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1. RESUMO 

A onça-pintada (Panthera onca) é uma das espécies da fauna brasileira que 

causam maior preocupação por estar classificada como quase ameaçada na 

natureza. Como garantia contra a extinção de espécies, a manutenção de 

populações ex situ vem sido proposta. No entanto, faz-se necessário um manejo 

reprodutivo eficiente em cativeiro, o qual requer um conhecimento aprofundado 

sobre a fisiologia reprodutiva da espécie. Na literatura atual, ainda não há dados 

suficientes de caracterização do ciclo estral de onças-pintadas. Portanto, o presente 

estudo pretende validar um método não invasivo de dosagem das concentrações de 

estrógenos e progestinas que possibilite investigar como se comportam esses 

hormônios durante o ciclo estral. Será utilizado o método de ensaio imunoenzimático 

para dosagem hormonal das amostras fecais coletadas de animais de zoológicos. 

Com este método, espera-se possibilitar um monitoramento não invasivo da função 

ovariana de onças-pintadas, que poderá contribuir para futuros estudos da 

reprodução na espécie. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A onça-pintada é o maior felídeo das Américas, sendo esta espécie a única 

representante do gênero Panthera no continente. Atualmente, sua distribuição vai 

desde o norte da Argentina até o México central (SWANK e TEER, 1987). As 

principais ameaças à preservação da espécie são a degradação de seu habitat 

natural e a caça ilegal (ROSAS-ROSAS e VALDEZ, 2010). 

A principal estratégia de preservação de uma espécie é a proteção de seu 

habitat natural; porém, com o aumento populacional de humanos e da urbanização, 

a preservação ambiental vem se tornando um desafio. Sendo assim, a  manutenção 

das espécies ameaçadas ex situ se torna fundamental. No entanto, há dificuldades 

devido à baixa variabilidade genética em uma única instituição zoológica por falta de 

espaço para manter populações numerosas, necessitando assim de intercâmbio 

entre instituições para o pareamento de animais. Algumas biotecnologias, como a 

inseminação artificial, poderiam ser utilizadas para aumentar a diversidade genética. 

Porém, essas técnicas exigem conhecimento sólido sobre a fisiologia reprodutiva da 

espécie, e a literatura atual sobre a reprodução em Panthera onca ainda é escassa. 

  Métodos não invasivos, como a dosagem hormonal em amostras fecais, 

foram utilizados em muitos estudos sobre a fisiologia reprodutiva de felídeos 



selvagens. Essa metodologia proporciona várias vantagens como a redução do 

estresse e a segurança do animal e da equipe de pesquisadores.  

Poucos estudos foram realizados sobre a fisiologia dos grandes felinos, sendo 

a onça-pintada (Panthera onca) umas das que menos se sabe sobre a fisiologia 

reprodutiva. Portanto, o desenvolvimento de métodos de monitoramento da função 

ovariana em onças-pintadas poderia contribuir para futuras pesquisas sobre a 

fisiologia reprodutiva da espécie.    

 

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo validar um método não invasivo de 

monitoramento da função ovariana em onças-pintadas de cativeiro. 

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo está sendo realizado através do monitoramento de fêmeas 

adultas de onça-pintada (n = 6), não castradas, mantidas em diferentes instituições 

zoológicas. Amostras de fezes serão coletadas durante, pelo menos, dois meses 

consecutivos. As onças que dividirem o recinto com outra onça receberão um 

corante alimentício na dieta para diferenciação das fezes. As amostras serão 

colocadas inteiras em sacos plástico do tipo ziploc, identificadas e mantidas 

congeladas (-20ºC). As amostras congeladas serão liofilizadas antes da extração 

hormonal. Em seguida, serão esmagadas e homogeneizadas manualmente. Uma 

alíquota (0,2 g) de cada amostra será transferida para tubos Falcon e a extração dos 

metabólitos será feita de acordo com metodologia anteriormente descrita 

(CONFORTI et al., 2011). Basicamente, 3 mL de etanol 90% (etanol:água 10%) 

serão adicionados aos tubos contendo a amostra fecal liofilizada. Os tubos serão 

colocados em homogeneizador durante 12 h. As amostras serão centrifugadas (500 

x g, 20 min) e o sobrenadante será transferido para tubos de vidro. Será 

ressuspendido o precipitado em 2 mL de etanol 90% para então ser centrifugado 

novamente e os dois sobrenadantes serão combinados (extrato) em um tubo de 

polipropileno com tampa, que será identificado e armazenado (-20°C) até a análise. 

A análise hormonal será feita por ensaio imunoenzimático (ELISA), que será 

realizado no Laboratório de Reprodução da UNIFRAN utilizando kits de 

progesterona e estrona. Os sítios de ligação com anticorpos serão disputados entre 

as progestinas (ou estrógenos) da amostra e a progesterona (ou estrona) conjugada 



à enzima acetilcolinesterase. Os poços da placa serão preenchidos de acordo com 

as indicações do fabricante dos kits e os resultados serão obtidos utilizando-se 

leitora de ELISA (modelo UVM 340, Asys). 

A validação do ensaio imunoenzimático será feita por paralelismo e por taxa 

de recuperação, onde um pool de amostras fecais de baixa concentração hormonal 

receberá o padrão de progesterona (ou estrona), sendo então feitas as diluições 

seriadas correspondentes às da curva de calibração do ensaio, e essas curvas 

serão então comparadas.    

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Foram coletadas as amostras dos animais (n = 6) envolvidos no presente 

estudo, totalizando 148 amostras (Tabela 1). Atualmente essas amostras estão em 

processo de liofilização, esmagamento, homogeneização e pesagem. 

Posteriormente, essas amostras serão extraídas para dosagem hormonal por ELISA. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1. Amostras fecais coletadas de fêmeas de onças-pintadas de instituições 

zoológicas. 

Onça 
Amostras coletadas Total 

por 
animal 

Total de 
amostras J F M A M J J A S O N D 

1 0 0 0 1 0 0 3 7 12 13 10 0 46 

148 

2 0 0 0 0 0 0 9 11 12 1 6 1 40 

3 0 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 3 0 20 

5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 2 0 13 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 
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