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RESUMO 

 

A Etologia, também conhecida como Comportamento Animal, Etologia 

Moderna ou Biologia do Comportamento, é a ciência que estuda o 

comportamento dos animais, incluindo a conduta humana, sob um prisma 

essencialmente biológico. O quati (Nasua nasua, CARNIVORA: 

PROCYONIDAE), é um mamífero relacionado com o guaxinim (Procyon lotor), 

mas que caracteriza-se por possuir um focinho comprido, algo semelhante a 

um porco, e garras de urso. O comportamento dos quatis é diurno e diurno-

vespertino. Os resultados desse trabalho demonstram e comparam a relação 

do comportamento de dois diferentes grupos de quatis e a utilização do espaço 

dos cativeiros no Zoológico Melo Verçosa, em Vitória de Santo Antão, e do 

Parque Estadual Dois Irmãos, em Recife, numa visão descritiva. 

Palavras-chave: Comportamento, Utilização de espaço, Nasua nasua, 

Carnivora, Procyonidae, Cativeiro, Quati. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A Etologia (do grego ethos = comportamento), também conhecida como 

Comportamento Animal, Etologia Moderna ou Biologia do Comportamento, é a 

ciência que estuda o comportamento dos animais, incluindo a conduta humana, 

sob um prisma essencialmente biológico (Souto 2000). Acredita-se que a 

Etologia tenha sido criada a milhares de anos, mesmo não sendo considerada 

uma ciência. Evidências disso podem ser vistas nas pinturas rupestres que 

retratam as caçadas dos homens antigos, onde para que o ataque surpresa 

fosse bem sucedido pelo grupo de caçadores, seria necessário um 

reconhecimento prévio dos hábitos e comportamentos dos bichos (Galef & 

Heyes 1996). 

Cada espécie é dotada de seu próprio repertório peculiar de padrões de 

comportamento, da mesma forma que é dotada de suas próprias 

peculiaridades anatômicas (Darwin 1850 apud Bowlby 1982). Os etólogos 

estudam esses padrões de comportamento específicos das espécies, fazendo-

o preferencialmente no ambiente natural, uma vez que acreditam que detalhes 

importantes do comportamento só podem ser observados durante o contato 

estreito e continuado com espécies particulares que se encontram livres no seu 

ambiente. No entanto, é bastante considerado o estudo das espécies em 

zoológicos e cativeiro, pois se acredita que uma espécie que vive bem nesses 

ambientes demonstra um comportamento próximo ao que seria registrado em 

florestas, campos, bosques ou savanas (Bussab et al., 1991). 

Os zoológicos são considerados locais destinados à coleção de animais 

selvagens, principalmente desconhecidos do público, para exibição, 

preservação e reprodução desses animais, sendo este o ponto mais forte e que 

vem apresentando grande sucesso e despertando, por conseguinte, o interesse 

da comunidade científica. No entanto, o lazer dos seres humanos, utilizando os 

animais para entretenimento, pode submetê-los a situações desfavoráveis, 

ocasionando um stress desnecessário o qual, muitas vezes, é externado 

através de comportamentos anormais, podendo levar a quadros graves de 

depressão (Almeida 2005). Para Boinski et al. (1999), o bem-estar psicológico 

é difícil de ser medido, porém Novak & Suomi (1988) e Newberry (1995) 

acreditam na confiabilidade de medidas indiretas, como a saúde física, 
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medidas fisiológicas de stress e a exibição de padrões comportamentais típicos 

da espécie em questão.  

De acordo com Shepherdson (1998), o enriquecimento ambiental resulta 

de uma preocupação antiga e é uma área recente de estudo e de aplicação 

dos princípios do comportamento animal. O enriquecimento busca melhorar a 

qualidade do cuidado aos animais cativos pela identificação e uso correto dos 

estímulos ambientais necessários para o bem-estar psicológico e fisiológico 

destes animais. O enriquecimento ambiental proporciona aos animais de 

cativeiro a possibilidade de ter um comportamento o mais próximo possível do 

que exibem em seu meio natural, acreditando que estes estímulos possam 

contribuir para o seu bem-estar, procurando também identificar os sinais de 

stress e estereotipias comportamentais exibidos pelos animais e atuar junto a 

estas alterações através de técnicas apropriadas (Veira 2000). 

É de conhecimento geral a influência do homem no meio ambiente e seu 

impacto dentro dos grandes nichos ecológicos. Com a criação de cativeiros, 

mesmo com o intuito de preservação de uma ou mais espécies, sempre vai 

existir um impacto do homem dentro das inúmeras comunidades de seres 

vivos, e este impacto nem sempre é positivo. Sabemos que um animal em 

cativeiro está devidamente habituado ao novo local quando este apresenta 

comportamento semelhante ao apresentado no seu habitat natural, 

principalmente quanto este se reproduz dentro do cativeiro. No entanto, 

acredita-se que estes animais são extremamente dependentes da correlação 

entre a área de cativeiro e área de vida. 

Área de vida, segundo Seton (1909) era a idéia de que “nenhum animal 

vagueia ao acaso por uma região, cada um tem uma região de vida, mesmo 

que não tenha um lar”. Contudo, foi Burt (1943) que conceituou pela primeira 

vez o termo área de vida, para os mamíferos, como “a área atravessada por 

um indivíduo em suas atividades normais em busca de alimento, acasalamento 

e cuidado com os jovens”. 

Pressuposto a isso, a área ocupada por um animal, se defendida ou não, 

deve conter todas as suas necessidades de vida. A suficiência de alimento, 

água e abrigo são os requisitos mais óbvios. Contudo, há outros elementos 

importantes a serem considerados, como o estabelecimento de uma relação 

social com co-específicos, incluindo as envolvidas na reprodução e cuidado 
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aos jovens. Dessa forma, para se compreender os elementos determinadores 

da área de vida e sua utilização, é importante considerar não apenas as 

necessidades relacionadas a alimentos e abrigo, mas também comportamento 

social (Ewer 1973).  

 

2.REVISÃO DE LITERATURA  

 

Os primeiros representantes da ordem Carnivora são datados por 

registros fósseis de 63 milhões de anos, quando duas famílias (Viverravidae e 

Miacidae), hoje extintas, encontravam-se distribuídas pela Europa, Ásia e 

América do Norte. A ocupação do restante da América pelos Carnivora se deu 

há nove milhões de anos (Mioceno Superior), quando representantes da 

América do Norte – semelhantes aos atuais guaxinins – iniciaram sua migração 

para as Américas Central e do Sul. Posteriormente, por meio da junção das 

Américas pelo istmo do Panamá, há cerca de três a quatro milhões de anos 

(Plioceno Superior), outros carnívoros atingiram a América do Sul. No Brasil 

são encontradas, existem 29 espécies, representantes das famílias Felidae, 

Canidae, Mustelidae, Otariidae, Mephitidae e Procyonidae (Eisenberg & 

Redford 1999). 

  A família Procyonidae possui seis gêneros e 14 espécies (Wozencraft 

2005), cuja distribuição abrange todo o continente americano (Eisenberg & 

Redford 1999). São considerados mamíferos de médio porte – medindo de 

30,0 a 65,0 cm e pesando de 1,10 a 7,70 kg –, plantígrados ou semi-

plantígrados, com cinco dedos, em todos os membros e unhas não retráteis 

(Rodrigues & Auricchio 1994; Emmons 1997). A fórmula dentária segue o 

padrão: i 3/3; c 1/1; pm 4/4; m 2/2 = 40, com exceção do gênero Potos, que 

possui pré-molares 3/4 (Eisenberg & Redford 1999). 

