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Avaliação do bem-estar de um bugio (Alouatta caraya) cativo durante 
enriquecimento social e ambiental: indicadores comportamentais
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Animais em cativeiro tendem a viver em ambientes altamente previsíveis e estruturados onde raramente apresentam 
desafios do ambiente natural, e isso pode desencadear uma série de casos de extrema-respostas adaptativas. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o bem-estar de um bugio cativo após o enriquecimento social e ambiental, assim 
como analisar, durante cada tratamento, a interação com os enriquecimentos ao longo dos dias. Os resultados 
apontaram uma diminuição contínua da maioria dos comportamentos estereotipados e aumento na interação social 
em todas as fases de enriquecimento. Estes resultados mostraram que houve uma melhoria no bem-estar deste 
animal após a introdução da fêmea e do espelho.
Palavras-chave: Estereotipia. Etologia. Estímulo ambiental. Primata.

Evaluation of well-being of a captive howler monkey (Alouatta caraya) for social and environmental enrichment: 
behavioral indicators. Animals in captivity tend to live in highly structured and predictable where rarely present 
challenges of the natural environment and this can trigger a series of cases of extreme adaptive responses. The aim 
of this study was to evaluate the welfare of captive howler monkey after a social and environmental enrichment. 
Beyond to analyze, for each treatment, the interaction with the enrichments along the days. Results showed a 
continuous decrease in the most stereotyped behaviors and increased social interaction at all stages of enrichment. 
These results showed an improvement in the welfare of this animal after the introduction of the female and the 
mirror.
Key-words:Stereotypy. Ethology. Environmental stimulus. Primate.
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A espécie Alouatta caraya (Humboldt, 
1812) pode ser encontrada em florestas de vá-
rios biomas como Cerrado, Pantanal, Caatinga, 
Campos Sulinos e partes da Floresta Amazônica 
(Bicca-Marques & Centro Nacional de Pesqui-
sa e Conservação de Primatas Brasileiros, 2010; 
Silva & Gomes, 2006). Eles vivem em grupos 
sociais contendo geralmente um máximo de 

quatro fêmeas adultas e um menor número de 
machos adultos, além de indivíduos subadultos, 
jovens e infantis (Auricchio, 1995).

De acordo com Auricchio (1995) e Cunha 
e Byrne (2004), os rugidos para esta espécie 
possuem um papel no espaçamento intergrupal 
e sugerem que estas vocalizações representam 
uma exibição agressiva em encontros intergru-
pais e, de acordo com Albuquerque e Codenotti 
(2006) e Ludwig (2006), o rugido pode surgir 
também como forma de comportamento de de-
fesa.

Animais em cativeiro tendem a viver em 
ambientes altamente previsíveis e estruturados, 
onde raramente apresentam desafios do am-
biente natural, e isso pode desencadear uma 
série de casos de extremarespostas adaptativas. 
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Estes podem ser sutis ou podem evoluir para 
doenças mais graves como comportamentos 
anormais (Boere, 2001; Lawrence & Rushen, 
1993).

De acordo com a instrução normativa Nº 
04 de 04 de março de 2002, recomenda-se que 
nos recintos de mamíferos deverá haver espe-
lho-d’ água e que todos os recintos deverão ter 
ambientação de modo a atender as necessidades 
biológicas do animal alojado. Além disso, para 
o Gênero Alouatta, o local deverá possuir uma 
área de 30 m2 para um grupo familiar, tanque 
e cambiamento de 1,5m e, como especificações, 
o recinto, se fechado, deverá apresentar altura 
mínima de 3m, piso de terra recoberto de mate-
rial macio; quando houver crias, grande dispo-
nibilidade de galhos e o abrigo deverá ser cons-
truído de maneira tal que permita a contenção.

A observação de anormalidades compor-
tamentais e fisiológicas resulta de necessidades 
não satisfeitas e, portanto, indicam que o indi-
víduo em questão encontra-se em condições de 
baixo grau de bem-estar (Boere, 2001; Broom 
& Molento, 2004; Lawrence & Rushen, 1993).O 
termo bem-estar é o estado de um indivíduo 
em relação às suas tentativas de adaptar-se ao 
seu ambiente. Assim, ele abrange tanto o bem-
-estar físico quanto mental do animal (Broom 
& Johnson, 1993; Frajblat, Amaral & Rivera, 
2008). Portanto, qualquer tentativa de avaliar o 
bem-estar de um bicho deve considerar as evi-
dências científicas geradas pelos sentimentos de-
correntes tanto de aspectos e índices fisiológicos, 
como comportamentais. (Boere, 2001; Broom & 
Molento, 2004; Frajblat, Amaral & Rivera, 2008; 
Lawrence & Rushen, 1993).

