
 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE EXEMPLARES DE PANTHERA ONCA MANTIDOS EM
CATIVEIRO NO PARQUE ECOLÓGICO VOTURUÁ - SÃO VICENTE
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): REBBECCA OLIVEIRA REIS, MARIANA HOFF DUQUEAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JORGE LUIZ DOS SANTOSORIENTADOR(ES): 



1 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE EXEMPLARES DE PANTHERA ONCA 

MANTIDOS EM CATIVEIRO NO PARQUE ECOLÓGICO VOTURUÁ – SÃO 

VICENTE 

 

1. RESUMO 

 

A Panthera onca apresenta distribuição original do sudoeste dos Estados Unidos até 

o norte da Argentina. Entretanto, devido à perda de habitat por diversos fatores 

antrópicos, atualmente a espécie está extinta nos Estados Unidos, se restringindo às 

planície costeiras do México, países da América Central e na América do Sul. No 

Brasil encontra-se atualmente restrita à região norte, até o leste do Maranhão, partes 

do Brasil Central, Pantanal, e algumas áreas isoladas das regiões sul e sudeste. O 

objetivo do presente estudo foi Analisar o comportamento de exemplares de onça 

pintada (Panthera onca) mantidos no Parque Ecológico Voturuá, São Vicente-SP. 

Foram feitas observações do comportamento dos animais de acordo com as rotinas 

do parque. Foi utilizado o método ad libitum em todo o período de observação, com 

uma distância aproximada de quatro metros para que não haja influência no 

comportamento dos exemplares. Foram analisadas frequências de comportamentos 

realizados no tempo amostral através de métodos estatísticos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O cativeiro submete os animais selvagens á condições muito diferentes daquelas que 

estão acostumados em seus habitat naturais. É do conhecimento humano que 

comportamentos incomuns, como agressividade excessiva, estereotipias ou 

inatividade, são resultados de cativeiros inadequados (CAMPOS, 2005). Porém, o 

cativeiro ainda pode ser considerado uma importante ferramenta para a conservação 

de espécies, principalmente se for levado em consideração os conhecimentos 

biológicos e comportamentais. (ALMEIDA,2006) 

     Consequentemente os zoológicos deixam de ser apenas um local para exposição 

de animais, sendo também um local de preservação e geradores de conhecimento 

cientifico.  



2 

 

     Dependendo da espécie, os animais passam a maior parte do tempo em busca de 

seus alimentos, fugindo de predadores, procurando e disputando parceiros para 

acasalar, etc, isso tudo na natureza. Já em cativeiro, os animais têm sua alimentação 

fornecida e são protegidos contra quaisquer tipos de competição e predação. 

(MASON, 1993) 

     Existem três diferenças entre habitats naturais e cativeiro: a previsibilidade do 

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

gasta para se alimentar ou procurar por comida.  (VASCONCELOS, 2004) 

     Conhecer o tipo de comportamento de uma espécie em um determinado cativeiro 

é, portanto, condição principal para o sucesso, tanto no manejo, quanto no bem estar. 

Assim, os estudos comportamentais nos zoológicos incluem a definição de método de 

coleta e tratamento dos dados, tendo como objetivo final o desenvolvimento de 

parâmetros de comparação que permitam definir novas prioridades. (SILVA,2003) 

     Originalmente sua distribuição incluía o sudoeste dos Estados Unidos até o norte 

da Argentina. Entretanto, devido à perda de habitat por diversos fatores antrópicos, 

atualmente a espécie está extinta nos Estados Unidos, se restringindo às planície 

costeiras do México, países da América Central e na América do Sul (CHEIDA et 

al.,2006). No Brasil encontra-se atualmente restrita à região norte, até o leste do 

Maranhão, partes do Brasil Central, Pantanal, e algumas áreas isoladas das regiões 

sul e sudeste (MONTEIRO-FILHO et al., 2006). 

     É o maior felídeo das Américas e o único representante vivo do gênero Panthera 

encontrado no Novo Mundo. Possui uma cabeça grande e uma constituição compacta, 

com membros relativamente mais curtos que outros do seu gênero (MONTEIRO-

FILHO et al., 2006). Indivíduos de áreas abertas parecem ser maiores que aqueles 

que vivem em áreas de floresta, talvez em decorrência de uma maior abundância de 

presas de grande porte naquele ambiente (CHEIDA et al., 2006). 

     Habita o interior de matas densas e suas bordas. Pode ser encontrado em áreas 

de campos com capões. Ocorre também em terrenos rochosos, pantanosos, no 

cerrado e na caatinga (CIMARDI, 1996). Necessita de amplo território para a sua 

sobrevivência. A área de uso pode variar de cerca de 20 a 142km² dependendo do 

habitat e da disponibilidade de alimento (CIMARDI, 1996). Os hábitos são solitários, 
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predominantemente noturnos e terrestres, apesar de escalar árvores e nadar muito 

bem. 

     Machos possuem territórios maiores que podem sobrepor ao de várias fêmeas. 

