observado a atacar 

“Janji” levando a ferimentos graves e posterior morte desta. Assim podemos-nos questionar 

se a personalidade de “Kedua” poderá estar na origem dos desfechos acima registados. 
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2.3.5. Conclusão 

As exposições mistas possuem vantagens superiores às desvantagens que podem 

ocorrer (Kraaij e Maat 2011). 

Perante os ataques de “Kedua” para com “Lise” e “Lara” foi tomada a decisão de fazer 

alterações para prevenir futuros ataques ao invés de separar as espécies. Uma monitorização 

continua dos animais é, no entanto, necessária mesmo nas exposições bem sucedidas, para 

garantir a segurança dos animais, e detetar precocemente sinais de stress crónico (Dickie 

1998; Dalton e Buchanan-Smith 2005; AZA Small Carnivore TAG 2009; Pearson, Davis e 

Litchfield 2010).  
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2.4. Formação de uma nova alcateia de lobos de Mackenzie (Canis 

lupus occidentalis) 

2.4.1. Material e métodos 

Área de estudo: 

 O recinto ocupado pela nova alcateia de lobos de Mackenzie é constituído por um 

parque de 3500 m2 contendo no seu interior um pré-parque separado do resto por dois 

alçapões (Figura 13, Figura 14).   

 

Figura 13: Esquema do território dos lobos no Parc Animalier d’Auvergne 

 

Figura 14: Território dos lobos pelo ponto de vista do público no Parc Animalier d’Auvergne (fotografia 

gentilmente cedida por François Bonnet) 
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Sujeitos: 

 O lobo de Mackenzie (Canis lupus occidentalis) é uma subespécie presente no Alasca 

e no oeste do Canadá (Richardson, Kirby e Swainson 1829; Pocock 1935).  

 A nova alcateia do Parc Animalier d’Auvergne é formada por dois machos, 

identificados como “Kissos” e “Ohanzee” (Figura 15), irmãos, nascidos no parque a 25 de 

março de 2016, e duas fêmeas identificadas como “Hateya” e “Taima” (Figura 16), irmãs, 

nascidas a 18 de abril de 2017 no Zoo de la Benne e que chegaram ao Parc Animalier 

d’Auvergne a 25 de janeiro de 2018. 

 Os sujeitos “Kissos” e “Ohanzee” ocuparam até ao dia 26 de janeiro um recinto que 

partilhavam com um macho e uma fêmea com os quais formavam uma alcateia.  

 

Figura 15: Sujeitos "Kissos" (à esquerda) e "Ohanzee" (à direita) (fotografia da autora devidamente autorizada 

pelo Parc Animalier d'Auvergne) 

 

Figura 16: Sujeito "Taima" (fotografia da autora devidamente autorizada pelo Parc Animalier d'Auvergne) 
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Observações: 

O conjunto de informações obtidas foram fruto de observações feitas por parte da 

autora e dos tratadores do sector. 

 

2.4.2. Protocolo de introdução 

O protocolo de introdução foi dividido em três grandes fases: uma primeira, fase de 

contacto indireto, de curta duração (três dias) através de rede, uma segunda, mediante abertura 

do alçapão durante o dia (quatro dias) e, uma terceira fase, com abertura total (Quadro 3).  

Data Evento Estado 

25/01/2018 Chegada das fêmeas  Fêmeas no pré-parque 

26/01/2018 Transferência dos machos 

para o novo recinto 

Fêmeas no pré-parque, machos no 

parque 

29/01/2018 Abertura do alçapão 

durante o dia / fechado 

durante a noite 

Acesso ao pré-parque e parque durante 

o dia, separados durante a noite. 

02/02/2018 Abertura alçapão 24h Acesso livre  

15/02/2018 Separação 

“Ohanzee”/”Kissos” 

Pré-parque: “Ohanzee” 

Parque: “Kissos”, “Hateya”, “Taima” 

05/03/2018 Troca “Ohanzee”/”Kissos” Pré-parque: “Kissos” 

Parque: “Ohanzee”, ”Taima”,  

“Hateya” 

04/04/2018 Abertura alçapão 24h Acesso livre 

08/05/2018 Separação 

“Ohanzee”/”Kissos” 

Pré-parque: “Ohanzee” 

Parque: “Kissos”, “Taima”, “Hateya” 

Quadro 3: Fases de integração dos lobos no Parc Animalier d'Auvergne 
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2.4.3. Relatório de observações  

A formação da nova alcateia teve lugar num recinto novo, construído para o efeito. As 

duas fêmeas de lobo de Mackenzie chegaram ao Parc Animalier d’Auvergne no dia 25 de 

janeiro. Nesse dia, foram libertadas diretamente no pré-parque do novo recinto. No dia 

seguinte, os dois jovens machos foram transferidos do recinto que partilhavam com a antiga 

alcateia no parque zoológico, para o novo recinto. Esta transferência foi realizada com recurso 

a anestesia, deixando os machos acordar no novo recinto, separados das fêmeas pela rede que 

separa o pré-parque do recinto. 