Como comportamentos anormais temos 
a estereotipia, que são atos invariáveis e padrões 
de movimento repetitivo, desprovido de finali-
dade e função. Embora a etiologia não seja úni-
ca, comportamentos estereotipados não são ob-
servados na natureza. Os frequentes comporta-
mentos estereotipados observados em primatas 
incluem pêndulo (como movimentos do corpo 
ou alguma parte do corpo), posturas bizarras, 
autoabraço, andar o mesmo percurso durante 
longos períodos de tempo, repetido movimento 
desnecessário, morder o próprio corpo, hiper-
fagia e polidipsia (Boere, 2001; Lawrence & Ru-
shen, 1993).

A falta de estímulos novos no meio am-
biente pode afetar principalmente primatas que 
são fortemente predispostos a continuamen-
te selecionar e responder a novidades (Boere, 
2001). Há vários fatores que potencialmente 
promovem o bem-estar de primatas cativos, 
sendo que o mais usado e estudado são os enri-
quecimentos ambientais, que consistem de uma 
série de procedimentos que modificam o am-
biente físico ou social, melhorando a qualidade 
de vida dos animais em cativeiro por satisfazer 
as suas necessidades etológicas (Boere, 2001; 
Frajblat, Amaral & Rivera, 2008; Yerkes Primate 
Research Center, 2000).

Pesquisas recentes indicam que o conví-
vio social também pode ser extremamente eficaz 
e uma estratégia poderosa de enriquecimento 
para primatas cativos. No entanto, as variáveis 
que influenciam o resultado de introduções são 
mal compreendidas (Boere, 2001; Yerkes Pri-
mate Research Center,2000). Quando o con-
tato tátil não é viável, o acesso ao não contato 
social é fornecido na vasta maioria dos casos. 
A importância do olfato e dos sinais visuais na 
comunicação dos primatas não humanos é bem 
documentada em muitas espécies. A comunica-
ção auditiva também é importante e ocorre em 
nível elevado entre animais em um espaço ou 
em cercados adjacentes (Yerkes Primate Resear-
ch Center, 2000).

O uso de espelhos é relatado como uma 
fonte benéfica e eficaz ferramenta de enrique-
cimento ambiental para primatas não humanos 
(Harris & Edwards, 2004; Yerkes Primate Rese-
arch Center, 2000).

A evolução social alterou as relações en-
tre o ser humano e os animais decorrentes das 
várias informações presentes nos meios de co-
municação sobre animais, bem-estar, comporta-
mento animal, crueldade e conservação. Essas 
informações fizeram com que a sociedade exi-
gisse cada vez mais rever orientações éticas e 
morais a respeito destas situações (Boere, 2001; 
Broom & Molento, 2004; Frajblat, Amaral & 
Rivera, 2008; Lawrence & Rushen, 1993). Este 
trabalho teve como objetivo avaliar o bem-estar 
de um bugio cativo após o enriquecimento so-
cial e ambiental. Assim como analisar, durante 
cada tratamento, a interação com os enriqueci-
mentos ao longo dos dias.
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Metodologia

O indivíduo em estudo foi um bugio 
(Alouatta caraya) macho, adulto e cativo alojado 
no Centro de Conservação da Fauna Silvestre 
de Ilha Solteira - SP. Este animal nasceu nesta 
instituição e viveu sozinho desde a época do des-
mame até a vida adulta. Seu registro médico e 
assistência técnica diária do médico veterinário 
mostraram que estava com boa saúde física.O 
recinto em que o animal vive pertence ao setor 
extra. Assim, por se tratar de um setor privado, 
os animais permaneceram sem a visitação públi-
ca durante todo o trabalho.