O quati (Nasua nasua, Linnaeus 1766), é um mamífero relacionado com 

o guaxinim (Procyon lotor, Linnaeus 1758), mas que caracteriza-se por possuir 

um focinho comprido, algo semelhante a um porco, e garras de urso.  
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Figura 1. Exemplar de quati (Nasua nasua) – Fonte: Acervo pessoal. 

  

O gênero Nasua (Storr 1780), é composto por duas espécies: Nasua 

narica (Linnaeus 1766), que ocorre na América Central e sul da América do 

Norte, e Nasua nasua, com ampla distribuição na América do Sul. As duas 

espécies são semelhantes tanto quanto à anatomia e tamanho corporal 

(Gompper 1995) quanto a aspectos da ecologia, estrutura social e 

comportamento. Ambas ocupam essencialmente ambientes florestais, incluindo 

florestas decíduas e sempre verdes, florestas temperadas, matas de galeria, de 

neblina, charco e cerrado, ocasionalmente penetrando em áreas desérticas 

(Gompper 1995; Gompper & Decker 1998). Burton & Burton (2002), assim 

como outros autores, citam em seus trabalhos uma terceira espécie, Nasua 

nelsoni (Merriam, 1901), com hábitos e anatomia também semelhante à Nasua 

nasua e a Nasua narica. 

O comportamento dos quatis é diurno e diurno-vespertino. São 

classificados como animais plantígrados ou semi-plantígrados (Franciolli 2005). 

Também conhecida como quati, coati quati-de-cauda-anelada, quati-vara, 

quati-mundi ou quati-mundéo, tal espécie habita predominantemente as selvas 

sul-americanas e a parte meridional da América Central, mas a facilidade de 

adaptação dos quatis a ambientes modificados pelo homem pode levar a um 
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aumento da sua população em áreas levemente antropizadas (Bisbal 1993). A 

sua pelagem é castanha clara ou negra, com o ventre mais claro, e 

frequentemente apresenta anéis brancos na cauda. Gompper & Decher (1998), 

no entanto, descrevem que a coloração básica do animal é alaranjada ou 

avermelhada para marrom escuro, sobrepondo-se com o amarelo. A cauda é 

anelada, com coloração marrom escuro ou avermelhado, intercalada com 

amarelo ou marrom claro. 

 A sua cabeça é delgada, com um longo nariz, orelhas pequenas, patas 

negras e cauda longa não preênsil usada para se equilibrar e fazer sinais. Os 

adultos medem entre 40-67 cm da cabeça à base da cauda, tendo esta de 40-

60 cm adicionais. Medem cerca de 30 cm de altura nas espáduas e pesam 

entre 3-8 kg. O macho chega a atingir o dobro do tamanho da fêmea, 

apresentando caninos grandes e afiados. Tem membros bastante fortes, 

adaptados para subir as árvores e para escavar e é considerado um animal 

bastante inteligente. O seu habitat é muito variado, desde as florestas tropicais 

às pradarias de erva, do nível do mar até altas montanhas. Alimentam-se à 

base de insetos que procuram no solo, entre ramos, folhas mortas e erva, 

comendo também frutos, grãos, sementes e pequenos vertebrados. Caminham 

sobre os pés, tal como o urso-cinzento, mas, ao contrário do seu enorme 

parente, consegue descer das árvores de cabeça para baixo, graças às suas 

flexíveis articulações. Preferem dormir ou descansar em lugares elevados e em 

nichos. Dão a luz ninhadas de uma a seis crias num ninho construído num 

tronco de árvore, entre Outubro e Fevereiro (Eisenberg & Redford 1999; Rocha 

et al. 2004a). 

Os quatis possuem dieta onívora, que vai desde frutas até pequenos 

vertebrados e aves. No entanto, o consumo de mamíferos de maior porte como 

macaco-prego (Cebus nigritus), veado (Mazama nana), paca (Cuniculus paca), 

e ratão-do-banhado (Myocastor coypus) já foram constatados, sugerindo 

nestes casos seu grande potencial de predação (Rocha-Mendes 2005) e/ou 

uma dieta necrófaga (Gompper & Decker 1998). 

Quatis ajudam a controlar populações de pragas através de seu 

comportamento de forrageio, fornecendo comida para predadores e atuando de 

modo importante na dispersão de sementes. No entanto, não possuem 

importância econômica para os humanos além de serem atrativos para o 
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ecoturismo, pois causam danos em colheitas, atacam pequenas aves 

domésticas causam danos às vizinhanças (Kasalinkas 1999; Nowak 1991). 

Algumas populações caçam e compram quatis para sua própria 

alimentação, sendo que o comércio desses animais é pequeno no mercado de 

animais. Os quatis também são caçados para comercialização e utilização de 

sua pele na confecção de casacos e outros tipos de vestimentas (Emmons 

1997; Gompper 1997). 

Embora a seleção e uso de hábitat por mamíferos seja o tema de muitos 

estudos, ainda é um processo ecológico em razão da complexidade dos fatores 

envolvidos presentes nos sistemas naturais (Garshelis 2000; KREBS, 2001). 

Alguns fatores que determinam a adequação dos hábitats, incluindo os de 

regime semi-aberto ou fechado, advêm de interações intra e interespecíficas 

(Rosenzweig 1991; Litvaitis et al. 1994; Garshelis 2000), tais como 

comportamento territorialista, comportamento de forrageio, competição, 

predação, pressões sociais e populacionais intraespecíficas, além de fatores 

genéticos (Jaenike & Holt 1991; Krebs 2001) e decisões comportamentais 

(Orians & Wittenberger 1991). Outros fatores independentes dos organismos 

também são relevantes, como características geográficas (Ben-Shahar & 

Skinner 1988), clima (Litvaitis et al. 1994), barreiras físicas (Litvaitis et al. 1944; 

Hall et al. 1997; Garshelis 2000), e disponibilidade de recursos (Hall et al. 

1997).  

3.OBJETIVOS  

3.1.OBJETIVO GERAL: 

 

Registrar diferentes tipos de comportamento e formas de utilização do 

espaço por quatis em cativeiro 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Comparar o comportamento de grupos distintos de quatis em diferentes 

condições de cativeiro; 
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• Descrever a utilização do espaço no cativeiro pelos diferentes grupos de 

quatis; 

• Identificar comportamentos estereotipados; 

• Registrar a interação entre o público e os quatis; 

 

4.HIPÓTESES E QUESTÕES INVESTIGADAS  

 

• As condições de cativeiro podem influenciar nos padrões 

comportamentais? 

• Existem padrões comportamentais específicos para diferentes períodos 

do dia? 

• A presença humana interfere no comportamento dos quatis no cativeiro? 

 

5.METODOLOGIA  

 

5.1.ÁREA DE ESTUDO 

 

Os zoológicos observados para a realização deste estudo foram o 

Zoológico Melo Verçosa (ZMV), inaugurado em Agosto de 1950 na cidade de 

Vitória de Santo Antão, interior do estado de Pernambuco, região mata-centro, 

no bairro da Bela Vista, e o Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI), inaugurado 

em Janeiro de 1939 na cidade do Recife, no bairro de Dois Irmãos. Ambos 

recebem visitas de público de modo freqüente, sendo essas visitas em maior 

número nos finais de semana, e ambos diferem consideravelmente no tamanho 

total de sua área. 
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Figuras 2 e 3. Visão da entrada do Parque Estadual Dois Irmãos (esquerda) e do 

Zoológico Melo Verçosa (direita). Fonte: Web sites oficiais. Acessar em:  

PEDI: <www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/parque-dois-irmaos/>  

ZMV: <www.zoologicomelovercosa.webs.com/> 

 