 Foram vistas poucas interações entre os dois grupos durante o período de separação 

física. Os quatro sujeitos fizeram rapidamente o reconhecimento do seu território. Pôde-se 

notar que o indivíduo “Hateya” se mostrou mais curiosa que “Taima” na exploração do 

território. Foram ouvidos várias vezes uivos dos machos aos quais se juntaram os uivos dos 

dois membros da sua antiga alcateia.  

No dia 29 de janeiro, três dias após a transferência dos machos, foram abertos os 

alçapões que separavam o pré-parque do parque principal. Esta abertura foi feita apenas 

durante o dia, até ao dia 2 de fevereiro, sob supervisão. No primeiro dia, não houve contacto 

direto entre os animais. O sujeito “Ohanzee” passou apenas a cabeça pelo alçapão, mas não 

entrou no pré-parque. Foi também possível observar que o indivíduo “Kissos” eriçava o pêlo 

quando se aproximava das fêmeas através da rede.  

Foi apenas no segundo dia que houve contacto entre os animais, sendo que “Kissos” 

passou através do alçapão aberto para o pré-parque e “Hateya” passou para o parque. As 

interações entre os indivíduos foram essencialmente do foro de jogo, sem demonstrações de 

agressividade. As fêmeas mostraram uma tendência a manterem-se juntas para se proteger. 

Durante os restantes dias desta fase, as interações mantiveram-se da mesma forma, sendo que 

durante a manhã pôde-se observar interações de “jogo” e durante a tarde os dois grupos 

separavam-se para descansar. Observou-se que as fêmeas tiveram tendência a voltar para o 

pré-parque nos momentos de descanso.  

No dia 2 de fevereiro foi mantida, pela primeira vez, a abertura entre o pré-parque e o 

parque durante a noite. Na manhã seguinte, “Hateya” encontrava-se no pré-parque enquanto 

que os outros indivíduos se encontravam no recinto principal. Durante a tarde todos 
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permaneceram no parque. Não foram detetados momentos de agressividade, no entanto, nos 

momentos de descanso pudemos observar que os dois grupos se mantinham à distância.  

Durante os dias que se seguiram foi observado um aumento da tensão no grupo. Foi 

observado que o momento de alimentação se tornou um ponto critico no grupo. Os lobos do 

Parc Animalier d’Auvergne são alimentados cinco dias por semana, ao fim do dia. Nos dias 

de jejum o entendimento no grupo foi essencialmente positivo. Nos restantes dias os conflitos 

foram aumentando no momento de alimentação. Nos primeiros dias, as fêmeas não se 

aproximavam do ponto onde o alimento era atirado, sendo alimentadas noutros pontos do 

recinto. A partir do terceiro dia, os machos começaram a correr atrás das fêmeas quando estas 

se aproximavam da comida. As fêmeas tinham tendência a fugir com medo, mas, quando 

encurraladas, “Hateya” atacava. Face aos confrontos, “Hateya” tinha tendência a atacar e 

defender a irmã, enquanto que “Taima” se deitava em postura de submissão. A partir do dia 8 

de fevereiro os confrontos tornaram-se cada vez mais agressivos. “Hateya” foi mordida em 

várias ocasiões no flanco esquerdo. Numa tentativa de apaziguar os conflitos, o alimento era 

distribuído no maior espaço possível, tentando alimentar as fêmeas e machos em simultâneo 

em locais separados, com uma quantidade de carne superior à ração diária (2kg de carne por 

indivíduo por dia). A partir de 13 de fevereiro as fêmeas deixaram de se alimentar, mesmo 

quando os machos não estavam próximos e não as viam. Passavam próximo da carne, mas 

mantinham-se atentas às ações dos machos ao longe e não se alimentavam. As feridas de 

“Hateya” pioraram, não cicatrizando, e a condição corporal das fêmeas começou a degradar-

se. As relações entre os indivíduos durante o dia também se tornaram menos próximas. As 

fêmeas mantinham-se em alerta e stressadas mesmo durante o dia, e mantinham uma maior 

distância dos machos.  

Por estas razões, e visto que os machos atacavam sempre em conjunto foi tomada a 

decisão de separar os machos durante algum tempo para tentar quebrar a ligação entre estes. 

Assim, a 15 de fevereiro, “Ohanzee” foi isolado no pré-parque.  

No dia de separação “Kissos” manteve-se próximo da rede do pré-parque, próximo do 

irmão, sem se aproximar das fêmeas. Durante os dias que se seguiram as fêmeas pareceram 

mais descontraídas. Foram vistos em vários momentos os três indivíduos próximos durante o 

dia. Continuou-se a dispersar o alimento, mas os confrontos tornaram-se menos violentos. 