Para marcação de seu território, utilizam sinais visuais (arranhões e fezes), olfativos 

(urina e fezes) e auditivos (esturros) (CHEIDA et al., 2006). Sua dieta é 

essencialmente carnívora, composta principalmente por vertebrados de médio e 

grande porte como anta (Tapirus terrestris), capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), 

cateto (Pecari tajacu), queixada (Tayassu pecari), veado (Mazama spp. e outros), 

paca (Cuniculus paca), tatu (Dasypus spp.), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla) e jacaré (Caiman spp.) além de haver registros de preguiça, cágado e peixe 

(CHEIDA et al., 2006). 

     Os exemplares estudados são um macho e uma fêmea. O macho tem idade 

aproximada de 22 anos e a fêmea de 20 anos. O macho é do Pantanal, e era criado 

por um Senhor que veio a falecer, foi para o Zoológico de Pomerode-SC junto com 

sua mãe, que faleceu logo depois, e de lá foram encaminhados para o Parque 

Ecológico Voturuá, onde realizamos os estudos. A fêmea é da Amazônia, cresceu em 

um local onde só eram criadas fêmeas, e foi a única encaminhada para o Parque 

Ecológico Voturuá. 

 

3. OBJETIVOS 

 

● Analisar o comportamento de exemplares de onça pintada (Panthera onca) 

mantidos no Parque Ecológico Voturuá, São Vicente-SP; 

 ● Estabelecer a relação entre os padrões comportamentais comparando a atividade 

dos exemplares com a presença e ausência de público; 

 ● Subsidiar ações de manejo que melhorem a condição do bem estar de animais de 

grande porte em recintos. 
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4. METODOLOGIA 

 

     O presente estudo foi realizado no Parque Ecológico Voturuá, popularmente 

conhecido como Horto de São Vicente, localizado em São Vicente, litoral sul do estado 

de São Paulo. Área de 850 mil m², encravada no centro da Cidade, é um dos últimos 

exemplares de Mata Atlântica. O Parque Ecológico Voturuá, onde funciona o 

Zoológico, tem as seguintes atrações: leões, onças, hipopótamo, macacos e inúmeras 

aves. O local conta com bica de água potável, quiosques, área de exposições, trilhas 

ecológicas e pesque-pague. As observações foram feitas duas vezes por semana, 

alterando horários para obtermos dados de diferentes momentos da rotina dos 

exemplares. Todas as observações com duração de 1 hora e sendo anotadas no 

etograma. 

 

 

(FIGURA 1: Visão geral do recinto de Panthera onca no Parque Ecológico 

Voturuá – São Vicente-SP) 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foram feitas observações do comportamento dos animais de acordo com as rotinas 

do parque. O método ad libitum foi utilizado em todo o período de observação, com 

uma distância aproximada de quatro metros para que não haja influência no 

comportamento dos exemplares.  

 A seguir as categorias comportamentais: 
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     Inicialmente esses foram os comportamentos a serem observados, porém outros 

surgiram durante a pesquisa e alguns não foram observados; Foram analisadas 

frequências de comportamentos realizados no tempo amostral através de métodos 

estatísticos. Foi aplicado aos resultados obtidos a análise de t-student. 

6. RESULTADOS 

 

     Observou-se uma ampla variação nos comportamentos previamente adotados 

como referência ad libitum para a análise etológica dos exemplares de Panthera onca.  

1. Deitado ao Sol; 

2. Deitado a Sombra; 

3. Andando de um lado para 

outro; 

4. Caminhando; 

5. Em pé; 

6. Sentado  

7. Sentado – encostado em 

algo; 

8. Deitado – Deitado de lado, 

Acordado; 

9. Deitado – Deitado de barriga 

para cima, Acordado; 

10.  Deitado – Deitado de barriga 

para baixo – Acordado; 

11. Deitado de lado – Dormindo 

12. Deitado de barriga para cima 

– Dormindo 

13. Deitado de barriga para 

baixo – Dormindo 

14. Sonolento; 

15. Mostrando os dentes; 

 

16. Interagindo com o 

outro animal; 

17. Urinando; 

18. Brincando; 

19. Brincando com 

mosquitos/moscas; 

20. Observando outro 

animal; 

21. Observando o público; 

22. Bebendo água; 

23. Comendo; 

24. Entrando no laguinho; 

25. Subindo na rede; 

26. Afiando as garras; 

27. Mordendo tronco; 

28. Coçando-se; 

29. Lambendo-se; 

30. Espirrando; 

31. Bocejando; 

32. Espreguiçando. 
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     Houve a predominância do comportamento “Deitado à sombra” com 65,9% sem a 

presença de público. Opostamente os comportamentos com as menores participações 

relativas no período de observação foram: dentro da caverna, urinando, observando 

o público e comendo, todos com a porcentagem de 0,0% (TABELA 1). 

     Constatou-se também maiores atividades comportamentais sem público para: 

lambendo-se com 83,3% e brincando com moscas/mosquitos e interagindo com outro 

animal com 85,7%. Nesse contesto observou-se também que com público, de uma 

forma geral, os comportamentos foram mais discretos, porém com predominância 

para os tais comportamentos: dentro da caverna, urinando, observando o público e 

comendo com 0,0%. 