O Parque Estadual Dois Irmãos tem uma área de 384,42 hectares, 

sendo 14 hectares ocupados pelo Zoológico do Recife. A reserva do Parque, 

considerada uma das maiores áreas de Mata Atlântica de Pernambuco, 

proporciona aos visitantes conhecer o ecossistema, suas plantas e seus 

animais nativos, como preguiças, sagüis, quatis, capivaras, além de uma 

enorme variedade de pássaros. No zoológico vivem mais de 700 animais entre 

aves, répteis e mamíferos distribuídos em mais de 200 espécies, tanto nativas 

do Brasil quanto exóticas. O Parque Dois Irmão conta com uma equipe 

composta por quatro biólogos e cinco veterinários, estagiários de universidades 

públicas e privadas, além de uma equipe de serviços gerais terceirizada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista superior da Mata de Dois Irmãos e do Parque Estadual Dois Irmãos, 

Recife, Pernambuco, Brasil. Fonte: “Google Earth”. 
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Localizado em uma área de 5000m², o Zoológico Melo Verçosa, em 

Vitória de Santo Antão, aloja 108 animais, representando 13 espécies 

de mamíferos, 29 espécies de aves e 4 espécies de répteis. Sua equipe é 

pequena, composta por um biólogo, um veterinário e um funcionário para a 

realização de serviços gerais, além de estagiários de universidades públicas e 

privadas.  

Figura 5. Mapa de acesso ao Zoológico Melo Verçosa, Vitória de Santo Antão, 

Pernambuco, Brasil. Fonte: “Google Maps”. 

Tanto o ZMV quanto o PEDI possuem em seus cativeiros um grupo de 

quatis, formados por quatro indivíduos em cada zoológico. Cada grupo possui 

três quatis adultos e um quati filhote, sendo no total o número de machos 

inferior ao número de fêmeas.  

5.2.COLETA DE DADOS 

O observador realizou visitas iniciais aos diferentes zoológicos para 

contabilizar o número de indivíduos presentes em cada recinto de quatis e 

coletou possíveis dados relevantes para o estudo, como dieta habitual dos 

animais, o comprimento e largura dos recintos, gênero e idade aproximada dos 

indivíduos, além de realizar uma descrição detalhada destes espaços. Feito 

isso, deu início às observações dos indivíduos de cada grupo de quatis 

(denominados Grupo de Quatis 1 (GQ1), do Parque Estadual Dois Irmãos, e 
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Grupo de Quatis 2 (GQ2), do Zoológico Melo Verçosa) para a simultânea 

elaboração de um etograma.  

Para a realização dos registros comportamentais foram realizadas de 

cinco a sete visitas semanais, uma por dia e em diferentes períodos do dia, 

sendo estas distribuídas entre o Parque Estadual Dois Irmãos e o Zoológico 

Melo Verçosa de modo que ficassem com o número equivalente de visitas. As 

visitas iniciais ocorreram em Agosto e os registros comportamentais ocorreram 

no período de Setembro a Novembro do ano corrente nos seguintes horários: 

07h00min - 12h00min (período da manhã); 12h00min - 17h00min (período da 

tarde). As observações foram feitas em dias e horários altenardos e seguiram o 

padrão de amostragem Ad libitum de observação comportamental (Altmann 

1973). Para o registro de cada comportamento observado foi dado o intervalo 

de cinco minutos. Todas as visíveis maneiras de aproveitamento do espaço 

dos recintos pelos quatis também foram descritas. Foi levado em consideração 

o número médio de visitantes durante o período de observação e registro do 

comportamento dos animais, a fim de relatar como estes se comportaram na 

presença de grupos humanos de diferentes tamanhos ao longo do dia. Foram 

programadas inicialmente 48 visitas, sendo 24 visitas para cada zoológico 

divididas entre os períodos da manhã e da tarde, o que equivale a 576 horas 

totais de observação e 288 horas de observação para cada zoológico. No 

entanto, quatro visitas finais ao PEDI programadas para o período da manhã 

não foram realizadas por motivo de introdução de novos animais no recinto, o 

que inviabilizou a continuidade da observação, uma vez que essa introdução 

de novos animais no recinto alterou visivelmente o comportamento e a 

interação social do GQ1, além de interferirem na questão da individualização 

de cada animal. Sendo assim, foram utilizadas 240 horas de observação para 

registros no PEDI e 288 horas de observação para registros no ZMV, 

perfazendo o total de 528 horas de observação e 44 visitas. 
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6.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1.INDIVIDUALIZAÇÃO DOS GRUPOS 

  

Através de observações realizadas no mês de Agosto do ano corrente, 

foi possível caracterizar e individualizar todos os componentes de cada grupo. 

Os grupos possuíam o mesmo número de indivíduos, diferindo apenas no 

número de adultos e quanto ao gênero. 

 

Os grupos foram caracterizados da seguinte forma: 

 

6.1.1GRUPO DE QUATIS Nº 1 (GQ1) – Parque Estadual Dois Irmãos: 

  

1. Quati 1 –> Victor – Macho, adulto, porte maior, cor marrom 

escuro/preto, pescoço amarelado, ventre escuro/preto. 

2. Quati 2 –> Sarah – Fêmea, adulta, porte médio, cor marrom e 

amarelo, pescoço amarelado, ventre marrom. 

3. Quati 3 –> Andréia – Fêmea, adulta, Porte médio, cor marrom e 

preta, pescoço amarelado, ventre marrom. 

4. Quati 4 –> Mariana – Fêmea, filhote, porte pequeno, cor marrom 

escuro/preto, pescoço amarelado, ventre amarelado. 

 

6.1.2.GRUPO DE QUATIS Nº 2 (GQ2) – Zoológico Melo Verçosa: 

 

1. Quati 1 –> Emanuel – Macho, adulto, porte maior, cor marrom, 

pescoço amarelado, ventre marrom. 

2. Quati 2 –> Teone – Macho, adulto, porte maior, cor cinza, pescoço 

amarelado, ventre amarelado. 

3. Quati 3 –> Jarcilene – Fêmea, adulta, porte médio, cor cinza, 

pescoço esbranquiçado, ventre esbranquiçado. 

4. Quati 4 –> Paloma – Fêmea, filhote, porte pequeno, cor escura, 

pescoço amarelado, ventre amarelado.  
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Não foi possível especificar a quanto tempo cada individuo se encontra 

nos seus respectivos zoológicos, por não existir nenhum tipo de registro que 

defina a data de entrada desses animais no local, e nenhum dos indivíduos 

observados originalmente nasceu dentro do cativeiro. 

 

Figura 6 e 7. Quatis Victor, Grupo de Quatis 1, (esquerda) e Jarcilene, Grupo de Quatis 2, 

(direita). Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os quatis são animais gregários, podendo viver em grupos de mais de 30 

indivíduos, esse número variando em decorrência de disponibilidade de recursos, em 

sistema matriarcal, composto principalmente por fêmeas e filhotes. Indivíduos jovens 

podem ser encontrados nesses bandos matriarcais ou não. Os machos possuem porte 

mais avantajado, sendo geralmente solitários fora da época reprodutiva, e podem, 

entretanto, apresentar hábitos noturnos (Oliveira 2002). 

 

6.2.RECINTOS 

 

Considerando o que disse BURT (1943) sobre a área de vida como 

sendo “a área atravessada por um indivíduo em suas atividades normais em 

busca de alimento, acasalamento e cuidado com os jovens”, leva-se em conta 

que os cativeiros devem prover essas necessidades para que sejam 

considerados adequados. No entanto, alguns cativeiros não possuem estrutura 

adequada para abrigar os indivíduos, apresentando tamanhos inadequados 

e/ou não suprindo suas necessidades de alimentação e/ou não oferecendo 

condições para a reprodução. 
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A seguir encontra-se a descrição dos recintos que abrigam os GQ1 e o 

GQ2, respectivamente: 

 

6.2.1.RECINTO GQ1 – PARQUE ESTADUAL DOIS IRMÃOS: 

 

 O recinto do PEDI é amplo, seguindo o modelo de construção fossorial 

presente na maioria dos recintos que compõem o zoológico. Possui área de 

10,5m de largura por 10,6 de comprimento. Possui também uma área fechada, 

denominada área de cambeamento, com 3,4m de largura por 4,2m de 

comprimento, perfazendo área total de 10,6m x 14,8m. 