“Kissos” continuava a correr em direção das fêmeas quando estas tinham carne, mas quando 



Vila Real, 2018 

38 

estas se afastavam ele não continuava a perseguição. No dia 26 de fevereiro foi observada 

uma interação de jogo entre “Taima” e “Kissos”. O entendimento entre os três indivíduos 

parecia bom. As fêmeas começaram a recuperar um pouco de condição corporal e as feridas 

começaram a cicatrizar. O sujeito “Kissos” começou a passar pouco tempo ao lado do irmão e 

mais tempo com as fêmeas.  

No dia 5 de março foi tomada a decisão de voltar a integrar “Ohanzee” na alcateia. No 

momento em que o alçapão foi aberto, este começou a correr atrás das fêmeas acompanhado 

por “Kissos”. Esta corrida que durou trinta minutos acabou com a reabertura das feridas de 

“Hateya” no flanco direito e feridas no flanco esquerdo de “Taima”. Face a esta altercação 

extremamente violenta, e ao facto dos dois machos se terem aliado para atacar as fêmeas, 

“Kissos” foi isolado no pré-parque. Este isolamento tinha como objetivo prolongar a 

separação entre os dois irmãos, assim como observar as interações entre “Ohanzee” e as 

fêmeas quando estava sozinho.  

Durante este período de trinta dias, o sujeito “Ohanzee”, mostrou-se menos próximo 

das fêmeas. Durante os períodos de observação, este mantinha-se essencialmente ao lado do 

pré-parque, em contacto com o irmão. As interações com as fêmeas não eram tão violentas 

como precedentemente, mas continuava a correr atrás delas, não ocorrendo momentos de 

interação calma como as observadas entre “Kissos” e as fêmeas. Estas mantinham-se 

preferencialmente próximas entre elas e longe dos machos. A alimentação foi pouco 

problemática pois mesmo se “Ohanzee” continuava a correr atrás das fêmeas, como este tinha 

medo dos tratadores, enquanto estes estivessem presentes, as fêmeas podiam comer.  

No dia 4 de abril foi reaberto o alçapão do pré-parque numa tentativa de juntar todos 

os indivíduos. Os machos voltaram a correr atrás das fêmeas toda a tarde. Durante estas 

altercações, “Ohanzee” mantinha uma postura mais agressiva do que “Kissos”, que parecia ter 

uma postura de jogo. Nesse dia as feridas de “Hateya” voltaram a abrir. Na tarde seguinte 

voltaram a haver altercações violentas entre os indivíduos, sendo instalada supervisão durante 

a tarde. Os conflitos pioraram no final da tarde quando a tratadora do setor se aproximou com 

o carro para os alimentar. Quando os machos ouviram o veículo atacaram as duas fêmeas com 

violência. No seguimento deste confronto as duas fêmeas começaram a claudicar e 

apresentaram várias feridas. Os confrontos mantiveram-se durante os dias seguintes sendo 

cada vez mais violentos. O sujeito “Hateya”, não se submetendo aos machos mostrava e batia 
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várias vezes os dentes, e até “Taima”, quando no chão em posição de submissão, era mordida 

por “Ohanzee”.  

As fêmeas começaram a deixar de comer, a ter dificuldades em caminhar devido às 

feridas e mantinham-se à distância dos machos, que as atacavam mesmo durante o dia. Os 

ataques observados foram sempre iniciados por “Ohanzee”. Dez dias após a reabertura a 

“Kissos”, as fêmeas começaram a isolar-se: “Taima” mantendo-se deitada todo o dia e 

“Hateya” começou a esconder-se e isolar-se nos covis. No dia 19 de abril foi possível 

observar um agravamento da ferida no flanco de “Hateya”(Figura 17), tendo-se esta tornado 

mais profunda, e a partir desse dia deixou de se alimentar. Devido à extensão da ferida de 

“Hateya” e ao estado geral desta, foi tomada a decisão de a anestesiar e transportar para a 

clínica. Assim, no dia 24 de abril os machos foram isolados no pré-parque, “Hateya” foi 

transportada para a clínica e “Taima” manteve-se no recinto principal. Na clínica procedeu-se 

à limpeza e sutura das feridas. “Hateya” foi mantida em isolamento até ao dia 3 de maio para 

tratamento e observação da evolução das feridas.  

 

 

Figura 17: Ferida na coxa de "Hateya" (fotografia da autora devidamente autorizada pelo Parc Animalier 

d'Auvergne) 

No dia 3 de maio “Hateya” foi transferida de volta ao recinto. Durante os cinco dias 

que se seguiram as irmãs partilharam o recinto principal enquanto os machos se encontravam 

no pré-parque, de maneira a permitir uma melhoria da condição corporal das fêmeas. Durante 

este período foi possível observar que “Hateya” se mantinha em estado de alerta, olhando 



Vila Real, 2018 

40 

várias vezes em direção do pré-parque e com alguma apreensão em alimentar-se.  