TABELA 1 – Participação absoluta e relativa dos principais comportamentos 

observados no recinto de Panthera onca do Parque Ecológico Voturuá, São Vicente 

– SP. 

Comportamentos Tempo de 

Observação 

Total (Em 

minutos) 

Com 

Público 

(em 

minutos) 

Sem 

Público 

(em 

minutos) 

% Com 

Público 

(em 

minutos) 

% Sem 

Público 

(em 

minutos) 

Deitado ao Sol; 50 20 30 40,0 60,0 

Deitado á Sombra; 205 70 135 34,1 65,9 

Andando de um lado para 

outro; 

75 30 45 40,0 60,0 

Caminhando; 60 25 35 41,7 58,3 

Em pé; 35 10 25 28,6 71,4 

Sentado 85 30 55 35,3 64,7 

Sentado– encostado em 

algo; 

40 5 35 12,5 87,5 

Deitado – Deitado de 

lado, Acordado; 

185 60 125 32,4 67,6 

   Deitado – Deitado de 

barriga para cima, 

Acordado; 

50 20 30 40,0 60,0 
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Continuação TABELA 1 

Deitado – Deitado de 

barriga para baixo – 

Acordado; 

20 15 5 75,0 25,0 

Deitado de lado – 

Dormindo 

115 30 85 26,1 73,9 

Deitado de barriga para 

cima – Dormindo 

35 0 35 0,0 100,0 

Dentro da caverna 20 20 0 100,0 0,0 

Sonolento; 95 25 70 26,3 73,7 

Mostrando os dentes; 15 5 10 33,3 66,7 

Interagindo com o outro 

animal; 

35 5 30 14,3 85,7 

Urinando; 5 5 0 100,0 0,0 

Brincando com 

mosquitos/moscas; 

35 5 30 14,3 85,7 

Observando outro animal; 20 10 10 50,0 50,0 

Observando o público; 45 45 0 100,0 0,0 

Bebendo água; 35 10 25 28,6 71,4 

Comendo; 10 10 0 100,0 0,0 

Entrando no laguinho; 15 5 10 33,3 66,7 

Na rede; 15 10 5 66,7 33,3 

Coçando-se; 25 5 20 20,0 80,0 

Lambendo-se; 30 5 25 16,7 83,3 

Bocejando; 15 0 15 0,0 100,0 

Espreguiçando. 30 10 20 33,3 66,7 

TOTAL 1400 490 910 35,0 65,0 
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TABELA 2 - Variação dos comportamentos mais significativos sem a 

presença de público observados no recinto de Panthera onca do Parque Ecológico 

Voturuá , São Vicente – SP. 

 

 

TABELA 3 - Variação dos comportamentos mais significativos com a 

presença de público observados no recinto de Panthera onca do Parque Ecológico 

Voturuá , São Vicente – SP. 

 

     Considerando uma diferença total nas porcentagens entre as atividades 

observadas com público e sem público os exemplares em questão foram mais ativos 

na ausência de público conforme apresentado na FIGURA 2 e corroborado com o 

teste estatístico t-student, que apresentou o resultado de p=0,022136324 indicando 

que houve diferença significativa das atividades comportamentais quando na 

presença de público e ausência de público. 

 

 Em 

pé 

Deitado 

de lado – 

Dormindo 

Sonolento Interagindo 

com 

o outro 

animal 

Brincando com 

mosquitos/moscas 

Bebendo 

água 

Lambendo-

se 

Com 

Público 

28,6 

% 

26,1 % 26,3 % 14,3 % 14,3 % 28,6 % 16,7 % 

Sem 

Público 

71,4 

% 

73,9 % 73,7 % 85,7 % 85,7 % 71,4 % 83,3 % 

 Deitado – Deitado de 

barriga para baixo – 

Acordado 

Dentro da 

caverna 

Urinando Observando  

o público 

Comendo 

Com 

Público 

75 % 100% 100% 100% 100% 

Sem 

Público 

25% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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FIGURA 2 – Participação relativa da atividade do exemplar de Panthera onca 

observado no Parque Ecológico Voturuá, São Vicente - SP  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que a atividade “Deitado à sombra” foi bastante frequente associada ao 

clima quente da cidade e a forma como o recinto está disposto. 

     Aparentemente a ausência de público se caracteriza como sendo um período de 

mais tranquilidade para a execução de um conjunto de comportamentos ativos dos 

exemplares de Panthera onca analisados, podendo esse fato ser um indicativo de 

futuras medidas de melhoria na qualidade de vida desses animais 

     Em seu habitat natural, as onças são predadores de topo de cadeia e utilizam 

apenas uma parte de seu dia para caçar e se alimentar, a outra parte do dia é gasta 

em outras atividades, sendo essas sociais descanso ou cuidando de seu território, o 

que talvez explique os grandes períodos de inatividade apresentado pelos 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

com público 
35%

sem público
65%
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