 

Figura 8 e 9. Croqui do recinto dos quatis no PEDI e visão interna do recinto. Fonte: 

Acervo Pessoal. 

 

 O recinto do PEDI que abriga o GQ1 não possui área verde na sua parte 

interna, mas a área ao redor é ricamente diversificada quanto a espécies de 

flores, arbustos, árvores, etc. Essa rica área verde atrai insetos e pequenos 

vertebrados que ocasionalmente podem cair dentro do recinto e servir de 

alimento para os quatis. O recinto apresenta diversos troncos secos que 

possibilitam aos quatis fazerem escaladas e se pendurar. As flores e folhas 

secas que caem das árvores ao redor do recinto forram o chão, tornando o 

local propício para o esconderijo de insetos e pequenos vertebrados, 

estimulando dessa forma o comportamento de forrageio. No centro do recinto, 
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no topo de um dos troncos, se encontra uma pequena casa de madeira que 

serve como toca para os quatis, sendo um dos locais mais utilizados quando 

estão dormindo ou nos horários em que a incidência de raios solares está 

maior. Os quatis também utilizam essa toca e a área de cambeamento para 

não expostos às alterações climáticas que possam ocorrer ao longo do dia.  

 

6.2.2.RECINTO GQ2 – ZOOLÓGICO MELO VERÇOSA: 

 

 O recinto único dos quatis do ZMV é composto pela junção de dois 

recintos distintos (o “recinto A”, maior, com 4,9m de largura e o “recinto B”, 

menor, com 2,8m de largura), que se interligam por uma passagem na parede 

comum aos dois espaços, e pela área de cambeamento. Possui medidas 

consideravelmente menores em relação ao recinto do PEDI, e é de construção 

plana que está também presente na maioria dos recintos que compõem o 

zoológico. Juntos possuem área de 7,7m de largura por 3,0m de comprimento, 

e área de cambeamento com a mesma largura do recinto por 1,0m de 

comprimento, perfazendo área total de 7,7m x 4,0m. 

Figura 10. Croqui do recinto dos quatis no ZMV. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 11 e 12. Visão externa dos recintos A (esquerda) e B (direita) dos quatis do ZMV. 

Fonte: Acervo pessoal. 

  

O recinto do ZMV que abriga o GQ2 também não possui área verde na 

sua parte interna, e a área verde que circunda o recinto é relativamente 

pequena. O teto do recinto no ZMV é coberto por grades, fator que impede que 

folhas secas caiam no chão do recinto e proporcionem um esconderijo mais 

seguro para insetos e pequenos vertebrados. No entanto, os quatis do GQ2 

continuaram apresentando o comportamento de forrageio. Presas à parede 

estão duas caixas de madeira, que são utilizadas como toca pelos quatis. Estas 

caixas, porém, não se mostram muito eficientes por serem parcialmente 

abertas, fazendo com que os quatis fiquem em constante aparição para os 

visitantes e quase totalmente expostos às alterações das condições climáticas. 

 

6.3.ETOGRAMA 

 

 Dentro da Etologia, considera-se como comportamento “todo movimento 

e posição, assim como também toda forma de mudança temporária, que são 

possíveis de serem constatadas” em um animal (Lamprecht 1982). Outro 

estudioso, Skrzipek (1978), considera o comportamento como sendo “as 

funções do organismo”. 

 Tinbergen (1976), um dos fundadores da Etologia, diz que o 

comportamento dos animais não se baseia apenas em correr, nadar, rastejar, 

além de outras formas de animação, e sim que esses também envolvem ação 

dos animais na alimentação, no acasalamento e até no ato de respirar. 

Ressalta também que as mudanças de um estado para outro, mesmo 



29 

 

 

 

envolvendo repouso ou uma posição estática, são considerados como 

comportamentos. Ele afirma ainda que “a quantidade de comportamentos é tão 

grande quanto à variedade de formas dos animais, diferenças de tamanhos e 

de cores, que desde muitas gerações de zoólogos têm sido descritas e 

classificadas”. 

 Souto (2000) diz que o etograma é uma lista de comportamentos ou 

elementos comportamentais (pertencentes a uma determinada espécie), 

envolvendo, ainda, a descrição dos mesmos. É com auxílio dele que um 

pesquisador registra as atividades do animal observado. Para o etólogo, um 

bom etograma (claro e preciso) é tão importante quanto o nome científico para 

um sistemata, pois a partir dele um pesquisador pode reconhecer claramente 

uma determinada conduta de um animal estudado, e correlacioná-la com 

diversos fatores (hormônios, território, atividade de outros animais, etc.)  

Existem duas maneiras de se fazer um etograma, que podem ser 

complementares: a partir dos dados coletados de artigos científicos e/ou 

através de observações próprias. De qualquer forma, ele apresentará um nome 

atribuído à conduta (muitas vezes escolhido de forma a propiciar uma idéia 

geral da atividade do indivíduo) e a sua descrição (Souto 2000). 

O etograma utilizado para a realização dos registros comportamentais foi 

montado pelo próprio observador, através de observações próprias e buscas 

por dados na literatura descritos Schaller (1972), Weller & Bennet (2001) e 

Cromberg et al. (1997). 

A montagem ocorreu durante o mês de Agosto do corrente ano. Os 

comportamentos foram classificados e divididos em sete categorias de acordo 

com o significado do comportamento em: “states, solitários, social, 

eliminação/marcação, amigável, agonístico e estereotipados”, Foram 

contabilizando o total de trinta e seis comportamentos diferentes (Tabela 1). 

Os comportamentos classificado como “states” se referem aos 

comportamentos de estado físico, tendo sido contabilizados nove 

comportamentos diferentes. 

Os comportamentos classificados como “solitários” são aqueles 

comportamentos em que não há interação com outros indivíduos, e estão 

geralmente relacionados a comportamentos de análise, higiene, exercício ou 

forrageio. Foram contabilizados treze comportamentos diferentes. 
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Os comportamentos classificados como “sociais” demonstram 

aproximação física dos indivíduos dentro do recinto, tendo sido contabilizados 

três comportamentos diferentes. 

Os comportamentos classificados como “eliminação/marcação” se 

referem a necessidades fisiológicas de excreção e à marcação territorial por 

utilização de odor. Foram contabilizados cinco comportamentos diferentes. 

Os comportamentos classificados como “amigáveis” são os 

comportamentos em que há contato ou ocorre ação conjunta entre os 

indivíduos dentro do recinto, tendo sido contabilizados seis comportamentos 

diferentes.  

Os comportamentos classificados como “agonísticos” demonstram 

comportamentos de luta, conflito, submissão ou fuga entre os indivíduos dentro 

do recinto. Foram contabilizados nove comportamentos agonísticos. 

Os comportamentos classificados como “estereotipados” são 

comportamentos não encontrados na literatura e observados de forma repetida 

e com aparente motivação por stress por parte do indivíduo. Contabilizou-se 

apenas um comportamento estereotipado. 

Em alguns momentos os quatis se refugiavam na área de cambeamento, 

tornando a observação inviável por estarem “fora de visão”.  

 

Tabela 1. Etograma dos trinta e seis comportamentos observados nos quatis (Nasua 

nasua). 