Após uma longa discussão entre a equipa e a direção do parque zoológico, foi tomada 

a decisão de voltar a abrir o alçapão apenas a “Kissos”. Assim, este foi reintegrado no grupo 

no dia 8 de maio. Todas as interações registadas nesse dia foram calmas, e as fêmeas 

alimentaram-se à noite. Durante os dias que se seguiram foram frequentemente observados os 

três indivíduos deitados a poucos metros uns dos outros com uma postura calma. No dia 17 de 

maio, foi observado “Taima” e “Kissos” a comer juntos, e “Hateya” um pouco mais longe. A 

partir do dia 21 de maio foi possível observar em vários momentos todos os indivíduos juntos 

durante o dia e sem confrontos, havendo uma maior proximidade entre “Taima” e “Kissos”. 

Até ao fim do estudo não houve outros incidentes dignos de registo, sendo que a possível 

reintrodução de “Ohanzee” foi descartada. 

 

2.4.4. Discussão 

Na natureza, os lobos organizam-se em alcateias constituídas essencialmente por um 

grupo familiar, formado por um casal reprodutor e suas crias, ocasionalmente podendo 

acolher indivíduos estranhos (Haber 1977; Mech 1999). Ao inverso, em cativeiro as alcateias 

são formadas por indivíduos forçados a viver juntos (Rabb, Woolpy e Ginsburg 1967; Zimen 

1982; Fentress et al. 1987). Em cativeiro, as alcateias organizam-se segundo uma hierarquia 

baseada nas interações sociais entre os indivíduos (Zimen 1976; Servín 1991; Mech 1999; 

Mech e Boitani 2003; Packard 2003). Do estabelecimento desta hierarquia vai depender a 

harmonia do grupo.  

Por estas razões, a formação de uma nova alcateia de lobos deve ser feita com 

precaução, seguindo vários passos definidos com antecedência (AZA Canid TAG 2012). O 

primeiro contacto através da rede permitiu o primeiro contacto visual e olfativo sem 

possibilidade de haver contacto físico. Durante este período de três dias, não se observou 

interações agonistas entre os indivíduos. Assim passamos à etapa seguinte, com a abertura do 

alçapão.  

Os primeiros contactos diretos entre os indivíduos foram essencialmente do foro de 

jogo. Várias hipóteses foram emitidas sobre a função do jogo em adultos (Cordoni 2009). O 

estudo conduzido por Cordoni (2009) mostrou que este comportamento promove a 
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coordenação comportamental da alcateia e representa uma forma segura de testar as 

competências físicas dos restantes membros da alcateia assim como treinar para futuros 

confrontos. Este comportamento, em que predominam as interações entre os indivíduos, 

comporta um elemento positivo para o futuro da alcateia (Cordoni e Palagi 2008; Cordoni 

2009).  

Durante este período foi também possível observar as interações entre “Taima” e 

“Hateya”. A constante proximidade física entre as duas fêmeas permitiu determinar a forte 

ligação social entre estas (Fox 1972; Zimen 1976; Lockwood 1977; Knick e Mech 1980). O 

mesmo foi observado entre os dois machos em contraste com a distância observada entre os 

dois grupos durante os períodos de descanso.  

Em cativeiro, por ser um espaço restrito, a agressão é mais frequente que na natureza 

(Mech e Boitani 2003), sendo que num período inicial este comportamento pode ser 

considerado normal até ao estabelecimento da hierarquia (AZA Canid TAG 2012). É por isso 

importante a constante observação dos indivíduos, para garantir que não ocorra agressividade 

extrema ou feridas significativas.  

 No nosso caso foram os períodos de alimentação que se mostraram pontos críticos na 

harmonia do grupo. Foi nestes momentos que se observaram comportamentos de perseguição 

e agressão direta, com mordeduras no flanco das fêmeas. Este comportamento agressivo 

inicialmente foi observado por parte de ambos os machos.  

As alianças dos indivíduos de um mesmo grupo pode ser determinante na aceitação ou 

rejeição de novos membros (Rabb, Woolpy e Ginsburg 1967; Fox 1973; Fox e Andrews 

1973). Geralmente quando são integrados dois grupos preestabelecidos para formar um novo 

grupo, é desaconselhada a separação dos membros do primeiro. No entanto, esta separação 

poderá ser vantajosa para alterar a dinâmica do grupo e permitir a socialização dos novos 

indivíduos (AZA Canid TAG 2012). Devido às consequências no bem-estar das fêmeas, a 

decisão de separar o grupo de machos foi tomada. O facto de se ter mantido um macho 

separado no pré-parque e assim possibilitar o contacto visual e olfativo com os restantes, 

permitiu facilitar a reintegração do indivíduo no grupo.  

Durante o isolamento de “Ohanzee”, mesmo se inicialmente o seu irmão se mantinha 

próximo da rede demonstrando uma ligação social forte entre os indivíduos, foram 

observados momentos de contacto social com as fêmeas. Nos comportamentos sociais 
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positivos predominaram as interações entre os indivíduos, e os comportamentos agonistas 

tornaram-se menos intensos.  