Antes do início da coleta oficial de dados, 
realizou-se um período de habituação, sendo 
que não ocorreu contato entre observadores e 
os animais. Houve, também, a padronização de 
vestimentas. Foram realizadas observações pre-
liminares para categorizar os comportamentos 
relevantes para o presente trabalho e determi-
nar o horário de coleta de dados, que foi base-
ado no horário de maior atividade do animal e 
de funcionamento do Centro, sendo definido 
então das 9h às– 12h e das 14h às 17h.

O comportamento do macho foi avalia-
do em dois processos distintos: um durante a 
aproximação da fêmea, e o outro para avaliar a 
interação com o enriquecimento ambiental. Os 
registros do comportamento foram realizados 
utilizando--se rota de amostragem focal e rota 
de coleta contínua.

As observações da aproximação da fêmea 
foram divididas em três fases de seis dias cada. 
Na primeira fase de observação o macho estava 
sozinho no recinto (FAS1), na segunda fase a fê-
mea foi colocada em um recinto vizinho, onde 
apenas o contato visual entre o casal era possível 
(FAS2) e na última fase ambos dividiam o mes-
mo recinto (FAS3) (Figura 1).

No processo de enriquecimento ambien-
tal a fêmea já convivia com o macho há mais ou 
menos dois meses. Neste tratamento dividiram-
-se em duas etapas com nove dias de observações 
cada. A primeira consistiu em realizar observa-
ções do animal sem alterações no interior do seu 
recinto (ETAP1), e na próxima fase (ETAP2) foi 
introduzido o enriquecimento ambiental por 
meio da fixação de um espelho na grade do re-
cinto (Figura 2).

Definido os comportamentos, realizaram-
-se um etograma e ajustes da planilha de coleta 

de dados, assim como uma confiabilidade inte-
robservadores, como sugere Del-Claro (2004).

Assim, foram registrados os seguintes 
comportamentos do animal em todos os proces-
sos (enriquecimento social e ambiental):

(FAS1)

(FAS3)

(FAS2)

Figura 1.  Ilustração das diferentes fases durante 
a aproximação da fêmea. Macho sozinho em 
seu recinto (FAS1); recintos vizinhos utilizados 
na aproximação indireta da fêmea (FAS2); casal 
dividindo o mesmo recinto (FAS3).
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Estereotipias

Morder o próprio corpo (MC): o animal 
leva até a boca alguma parte do seu corpo, mor-
dendo de forma a não se machucar e vocalizava 
simultaneamente.

Morder objetos do recinto (MO): o ani-
mal morde as grades, poleiros ou outros objetos 
do recinto de forma a raspar ou retirar algum 
pedaço do objeto e vocalizava simultaneamente.

Repetir trajetos (RT): o animal andava 
repetidamente o mesmo trajeto em cima dos 
poleiros, utilizando os quatro membros para 
apoiar-se e com a cauda levemente levantada. 
A locomoção podia começar lenta e aumentar 
em ritmo, terminando em corrida, e incluía, às 
vezes, pequenos saltos semilivres (adaptado de 
Albuquerque & Codenotti, 2006).

Comunicação acústica

Vocalizar (VO): Sons de pequeno ou mé-
dio alcance, emitidos durante várias atividades. 
A boca fica aberta, com os lábios superiores 
formando um losango. Neste comportamento 
estão incluídos quaisquer tipo de vocalização 
descritos por Albuquerque e Codenotti (2006) e 
por Calegaro-Marques e Bicca-Marques (1997), 
exceto a utilizada no espaçamento intergrupal.

Na FAS3 foram incluídos nos registros al-
guns comportamentos como:

Social

Catar (CT): o animal passa a mão sobre o 
pêlo do outro, examinando-o. A catação ocorre 
em qualquer parte do corpo, de forma aleató-
ria. Algumas vezes, após examinar a pelagem do 
outro, o catador lambe a região catada ou retira 
partículas que leva à boca (adaptado do Albu-
querque & Codenotti,2006).

Contato físico com a fêmea (CF): o indi-
víduo encosta alguma parte de seu corpo no 
corpo de outro indivíduo e, nesta categoria tam-
bém foi incluido o comportamento de agrupar-
-se/embolar, onde o animal coloca-se encostado 
em outro indivíduo, formando grupos de des-
canso (Albuquerque & Codenotti, 2006).

Interação com a fêmea (IF): incluiu o 
comportamento de brincar, quando os animais 
simulam lutas, batem com as mãos no corpo do 
outro indivíduo, dão mordiscadas, acompanha-
dos de rosnados baixos. Podem correr um atrás 
do outro e tentar agarrar-se (Albuquerque & 
Codenotti, 2006).