 

ETOGRAMA DO QUATI (Nasua nasua) 

COMPORTAMENTO DESCRIÇÃO SIGLA 

STATES   

Deitar Parte mediana do corpo em contato com o chão DEI 

Sentar Parte traseira do corpo em contato com o chão. 

Normalmente ocorre quando do animal está se 

coçando 

SENT 

Stand (em pé) Posição em pé estacionária STA 

Andar Locomoção AND 

Correr Locomoção acelerada COR 

Beber Consumir água ou outro líquido BEB 

Comer Consumir alimento COM 

Dormir Estar dormindo no momento da observação DOR 
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Acordar Estar acordando no momento da observação ACO 

SOLITÁRIOS   

Self-groom Lamber o próprio corpo SELG 

Coçar (com perna 

traseira) 

Arranhar o próprio corpo com as pernas traseiras COPET 

Coçar (com dentes) Arranhar o próprio corpo com os dentes CODEN 

Analisar (observador) Observar atentamente o observador, muitas vezes 

farejando o ar 

ANOB 

Analisar (outro quati) Observar atentamente outro quati, muitas vezes 

farejando o ar 

ANOQ 

Escalar/Pendurar Escalar ou se pendurar em locais do recinto ESCPEN 

Cavar Arranhar o chão com uma ou duas pernas criando 

uma depressão 

CAV 

Enterrar Cobrir alimentos, fezes ou urina com terra, utilizando 

as pernas 

ENT 

Bocejar Boca aberta, olhos fechados ou parcialmente 

fechados, inspiração prolongada 

BOC 

Farejar (solo) Investigar o chão com o focinho, cheirando FARS 

Farejar (próprio corpo) Investigar o próprio corpo com o focinho, cheirando FARP 

Espreguiçar Esticar as pernas dianteiras e traseiras 

alternadamente, corpo esticado 

ESP 

Chacoalhar Balançar o corpo rapidamente, agitando bruscamente 

os pêlos 

CHAC 

SOCIAL   

Aproximar (adulto) Quati se aproxima de outro quati APROQ 

Aproximar (filhote) Filhote se aproxima de outro quati APROF 

Aproximar (observador) Quati se aproxima do observador APROB 

ELIMINAR/MARCAÇÃO   

Urinar Urinar com a perna traseira levantada do chão ou 

agachada 

URI 

Urinar sobre Urinar no mesmo local que outro quati urinou ou 

defecou nos últimos cinco minutos 

URIS 

Straddle Passar por cima e esfregar a região genital em algum 

arbusto, gramas ou outro objeto 

STRA 

Esfregar rosto Esfregar o rosto ou pescoço com força em alguma 

superfície 

ESF 

Defecar Defecar usando uma postura agachada DEF 

AMIGÁVEL   

Farejar (adulto) Investigar outro adulto com focinho, através de cheiro FARQ 

Farejar (filhote) Investigar filhote com focinho, através de cheiro FARF 
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Lamber (adulto) Lamber um filhote LAMA 

Lamber (filhote) Lamber um adulto LAMF 

Brincar (adulto) Com adultos ou entre adultos. Perseguir outro animal; 

leves patadas, arranhões e mordiscos 

BRINA 

Brincar (filhote) Com filhotes ou entre filhotes. Perseguir outro animal; 

leves patadas, arranhões e mordiscos 

BRINF 

AGONÍSTICO   

Investir (adulto) Avançar em direção ao outro adulto, com os pêlos 

eriçados, pernas dianteiras rijas e orelhas para trás 

INVA 

Investir (filhote) Avançar em direção a um filhote, com os pêlos 

eriçados, pernas dianteiras rijas e orelhas para trás 

INVF 

Investir (observador) Avançar em direção ao observador, com os pêlos 

eriçados, pernas dianteiras rijas e orelhas para trás 

INVO 

Rosnar (adulto) Vocalização gutural; dentes a mostra; boca semi-

aberta; lábios puxados para trás; orelhas para trás. 

Direcionado ao outro adulto 

ROSA 

Rosnar (filhote) Vocalização gutural; dentes a mostra; boca semi-

aberta; lábios puxados para trás; orelhas para trás. 

Direcionado a um filhote 

ROSF 

Morder (adulto) Morder um indivíduo adulto MORA 

Morder (filhote) Morder um indivíduo filhote MORF 

Flehmen Bater os dentes; lábios puxados para trás FLEH 

Fugir Evitar algum tipo de comportamento hostil por parte de 

algum indivíduo 

FUG 

ESTEREOTIPADOS   

“Bate-volta” Andar ou correr continuamente de uma extremidade 

para outra do recinto 

BAVOL 

 

O Etograma do Quati (Nasua nasua), exemplifica as possibilidades, 

limitações, preferências e os aspectos comportamentais que foram 

considerados como comportamento exibido pela espécie. Todos os 

comportamentos que compõem o etograma ocorreram com alta freqüência no 

período de montagem no mês de Agosto, no entanto, alguns apareceram com 

baixa freqüência ou até mesmo estiveram ausentes durante o período de 

registros comportamentais entre Setembro e Outubro, por isso não foram 

considerados pelo observador como comportamentos chave. O comportamento 

“freezing” (Beisiegel & Montovani 2006), característico de quatis e descrito na 

literatura como uma reação de defesa que compreende vocalização de alerta e 
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fuga pelo chão ou árvores, não foi observado em nenhum dos cativeiros por 

sua descrição não se adequar à realidade dos recintos. Aparentemente é um 

comportamento característico observados em grupos de quatis em liberdade ou 

em cativeiros de regime semi-aberto. 

 

6.4.HÁBITO ALIMENTAR X DIETA ESTABELECIDA 

 

Os quatis possuem dieta onívora, se alimentando de frutas, folhas, 

grãos, ovos, pequenas aves domésticas, pássaros, pequenos mamíferos, 

larvas, insetos, pequenos anfíbios, répteis e algumas leguminosas (Nowak 

1991). 

No PEDI, os quatis são alimentados com frutas com cascas, inteiras ou 

fatiadas, como banana, maçã, mamão, melão, melancia, manga, ameixa, 

goiaba, morangos, e frutas da estação. Também são alimentados com chuchu, 

batata, abóbora, e grãos diversos, como amendoins crus, castanhas e nozes. 

As frutas e as leguminosas são servidas em bandejas grandes, duas vezes ao 

dia, no início da manhã, entre as 07h00min e 08h00min, e durante a tarde, 

entre as 15h00min e 16h00min, sendo esta última reposição em quantidade 

redobrada para que perdure pelo período da noite. Os grãos, quando servidos, 

são jogados de forma aleatória pelo tratador, o que estimula o hábito do 

forrageio. A água também é servida em bandejas grandes, e é reposta (ou 

totalmente trocada) pelo menos duas vezes ao dia. Não houve registro de 

alimentação dada pelos visitantes do zoológico para os animais do recinto. 

No ZMV, a dieta empregada aos quatis é semelhante, porém possui uma 

menor variedade de alimentos. Os quatis são alimentados com frutas com 

cascas, inteiras ou fatiadas, como bananas, maçãs, mamão, goiaba e melão. 

Também comem chuchu cru, fatiado, e cenoura parcialmente cozida, além de 

diversidade de grãos como amendoins crus e castanhas. Assim como no PEDI, 

a comida é servida em bandejas grandes, pelo menos duas vezes ao dia, pela 

manhã, também no intervalo entre as 07h00min e 08h00min da manhã, e no 

final da tarde, entre as 16h00min e 17h00min. No ZMV a água é colocada em 

tanques de cimento, forrados com azulejos, construídos dentro dos dois 

recintos interligados. Observou-se, no entanto, que a reposição de água pelo 

tratador não é freqüente, e que mesmo nos horários de reposição da comida 
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não houve preocupação em ver a quantidade de água nos tanques e nem se 

estavam adequadas para o consumo. Houve registro de alimentação fornecida 

pelos visitantes do zoológico para os quatis. 