A reintegração de “Ohanzee” demonstrou que a aliança entre os dois machos se 

mantinha presente. A cooperação no ataque dos machos, assim como a aliança das fêmeas 

perante a ameaça, demonstrou que os dois grupos se mantinham independentes e fortes entre 

si (Cordoni e Palagi 2008).  

O efeito do isolamento de “Kissos” foi bem diferente do observado no isolamento de 

“Ohanzee”. Não foram observados comportamentos sociais positivos entre as fêmeas e 

“Ohanzee”, sendo que este se mantinha próximo do irmão.  

O isolamento dos machos de forma alternada permitiu também observar o 

comportamento destes e a sua ligação. Os dois machos não demonstraram o mesmo 

comportamento durante a separação. Durante o isolamento, “Ohanzee” demonstrou-se 

perturbado e hiperativo, mantendo-se em constante movimento, vocalizando e seguindo 

visualmente o irmão. Perante a mesma situação, “Kissos”, passava mais tempo em repouso. 

Enquanto que “Kissos” no período em que partilhou o espaço com as fêmea, se aproximou 

delas no decorrer do tempo, “Ohanzee” manteve-se essencialmente próximo da rede que o 

separava do irmão. Esta observação é interessante no intuito de determinação da hierarquia 

entre os dois indivíduos, podendo emitir a hipótese de que “Ohanzee” é o indivíduo 

dominante do grupo (Folk, Fox e Folk 1970; Zimen 1982). Zimen (1971) observou que os 

membros jovens e submissos do grupo se demonstram menos próximos do grupo que os 

indivíduos mais dominantes. 

A aliança forte entre os indivíduos de cada grupo evidenciou-se aquando da 

reintegração de “Kissos”. Após quarenta dias de separação dos machos, estes demonstraram a 

sua ligação atacando em conjunto as fêmeas, e mantendo-se próximos durante os períodos de 

repouso. Foi “Ohanzee” que demonstrou mais comportamentos agressivos para com as 

fêmeas. Foi observado em vários estudos que os indivíduos dominantes tendencialmente 

lideram os ataques aos novos indivíduos  o que foi confirmado aqui pelas nossas observações.  

Os ferimentos graves e a degradação da condição física das fêmeas, mesmo após três 

meses de contacto, levou à separação definitiva de “Ohanzee” do grupo, segundo as 

recomendações de AZA Canid TAG (2012). Os comportamentos observados após a separação 

(proximidade física, alimentação sem altercações, postura relaxada) vêm suportar esta 
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decisão. Sem “Ohanzee” o grupo demonstrou harmonia e coesão. Os comportamentos 

afiliativos são observados com maior frequência em função do tempo, fortalecendo a coesão 

do grupo (Scott 1967; Woolpy e Ginsburg 1967; Mech 1970). 

O protocolo utilizado para a integração dos indivíduos foi baseado em parte nas 

diretrizes propostas pela AZA Canid TAG (2012). No entanto, por questões logísticas não foi 

possível seguir todos os passos aconselhados. Podemos questionar-nos se um maior período 

de reconhecimento através da rede inicialmente poderia ter sido vantajoso.  

O momento de integração de novos membros para a formação de grupos reprodutores 

é aconselhado próximo da época de reprodução (Mota et al. 2006; AZA Canid TAG 2012). A 

maturidade sexual nos lobos é atingida em média aos 22 meses (Mech 1966; Mech e Seal 

1987; Murie 2011), no entanto os indivíduos têm entre oito e nove meses de idade no 

momento da integração, pelo que as fêmeas apenas entrarão no seu primeiro ciclo éstrinco no 

próximo ano. Assim a dificuldade de integração poderá estar relacionada com a imaturidade 

dos indivíduos. 

 

2.4.5. Conclusão 

A formação de alcateias é um processo difícil e incerto pois existem indivíduos 

incompatíveis (AZA Canid TAG 2012). A observação de comportamentos agressivos numa 

fase inicial é normal, até que a hierarquia se estabeleça (Fox, Lockwood e Shideler 1974; 

AZA Canid TAG 2012), devendo manter-se uma grande vigilância para prevenir a ocorrência 

de lesões significativas. A maioria das alcateias são inicialmente formadas por um único casal 

reprodutor, pelo que existe pouca informação sobre a formação em cativeiro de alcateias 

compostas por dois machos e duas fêmeas.  

As alcateias, em cativeiro, são regidas por um sistema hierárquico que se baseia nas 

interações sociais entre os indivíduos (Servín 1991). A dominância não é um traço individual, 

mas o reflexo da relação dinâmica entre os indivíduos, que pode variar com o tempo e o 

contexto no qual se encontra o grupo (van Hooff e Wensing 1987). Durante a integração deste 

grupo teria sido interessante conhecer o estatuto hierárquico dos diferentes indivíduos nas 

suas antigas alcateias respetivas.  