Nas estapas de enriquecimento ambien-
tal, os comportamentos observados foram:

Interação com o enriquecimento

Olhar o espelho (OE): apoiado no tron-
co ou pendurado na grade, o animal direciona 
horizontalmente o olhar para o espelho e per-

(ETAP2)

Figura 2. Introdução de um espelho como 
enriquecimento ambiental. A elipse vermelha 
ilustra o local de fixação do espelho (ETAP2).
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manece observando durante cinco segundos, 
podendo estar próximo ou não do objeto.

Puxar o espelho (PE): apoiado no tronco 
ou pendurado na grade, o animal tenta retirar 
o espelho com força com algum dos membros, 
podendo, às vezes, ocorrer vocalizações simulta-
neamente.

Mexer no espelho (ME): apoiado no 
tronco ou pendurado na grade, o animal toca os 
membros em alguma parte do espelho, às vezes 
movendo os membros como se estivesse acari-
ciando.

Lamber o espelho (LE): o indivíduo incli-
na a cabeça próximo ao espelho e passa a língua 
na imagem refletida.

Morder o espelho (MDE): o indivíduo 
abre a boca e dá dentadas em alguma parte do 
espelho, podendo ser a tentativa de morder a 
imagem refletida ou morder a moldura do obje-
to, removendo ou não algum pedaço desta.

Cheirar o espelho (CE): o animal aproxi-
ma a cabeça próximo ao espelho e encosta o na-
riz em alguma parte do objeto, permanecendo 
por cinco segundos.

O espelho era retirado ao final das obser-
vações diárias a fim de evitar acidentes com os 
animais.

Ao final das coletas, a quantificação dos 
dados revelou as frequências diárias dos com-

portamentos categorizados. Para a sua análise 
foram utilizados o módulo de tabela dinâmica 
do software excel, assim como testes não para-
métricos, e ANOVA quando ocorreu homoce-
dasticidade dos dados.

Resultados

A análise e quantificação dos dados entre 
os diferentes tratamentos durante o processo de 
aproximação da fêmea estão representadas na 
Tabela 1. Pode-se notar que houve uma dimi-
nuição contínua da maioria dos comportamen-
tos observados em todas as fases. No entanto, a 
repetição de trajetos, apesar de ter regredido 
drasticamente na FAS2, aumentou ainda mais 
após a introdução da fêmea (FAS3) em relação à 
primeira fase (FAS1).

Constatamos, também, que na FAS3 hou-
ve um aumento crescente das frequências para 
o comportamento de CF ao longo dos dias ob-
servados nesta fase. No entanto, apesar da CT 
ter aumentado a partir do terceiro dia, os va-
lores encontrados não mostraram diferença 
significativa (P>0,05) devido à grande variação 
encontrada em cada dia de observação.Tais aná-
lise e evolução dos comportamentos podem ser 
observadas na Tabela 2.

Tabela 1. Média e erro padrão diários dos comportamentos quantificados 
durante as três fases no processo de aproximação da fêmea.

a a

A

A B

B

b

B

B

Letras minúsculas diferentes na linha, representam diferença entre as médias 
utilizando-se o teste de Tukey (p<0,05); Letras maiúsculas diferentes na linha, 
representam diferença entre as médias utilizando-se o teste de Friedman (p<0,05).

Tabela 2. Frequências diárias dos comportamentos sociais do casal de 
bugio durante os dias da Fase 3.

1,06
2,11

1,07
10,67 18,38

4,09
30
5
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Tabela 3.  Frequências diárias dos comportamentos durante as etapas de 
observações do animal sem alterações no interior do seu recinto (ETAP1) 
e na etapa com o enriquecimento ambiental (ETAP2).

Médias seguidas de asterisco diferem entre si utilizando-se o teste de Friedman
(p<0,05).