 

 

Figura 13 e 14. Quatis Teone (esquerda) e Emanuel (direita), ambos do GQ2, se 

alimentando de fatias de chuchu. Fonte: Acervo pessoal. 

 

O hábito de forrageio é um comportamento natural dos quatis. Nesse 

comportamento, os quatis farejam e remexem o solo, grama e folhagens secas, 

utilizando o seu focinho. Com isso, insetos e pequenos vertebrados que 

estavam escondidos são encontrados pelos quatis e podem também servir de 

alimento para eles. Durante o período de observação, os quatis, apresentando 

esse comportamento, alimentaram-se de insetos e pequenos répteis, como 

lagartos, que ocasionalmente encontravam no solo, sendo esses casos os 

únicos de obtenção de proteínas de origem animal para suas dietas.  

 Tanto o GQ1 quanto o GQ2 apresentaram o hábito de guardar 

alimentos, levando uma quantidade elevada para algum local longe dos outros 

animais, ficando inclusive muitas vezes deitados perto da comida ou 

relativamente próximos do local, numa espécie de vigia contra possíveis 

roubos. No entanto, no GQ1 apenas o macho (Victor) e a fêmea (Sarah), que 

posteriormente foi descoberta que estava prenhe, apresentaram esse 

comportamento. No GQ2, todos os quatis apresentaram esse comportamento, 

o que pode ser reflexo da uma quantidade insuficiente de comida disponível na 

hora das refeições. Os machos, em ambos os grupos, foram os que mais 

apresentaram um comportamento de hostilidade nos momentos de alimentação 

ou quando algum outro quati se aproximava de sua reserva de comida, o que 
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remete ao fato do macho apesar de andar em grupo, possuir um hábito solitário 

(Beisiegel 2001). 

 

6.5.REPRODUÇÃO E NASCIMENTO EM CATIVEIRO 

 

A reprodução em cativeiro é o maior sinônimo de adequação dentro do 

recinto. Quando uma espécie encontra condições suficientes para gerar prole, 

significa que de alguma forma as condições de cativeiros são suficientemente 

favoráveis para tal, ou seja, a área de vida é ideal. No entanto, devemos 

entender que nascimento e reprodução em cativeiro são eventos 

distintos que devem ser descritos de forma clara e concisa. Na 

reprodução são observados a cópula, o desenvolvimento e o 

nascimento. No PEDI, uma fêmea adulta do GQ1 (Sarah) pariu dois filhotes 

durante o período de observação e registros comportamentais. Segundo um 

dos tratadores, essa cria foi o terceiro caso de nascimento de quatis dentro das 

condições oferecidas pelo cativeiro registrado no PEDI, porém não houve 

nenhuma confirmação desta informação por parte da administração do 

zoológico. A administração do zoológico não soube identificar o parentesco do 

filhote (Mariana) com os outros quatis do GQ1 devido às mudanças de grupos 

que vão e voltam para a quarentena.   

Nunca houve ou não há nenhum registro de geração de prole entre os 

quatis do GQ2 no ZMV. Segundo a atual administração do zoológico, o filhote e 

os demais quatis que compõem o GQ2 foram trazidos ao zoológico pelo IBAMA 

e reservas ecológicas das redondezas, mas esta informação também não foi 

confirmada por nenhuma das instituições. 

Não foi observado em nenhum dos zoológicos o ato de cópula entre 

machos e fêmeas nos cativeiros. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

6.6.PADRÕES DE ATIVIDADES 

 

6.6.1.PADRÃO COMPORTAMENTAL X PERÍODO DO DIA 

 

 Quatis apresentam hábito diurno e diurno-vespertino, no entanto não 

existem registros na literatura que definam a freqüência dos comportamentos 

nos diferentes períodos do dia.  As seguintes análises foram feitas através dos 

dados coletados no período de observação entre Setembro e Novembro no 

intuito de definir as freqüências comportamentais nos diferentes zoológicos. 

Para a discussão foram considerados os comportamentos que apresentaram 

maior valor de ocorrência ou considerados de maior relevância pelo 

observador. Juntos à freqüência encontram-se o intervalo de maior 

concentração do comportamento. 

 

6.6.2.COMPORTAMENTOS STATES: 

 

 Os comportamentos definidos como states estão relacionados às 

atividades físicas dos quatis. Estes padrões de comportamentos podem ser 

considerados como os principais comportamentos apresentados pelos quatis, 

uma vez que apresentaram a maior freqüência em ambos os grupos dentro do 

trabalho de observação comportamental. Nos gráficos podemos observar o 

número de freqüência dos comportamentos com maior e menor número de 

registros.  

 Figura 15. Freqüência dos comportamentos states no Grupo de Quatis 1.  
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Figura 16. Freqüência dos comportamentos states no Grupo de Quatis 2. 

 

Segundo Shepherdson (2000), mamíferos em cativeiro tendem a se 

tornarem inativos, gastando grandes quantidades de tempo fora da visão ou 

sonolentos, aumentando o consumo alimentar e gastando pouco energia, o que 

gera um aumento de peso nos indivíduos. 

O comportamento “dormir” foi o que teve mais registros em ambos os 

grupos, no grupo GQ1, apareceu 813 vezes no período da manhã (11h00min – 

12h00min) e 865 vezes no período da tarde (15h00min – 16h00min) e no grupo 

GQ2, ocorreram 1125 registros no período da manhã (11h00min – 12h00min) e 

946 registros no período da tarde (16h00min – 17h00min).  

O comportamento “correr”, que dentro da classificação states é o 

comportamento que requer maior esforço físico por parte dos quatis, foi o que 

ocorreu em menor freqüência em ambos os grupos, sendo registradas no GQ1 

80 ocorrências no período da manhã (08h00min – 09h00min) e 60 no período 

da tarde (13h00min – 14h00min), e no GQ2, 69 ocorrências no período da 

manhã (09h00min – 10h00min) e 120 no período da tarde (13h00min – 

14h00min). 

O comportamento “comer” foi mais apresentado pelo GQ2 do que pelo 

GQ1, em ambos os períodos. Foram registradas para GQ1 156 ocorrências 

desse comportamento pela manhã (07h00min –08h00min) e 193 ocorrências 

no período da tarde (12h00min – 13h00min). Para GQ2, foram registradas 166 
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ocorrências no período da manhã (07h00min – 08h00min) e 221 ocorrências no 

período da tarde (12h00min – 13h00min).  

 

6.6.3.COMPORTAMENTOS SOLITÁRIOS: 

 

 Os comportamentos classificados como solitários se relacionam de 

modo geral a comportamentos de higiene, exercício e forrageio, além de 

comportamentos de análise feitos pelos quatis.  

 

 
Figura 17. Freqüência dos comportamentos solitários em Grupo de Quatis 1. 

 

 

Figura 18. Freqüência dos comportamentos solitários em Grupo de Quatis 2.  

[U1] Comentário: Não há discussão 

para esse tipo de comportamento 
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 O comportamento de exercício “escalar/pendurar” foi o mais freqüente 

em ambos os grupos de quatis, principalmente no período da tarde. Para GQ1 

foram registradas 140 ocorrências no período da manhã (07h00min – 

08h00min) e 163 no período da tarde (14h00min – 15h00min), e para GQ2, 145 

registros no período da manhã (08h00min – 09h00min) e 184 registros no 

período da tarde (13h00min – 14h00min). 

 Durante todo o dia, sessões de cuidados corporais foram freqüentes e  

geralmente ocorreram em conjunto, mas sem seqüência estabelecida.  