Por fim, a realização de um etograma poderia ter permitido obter mais informações 
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quanto à dinâmica geral da alcateia durante as diferentes fases.  
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2.5. Formação de um grupo de machos de vicunha (vicugna vicugna) 

2.5.1. Material e métodos 

Área de estudo: 

O recinto das vicunhas tem uma área de 2000 m2 podendo ser dividido a meio por 

uma rede (Figura 18, Figura 19). Este recinto é partilhado com um casal de nandus  de 

Darwin (Rhea pennata). 

 

Figura 18: Esquema do território das vicunhas no Parc Animalier d’Auvergne 
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Figura 19: Território das vicunhas no Parc Animalier d’Auvergne (fotografia gentilmente cedida por François 

Bonnet) 

Sujeitos:  

 As vicunhas (Vicugna vicugna) são uma das quatro espécies de camelídeos que 

habitam a América do Sul. São o camelídeo mais pequeno, distribuindo-se nas estepes 

elevadas da Puna e Altoandina, no Peru, Bolívia, Argentina e Chile (Figura 20; Bonacic e 

Australis 2008; Lichtenstein et al 2008). Esta espécie é classificada pela IUCN como 

preocupação menor desde 1996 devido ao aumento da sua população (Lichtenstein et al 

2008).  

 

Figura 20: Mapa de distribuição geográfica das vicunhas (Vicugna vicugna) («IUCN Red List maps (Vicugna 
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vicugna)») 

 O grupo é constituído por 3 machos identificados como “Virgil”, “Chico” e “Vidal”. 

O “Virgil” é um macho de 6 anos que integrou o Parc Animalier d’Auvergne a 20 de março 

de 2017 com proveniência de Mulhouse, França. “Chico” é um macho de 16 anos que 

integrou o parque a 20 de dezembro de 2017 juntamente com “Vidal” (Figura 21), um jovem 

macho de 1 ano e meio provenientes do WalterZoo na Suíça 

 

Figura 21: Sujeito "Vidal” (fotografia da autora devidamente autorizada pelo Parc Animalier d'Auvergne)"  

Observações: 

O conjunto de informações obtidas foram fruto de observações feitas por parte da 

autora e dos tratadores do sector. 

2.5.2. Protocolo de introdução 

Após a chegada de “Chico” e “Vidal” o contacto entre os indivíduos foi feito através 

de uma rede que separa o recinto em duas partes, com “Virgil” e os nandus do outro lado 

dessa rede. Seguiu-se, a partir de dia 15 de janeiro, um período de contacto direto sob 

supervisão apenas durante o dia. Desde o dia 30 de janeiro e até ao fim deste estudo. os 

indivíduos passaram a partilhar um único recinto (Quadro 4).  
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Data Evento Estado 

20/12/2017 Chegada “Chico” e 

“Vidal” 

Separação física: 

“Chico” e “Vidal” metade 

esquerda 

“Virgil” e nandus: metade 

direita 

15/01/2018 Abertura da rede durante o 

dia sob supervisão 

Dia: Todos juntos 

Noite:  

“Chico” e “Vidal” metade 

esquerda 

“Virgil” e nandus: metade 

direita 

30/01/2018 Abertura da rede dia e 

noite 

Todos juntos 

Quadro 4: Resumo das fases de introdução dos machos de vicunha 

2.5.3. Relatório de observações  

Aquando da chegada dos novos indivíduos “Chico” e “Vidal”, “Virgil” foi observado 

em posturas agressivas ao longo da rede. Após um período de duas semanas, os indivíduos 

mostraram-se calmos, e em vários momentos foi observado que todos os indivíduos estavam 

deitados ao longo da rede que os separava.  

 Por observação destes comportamentos, iniciaram-se os contactos diretos a partir de 

15 de janeiro, sob supervisão de tratadores e estagiários. Estes primeiros contactos foram 

efetuados apenas durante o dia sendo feita a separação durante a noite.  

 No início deste período as interações observadas entre os indivíduos foram 

essencialmente positivas. Estes foram observados fisicamente próximos, em vários 

momentos. Os indivíduos “Vidal” e “Chico” passavam diretamente para o lado de “Virgil” no 

momento da abertura da rede que os separava. Nos momentos de separação “Vidal” mostrou-

se mais irrequieto (aumento na locomoção ao longo das redes) nos minutos seguintes. Nos 
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dias 22, 27 e 29 de janeiro, no entanto, foram observados confrontos entre “Virgil” e “Chico” 

com algumas corridas destes, e posturas agressivas como orelhas horizontais e salivação. Para 

apaziguar estes confrontos, foram dispersados pedaços de cenoura pelo recinto. Os confrontos 

não se tornaram físicos. Durante os confrontos “Vidal” mantinha-se à distância.  

 A partir do dia 30 de janeiro, os três indivíduos partilharam o recinto dia e noite. 