O comportamento “self-groom”, primariamente considerado um 

comportamento simples de higiene, mostrou ser um comportamento 

semelhante ao que encontramos em vários mamíferos que além de lamberem 

o próprio corpo para higienizar e organizar o arranjo dos pêlos (como exemplo 

simples, os felinos), lambem suas próprias feridas e genitálias, e lambem 

também suas próprias mãos e esfregando-as posteriormente no focinho e no 

rosto, algo semelhante aos comportamento que observamos também em 

roedores (Mellen 1991). Um comportamento semelhante ao “self-groom” é o 

comportamento “lamber”, observado tanto em filhotes quanto em indivíduos 

adultos, classificado como amigável. Em ambos os grupos, esse 

comportamento ocorreu com maior freqüência no período da tarde, sendo no 

GQ1 64 vezes (12h00min – 13h00min) e no GQ2 54 vezes (14h00min – 

15h00min). No período da manhã, registrou-se 61 vezes esse comportamento 

para GQ1 (08h00min – 10h00min), e 51 vezes para GQ2 (09h00min – 

10h00min). 

 O comportamento “analisar outro quati” foi o comportamento de análise 

com menor freqüência, sendo para GQ1 5 vezes no período da manhã 

(10h00min – 11h00min) e 6 vezes no período da tarde (sem concentração de 

horários), e para GQ2 18 vezes no período da manhã (09h00min – 10h00min) 

e 31 vezes no período da tarde (12h00min – 13h00min).  

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

6.6.4.COMPORTAMENTOS DE ELIMINAÇÃO/MARCAÇÃO: 

 

Estes padrões de comportamento se referem às necessidades 

fisiológicas de excreção e à marcação territorial por utilização de odor.  

 
Figura 19. Freqüência dos comportamentos de eliminação e marcação por Grupo de 

Quatis 1. 

 

Figura 20. Freqüência dos comportamentos de eliminação e marcação de Grupo de 

Quatis 2.  

  

Considerou-se na categoria eliminação, os atos relacionados à excreção 

de substâncias não aproveitadas pelo corpo (Schmidt-Nielsen 2002).  

Os comportamentos de “eliminação/marcação” mais freqüentes entre o 

GQ1 e GQ2 foram os de “urinar” e “defecar”. Em GQ1, o comportamento 

[U2] Comentário: Não há discussão 

para esse tipo de comportamento 
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padrão “urinar” ocorreu 28 vezes no período da manhã (08h00min – 09h00min) 

e 27 no período da tarde (14h00min – 15h00min), e em GQ2, 47 vezes no 

período da manhã (08h00min – 09h00min) e 46 vezes no período da tarde 

(sem concentração de horários). 

 Durante o período de montagem do etograma, no mês de Agosto do ano 

corrente, o comportamento “straddle” (Mellen 1991) que é aquele em que o 

individuo esfrega seus genitais em algumas áreas do recinto para demarcação 

território, havia sido observado apenas nas fêmeas dos grupos de quatis. No 

entanto, ocorreram casos do comportamento por parte dos machos, tanto de 

GQ1 quanto de GQ2, o que demonstra que além de urinar, defecar e esfregar o 

corpo em alguma superfície para demarcação territorial, os machos de quatis 

também esfregam sua genitálias para marcação por odor. 

Para Mellen (1991) o hábito de marcação mais característico em 

carnívoros é o jato de urina. Ele diz também que esfregar várias partes do 

corpo contra objetos para marcação de cheiro é outra das características 

comum dos membros da ordem dos carnívoros como esfregaço de tronco, 

rosto e membros posteriores.  

 

6.6.5.COMPORTAMENTOS SOCIAIS 

 

 Os comportamentos sociais demonstram a aproximação física dos 

indivíduos dentro do recinto. Não houve número de registros significativos 

destes comportamentos sociais no GQ1 e GQ2. 

 

Figura 21. Freqüência de comportamentos sociais em Grupo de Quatis 1. 

[U3] Comentário: Não há discussão 

para esse tipo de comportamento 

Seu trabalho é mais descritivo, vale a pena 

falar sobre esses comportamentos sim. 

Lembre-se não há tratamento estatístico 
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Figura 22. Freqüência de comportamentos sociais em Grupo de Quatis 2. 

 

6.6.6.COMPORTAMENTOS AMIGÁVEIS 

 

 Os comportamentos amigáveis são os comportamentos em que ocorre o 

contato físico propriamente dito ou alguma ação conjunta entre os indivíduos 

dentro do recinto. 

 

 
 

 Figura 23. Freqüência dos comportamentos amigáveis em Grupo de Quatis 1. 

 

[U4] Comentário: Não há discussão 

para esse tipo de comportamento 
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Figura 24. Freqüência dos comportamentos amigáveis em Grupo de Quatis 2.   

 

 Em GQ1, o comportamento “brincar entre/com adultos” foi constatado 

várias vezes, sendo registrados 39 vezes no período da manhã (09h00min – 

10h00min) e 13 no período da tarde (15h00min – 16h00min). Em GQ2, o 

registro desse comportamento foi ainda maior, tendo sido registrados 31 vezes 

no período da manhã (09h00min – 10h00min) e 50 vezes durante o período da 

tarde (15h00min – 16h00min).  

 O comportamento “brincar entre/com filhotes” em GQ1 foi registrado 12 

vezes no período da manhã (09h00min – 10h00min) e 13 vezes no período da 

tarde (15h00min – 16h00min). Em GQ2, a brincadeira com os filhotes foi 

registrada, tanto no período da tarde quanto no período da manhã, 22 vezes 

(08h00min – 09h00min e 15h00min – 16h00min).  

 O comportamento “farejar quati” em GQ1 foi registrado 13 vezes no 

período da manhã (07h00min – 08h00min) e 28 vezes no período da tarde 

(14h00min – 15h00min), e em GQ2, 19 vezes no período da manhã (07h00min 

– 08h00min) e também 28 vezes no período da tarde (14h00min – 15h00min).  
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6.6.7.COMPORTAMENTOS AGONÍSTICOS 

 

Não houve nenhum registro de comportamentos agonísticos no grupo 

GQ1. 

 

 
 

Figura 25. Freqüência dos comportamentos agonísticos em Grupo de Quatis 1. 

 

 Em GQ2, os comportamentos agonisticos estiveram presentes em maior 

freqüência no período da tarde, sendo o comportamento “investir em adulto” 

registrado 15 vezes nesse período (12h00min – 13h00min), e 7 vezes no 

período da manhã (08h00min – 09h00min).  

O comportamento “investir em filhote” foi pouco registrado, tendo 

ocorrência de apenas 1 vez pela manhã e 3 vezes no período da tarde.  

O comportamento “rosnar para filhote” foi proporcional ao 

comportamento de investir contra o filhote, sendo registrado apenas 1 vez pela 

manhã e 5 vezes durante a tarde. 

O comportamento “rosnar para adulto” também foi proporcional aos 

demais comportamentos, sendo 8 vezes registrados no período da manhã e 22 

vezes registrados no período da tarde. 

Encontros agonísticos são evitados na maioria das vezes na natureza 

através de marcas visuais, olfativas e auditivas (Ewer 1973), principalmente em 

espécies de hábitos solitários. A agressividade é comum em todos os animais 

[U5] Comentário: Não há discussão 

para esse tipo de comportamento 
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(Lorenz 1995), embora pronunciada em animais cativos, devido a estes não 

poderem se esquivar de conspecíficos todo o tempo (Grier 1984). 

 

6.6.8.COMPORTAMENTOS ESTEREOTIPADOS 

 

 Comportamentos estereotipados são comportamentos não 

encontrados na literatura e registrados pelo observador de forma repetida e 

com aparente motivação por stress por parte do indivíduo no recinto. 

 

 

Figura 26. Freqüência dos comportamentos estereotipados em Grupo de Quatis 1. 

 

 

Figura 27. Freqüência dos comportamentos estereotipados em Grupo de Quatis 2. 

 

 O comportamento estereotipado denominado “bate-volta” ocorreu em 

baixa freqüência no GQ1, e apenas foram registrados no período da manhã por 

[L6] Comentário: Não há discussão 

para esse tipo de comportamento 

diretamente para os quatis 
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24 vezes (09h00min – 10h00min). Não houve ocorrência desse comportamento 

no período da tarde. 

 Em GQ2, por sua vez, o comportamento “bate-volta” apareceu com 

valores altos, sendo registrados 137 vezes no período da manhã (08h00min – 

09h00min) e 187 vezes no período da tarde (14h00min – 15h00min).   

 Rowell (1978) diz que animais criados ou introduzidos em cativeiro 

apresentam um quadro maior de stress, porém a própria autora reconhece que 

uma vida em liberdade não é, necessariamente, uma experiência livre de 

desgastes psíquico-fisiológico nos animais. Segundo suas pesquisas, devemos 

considerar que embora os animais em cativeiro provavelmente apresentem 

níveis de stress maior do que os animais em liberdade, esse níveis não 

chegam a ser críticos em casos de presença de infantes e juvenis no grupo, 

uma vez que em grupos com o patamar de stress elevado, a reprodução de 

adultos e a sobrevivência dos infantes são comprometidas.  

 Esses comentários são dados são constatados em GQ1, que apresentou 

baixos níveis de comportamento estereotipado e nascimento de infantes 

durante o período de observação, além da informação não confirmada de que 

esta seria a terceira cria no PEDI. Em GQ2, onde o comportamento 

estereotipado foi muito freqüente, não há registro de cria e também não foi 

registrado nenhum comportamento de cópula. 

 

6.7.INTERAÇÕES COM VISITANTES 

 

 Foi possível observar que a interação entre os quatis do PEDI e do ZMV 

e seus respectivos visitantes foi bem diferente. No ZMV, o recinto fica muito 

próximo ao publico e fica no mesmo plano dos visitantes (diferente do recinto 

do PEDI, que é fossorial). Com isso, o GQ2 fica frente a frente com os seus 

visitantes (às vezes mesmo quando se tenta refugiar na área de 

cambeamento), que além de chamarem sua atenção de diversas formas, 

desde vocalizações a arremessos de pequenos objetos, oferecem aos quatis 

que compõem o grupo todos os tipos de comida disponível, como salgadinhos 

industriais, chocolates, pipocas, balas, etc. 

[L7] Comentário: Sem discussão 
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 Diferente do observado no ZMV, os quatis do PEDI possuem um 

comportamento de relativa indiferença com seus visitantes, sendo que muitas 

vezes, ao notar a presença de uma grande quantidade de pessoas, os membro 

do GQ1 se refugiavam na toca ou seguiam para a área de cambeamento, 

ficando totalmente fora de visão dos visitantes e do observador, fato que 

interferiu no registro de padrões comportamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Quantidade de vezes que os membros do Grupo de Quatis 1 ficaram fora de 

visão do observador e dos visitantes do PEDI. 

 

Talvez por estarem distante dos visitantes e num diferente plano de solo, 

os quatis do GQ2 também não respondiam as tentativas dos visitantes de 

chamar a atenção deles. Com isso, foi muito observado entre os visitantes a 

rápida perda de interesse no grupo e nenhuma tentativa bem sucedida de 

alimentar os animais.  

 

6.8.UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DISPONÍVEL  

 

 De modo geral, os quatis dos dois grupos utilizavam todo o espaço 

disponível para eles dentro do recinto, mas existem ocorrências de 

determinadas áreas utilizadas com maior freqüência pelos quatis do PEDI ao 

longo do período de observação. 
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 No GQ1, os quatis nº 1 (Victor) e nº 4 (Mariana) foram os que mais 

utilizaram a área de cambeamento (Victor: 220 vezes no período da manhã e 

214 no período da tarde; Mariana: 242 vezes no período da manhã e 146 no 

período da tarde), sendo que muita vezes o macho ainda seguia para os cantos 

do recinto, exercendo nesses locais, grande parte dos comportamentos 

registrados.  

No GQ2 não foi registrada nenhuma preferência dos animais por um 

local especifico dentro do recinto, talvez pela sua área total ser pequena e por 

inúmeras vezes o tratador esquecer o portão da área de cambeamento fechado 

após entrar no recinto para a reposição de alimentos e água, ou para limpeza 

do mesmo. 

 Cada quati do GQ1 possui, matematicamente, 6,35 m de território 

próprio contra apenas 2,92m para cada quati no GQ2.   

 

7.CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Notou-se que em ambos os grupos de quatis o comportamento dormir é 

bastante elevado se comparado ao demais, principalmente considerando que 

os quatis possuem hábito diurno e diurno-vespertino. O excesso de sono em 

ambos os períodos refletem ociosidade por parte dos grupos, e esta ociosidade 

pode estar diretamente relacionada com as condições e ao tamanho do 

cativeiro, principalmente no ZMV, que possui o menor recinto. 

Apesar de ambos os grupos serem supridos com água e alimento, o que 

é fato considerado essencial para definição da área de vida, os recintos diferem 

bastante na sua área total. Apesar de andar em grupos, o quati é um animal de 

comportamento solitário e territorialista, o que resulta como foi constatado, num 

comportamento agonístico e de stress com maior freqüência no recinto menor 

do que no recinto maior, principalmente por parte dos machos no ZMV e 

sobretudo nos horários próximos ao reabastecimento de alimento. Também 

deve ser considerado o fato constatado de que no ZMV os quatis sofrem 

interferência maior da presença dos visitantes do que os quatis do PEDI. 

Os comportamentos de higiene, e principalmente os comportamentos 

amigáveis, no entanto, são ainda maiores no ZMV, onde o recinto é menor, do 

que no PEDI, onde o recinto é consideravelmente maior. Este fato pode estar 
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relacionado à área própria de cada quati, sendo que o recinto que abriga o 

GQ2 é menor, o que obriga os quatis a interagirem positivamente ou 

negativamente entre si com maior freqüência do que a vista nos quatis do GQ1. 

Os comportamentos de higiene, em sua maioria, ocorreram em horário 

próximos ou simultâneos aos comportamentos de alimentação, que é relatado 

por Mellen (1991) como um comportamento observado em alguns carnívoros, 

principalmente felinos. As brincadeiras entre adultos e filhotes também ocorrem 

em maior número entre os indivíduos do GQ2 do que entre os indivíduos do 

GQ1. 

Notou-se que a maioria dos comportamentos registrados para GQ1, 

principalmente os que envolvem algum tipo de esforço físico maior, ocorreram 

no período da manhã, sendo o oposto para GQ2, que teve a maioria das 

ocorrências dos comportamentos, tanto os relacionados com esforço físico, 

quanto os de stress, registrados no período da tarde. 

A relação dos visitantes com os quatis difere consideravelmente no PEDI 

e no ZMV graças à distância dos animais e os visitantes. No PEDI, onde o 

grupo fica mais distante dos visitantes, os comportamentos de stress e 

interação com humanos (como serem alimentados por eles, por exemplo) são 

muito menores se comparados a GQ2, que possui registros elevados de 

comportamento de “bate-volta” e estão em constante interação com os 

visitantes (recebendo comida, sendo chamados, atigindos por algum tipo de 

objeto para animação, etc.) 

Esses levantamentos corroboram as hipóteses de que as condições de 

cativeiro podem influenciar nos padrões comportamentais, sendo que alguns 

comportamentos apresentam freqüência maior em determinados períodos do 

dia, assim como existe influência dos visitantes para os dois grupos de quatis.   
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