Apenas houve um incidente digno de registo, no dia 13 de fevereiro, “Chico” apresentava-se 

com uma ferida pouco profunda na orelha direita consistente com uma mordedura 

provavelmente por “Virgil”. Não foi registado nenhum outro incidente. 

 

2.5.4. Discussão 

Os camelídeos são animais gregários, que se organizam em cálifas ou grupos sociais, 

com sincronização das suas atividades (Lucherini e Birochio 1997). Na natureza podem ser 

observados dois grandes grupos: grupos familiares e grupos de machos, sendo também 

possível observar machos solitários. (Franklin 1974, 1983; Bonacic e Australis 2008). Os 

grupos familiares podem ser de três tipos: grupos familiares de território permanente, grupos 

familiares de território marginal e grupos familiares móveis. Os grupos familiares de território 

permanente são a unidade básica social das vicunhas e são constituídos por um macho 

territorial que defende um território de localização estável ao longo do tempo (Vila 1994), 

acompanhado por três a quatro fêmeas e respetivas crias (Franklin 1974). Esta unidade social 

é a mais observada na natureza (59% da população; Franklin 1983) e tem como indivíduo 

central o macho dominante que defende o seu território e os membros do grupo contra os 

invasores (Franklin 1974).  

  Os grupos de machos são característicos dos ungulados gregários, sendo a segunda 

unidade mais observada nas vicunhas selvagens, ocupando 24% da população total observada 

por Franklin (1983). Estes grupos são constituídos por dois a cem machos não territoriais, 

sendo que a maioria dos grupos são constituídos por menos de trinta indivíduos (Franklin 

1983). Os seus membros são essencialmente jovens machos (entre um e quatro anos) que 

foram expulsos dos seus grupos familiares, assim como machos idosos que perderam o seu 

território (Bonacic e Australis 2008). Esta unidade social é caracterizada por não possuir líder 

ou território fixo (Koford 1957).  
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 Os confrontos diretos, nos ungulados, ocorrem essencialmente para acesso a recursos 

ou a fêmeas (Wilson e Franklin 1985). Assim, nos grupos de machos é rara a ocorrência de 

lutas. Nas vicunhas, são os machos territoriais e os machos solitários que são mais propensos 

à agressividade (Koford 1957; Franklin 1974, 1983; Lucherini 1996). Estes últimos são 

indivíduos imaturos que procuram um território onde se instalar. Os machos vicunha tornam-

se residentes de um território entre os três e os quatro anos de idade e podem defender o seu 

domínio durante um período superior a seis anos, no qual vão formar um grupo familiar 

(Bosch e Svendsen 1987). A defesa do território é feita por demonstrações de agressividade, 

como cargas ameaçadora e perseguições, com contacto físico ocasional (Franklin 1974). A 

ocorrência de encontros agressivos atinge um pico no mês de maio (Glade e Cattan 1987), 

sendo no geral mais frequente durante a época de reprodução e ocorrendo maioritariamente 

entre machos solitários e machos territoriais (Wilson e Franklin 1985; Lucherini 1996). No 

entanto Glade e Cattán (1987) determinaram que os encontros agressivos ocupam apenas 

2,5% do tempo total do macho vicunha no ano, sendo que podemos concluir que esta espécie 

é pouco agressiva para com indivíduos conspecíficos. Os encontros agonistas podem ser de 

três tipos, ocorrendo normalmente segundo a ordem cronológica seguinte: ameaça, carga e 

ataque. A intensidade do confronto aumenta também segundo a mesma ordem, tendo cada um 

destes características corporais diferentes (Quadro 5) 

 Ameaça Carga  Ataque 

Mancha branca 

do peito 

Visível Visível ou não Não visível 

Cabeça e Pescoço Erguidos Baixos - erguidos Baixo 

Cauda Normal - erguida Erguida Erguida 

Tipo de agressão Olhar fixo à distância Persecução Morder/ cuspir / 

pontapear 

Distância entre 

indivíduos 

Superior a 50 metros Entre 50 e 5 metros Inferior a 5 metros 

Quadro 5: Tipos de encontros agonistas em vicunhas (Vicugna vicugna). Adaptado de Glade e Cattán (1987) 

 A posição das orelhas das vicunhas são também um indicador importante sobre o seu 

estado. Sendo que esta posição está em correlação com a intensidade do encontro. Os 
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confrontos físicos podem também ser de diferentes tipos desde a perseguição até à mordedura. 

Estes comportamentos são resumidos no Quadro 6. 

 Comportamento Descrição 

Agressão direta Perseguição Perseguição entre dois indivíduos adultos 

para estabelecimento de dominância ou 

jogo em crias 

Cuspir Comum em camelídeos, ocorre em 

encontros intensos 

Contacto de peito, 

corpo ou pescoço 

Confronto de contacto direto entre os 

indivíduos para desequilibrar o adversário. 

Mordedura na perna Nos membros anteriores para desequilibrar 

ou nos posteriores aquando a fuga do 

adversário 

Mordedura no 

pescoço 

Em jogos de crias para imobilizar o 

adversário, em lutas de dominância para 

causar ferimentos 

Agressão 

indireta 

Orelhas horizontais Baixa intensidade agressiva, pode também 

ser observado em animais deitados ou em 

posição confortável  

Orelhas abaixo da 

horizontal 

Intensidade intermediária, apenas em 

encontros agressivos 

Orelhas contra o 

pescoço 

Alta intensidade agressiva, apenas em 

encontros agressivos 

Quadro 6: Comportamentos observados em encontros agonistas. Adaptado de Wilson e Franklin (1984) 

As mordeduras nas patas e pescoço são relativamente frequentes quando ocorrem 

encontros de alta intensidade (Koford 1957; Wilson e Franklin 1985). Os dentes incisivos 

inferiores das vicunhas são únicos entre os ungulados pois possuem uma raiz descoberta e 

crescimento continuo como nos roedores (Koford 1957; Bonacic e Australis 2008). Estes 

dentes foram descritos como em “forma de cinzel” por Koford (1957) e podem levar a 



Vila Real, 2018 

52 

ferimentos graves.  

Antes deste estudo, “Virgil” partilhou o território com outro macho de um ano e meio 

identificado como “Calimero”. À chegada de “Calimero” ao Parc Animalier d’Auvergne no 

dia 8 de dezembro, estes indivíduos foram igualmente separados fisicamente, no entanto o 

período foi menor por “Calimero” apresentar sinais de stress, relacionados com a separação 

física, demonstrando vontade de se aproximar de “Virgil”. Uma vez em contacto direto, 

“Calimero” seguia “Virgil” constantemente, sendo que este último se demonstrou mais 

distante, maioritariamente com as orelhas baixas durante as interações, terminando a 11 de 

dezembro por um ataque a “Calimero” e morte deste. A necropsia de “Calimero” determinou 

que a morte deste foi consequência da laceração das veias jugulares e artérias carótidas por 

mordedura. Este ataque ocorreu apenas três dias após a chegada de “Calimero” ao Parc 

Animalier d’Auvergne.  

Glade e Cattán (1987) não registaram confrontos médios a graves entre machos 

adultos e crias. Koford (1957) observou vários machos adultos a cuspir para juvenis quando 

estes estão próximos, mas também não observou confrontos agressivos.  

A integração de “Vidal” e “Chico” passou por uma primeira fase de vinte-e-seis dias, 

durante os quais os animais puderam interagir de forma controlada. Foi necessário um 

período de duas semanas para poder observar uma linguagem corporal calma, e uma 

proximidade física dos indivíduos, ainda que através da rede. Por serem animais territoriais 

foi importante permitir um período de reconhecimento do novo território por parte dos recém-

chegados, sem se preocuparem com “Virgil”. O passado de “Virgil” levou a que fossem 

tomadas maiores precauções nesta integração. Os confrontos observados entre “Chico” e 

“Virgil” foram de média intensidade, sendo apenas observadas cargas e perseguições de 

“Virgil” para com “Chico”. Estes confrontos poderão ter como origem a determinação de 

hierarquia entre os dois machos mais velhos.  

 

2.5.5. Conclusão 

Podemos afirmar que a integração dos três machos vicunha foi um sucesso. Este 

sucesso pode ter-se devido a vários fatores: o facto de as vicunhas serem animais gregários 

que na natureza se organizam frequentemente em grupos de machos; a baixa taxa de 
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agressividade desta espécie para com os outros indivíduos da mesma; a aplicação de um 

protocolo de integração com várias etapas de contacto.  
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3. Conclusão 

A transferência de animais entre parques zoológicos é essencial para a manutenção de 

populações saudáveis e consequente sucesso dos programas de conservação ex situ. A 

integração de um ou vários animais num grupo social estável deve ser devidamente preparado 

no âmbito de antecipar disfunções que podem se desenvolver. A introdução pode levar a 

problemas de saúde desde traumatismos, doenças infecciosas até distúrbios comportamentais 

ou stress.  

 Os casos discutidos ao longo deste trabalho, permitiram descrever possíveis causas de 

sucesso ou insucesso das introduções observadas. A personalidade individual demonstrou ser 

um fator importante no desfecho dos casos que apresentamos.  

 Um estudo prévio da ecologia e comportamento das espécies em causa é 

imprescindível previamente para aumentar a probabilidade de sucesso na introdução. Assim, a 

publicação desta informação sobre estes casos torna-se imprescindível para identificar pontos 

críticos e desenvolver protocolos de introdução espécie-específicos.   

 A reprodução de animais em cativeiro está estreitamente dependente do bem-estar 

animal, pelo que além das questões éticas deve ser uma prioridade para todas as instituições 

que mantêm animais em cativeiro.  
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