Tabela 4.  Média das frequências dos comportamentos do macho durante os diferentes dias da 
introdução do espelho no recinto (ETAP2).

ab

a

a

a

a b

ab

bc

ab

a ab

ab

ab

b

ab

b b b

b

b

ab

ab

b

b

b

ab

ab

ab

ab

ab

ab ab

b b b b

b

bbbb

b b

b b

Letras diferentes na linha, representam diferença entre as médias utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis, 
associado ao método de comparações de Dunn (p<0,05).
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Houve diferença entre os tratamentos na 
ETAP1 e ETAP2 (Tabela 3). O comportamento 
IF não apresentou diferença significativa. Já os 
comportamentos contato físico com a fêmea, 
morder o próprio corpo, morder objetos do re-
cinto, repetir trajetos e, vocalização apresenta-
ram diferença significativa (P<0,05).

Durante os dias da ETAP2, observou-se 
que houve uma diferença significativa nos com-
portamentos de interação com o espelho; sen-
do que o CE, ME, MC, OE e VO tiveram uma 
maior frequência de ocorrência nos primeiros 
dias de enriquecimento ambiental e foram di-
minuindo ao longo dos dias (Tabela 4). Já para 
CF, MDE e RT, a frequência manteve-se prati-
camente a mesma durante a ETAP2. Os demais 
comportamentos não tiveram diferença signifi-
cativa durante os dias de observação na ETAP2.

Discussão

Como sugere Del-Claro (2004), um pe-
ríodo de habituação foi necessário tendo como 
finalidade de reduzir a influência dos obser-
vadores sobre os comportamentos do casal. A 
padronização de vestimentas dos observadores 
foi também um aspecto importante para as pos-
teriores coletas de dados, pois de acordo com 
Araújo Junior et al., (2008), Auricchio (1995), 
Chabrawi et al., (2007), Couto (2006) e Silveira, 
Reis e Rocha (2005), os primatas possuem visão 
bem desenvolvida e ambos os sexos do A. caraya 
são tricromatas.

A segunda fase, onde apenas o contato 
visual entre o casal era possível, visava prevenir 
também possíveis agressões quando da introdu-
ção da fêmea no recinto do macho.

Após a análise dos dados foi possível cons-
tatar que tanto a introdução da fêmea quanto o 
espelho mostraram-se benéficas aos comporta-
mentos de MC e MO, apresentando valores sig-
nificativamente menores no decorrer dos trata-
mentos (p<0,01). Já para o comportamento RT, 
apesar da aproximação indireta da fêmea ter se 
mostrado benéfica, não houve possibilidade da 
associação entre a introdução da mesma e a me-
lhoria em tal comportamento, já que as FAS1 e 
FAS3 obtiveram similaridade em suas frequên-
cias.

Na FAS3, os resultados demonstraram di-
ferença significativa para o comportamento CF 

apenas no último dia de observação (p<0,01) 
apesar da evolução crescente observada na Ta-
bela 2. Já para CT não houve diferença signi-
ficativa entre os dias de observação (p>0,05), 
apesar dos valores absolutos terem aumentado 
nos dias de observação. Esses dados demons-
tram que existe uma tendência de os comporta-
mentos de aproximação e contato aumentarem 
no decorrer dos dias, após a introdução da fê-
mea no recinto do macho.

Para Broom e Molento (2004), quando 
o animal evita ou esquiva-se fortemente de um 
objeto ou evento, mais pobre é o seu bem-estar 
durante a presença do objeto ou fato, assim po-
demos observar que isto não ocorreu neste es-
tudo, sendo que a interação ocorreu de várias 
formas comportamentais.

Verificou-se também que houve uma 
maior interação com o espelho nos primeiros 
dias de enriquecimento, ocorrendo uma dimi-
nuição conforme o passar dos dias. Anderson, 
Arun e Jensen (2010) e Ellis e Wells (2010) re-
lataram em seus estudos que houve habituação 
com o enriquecimento ambiental, que é uma di-
minuição na capacidade de resposta do animal 
ao estímulo apresentado repetidamente. Ander-
son, Arun e Jensen (2010), e Harris e Edward 
(2004) citam que a resposta ao enriquecimento 
ambiental pode ser recuperada se ele houver 
uma rotação frequente, e que a introdução de 
itens diferentes é eficaz para não ocorrer a habi-
tuação. Assim, nosso resultado pode sugerir que 
a interação com o espelho foi maior no come-
ço da aplicação e depois os animais se habitua-
ram ao objeto. No trabalho de Harris e Edward 
(2004), o uso do espelho como enriquecimento 
ambiental para macacos africanos se mostrou 
benéfico e supostamente não houve habituação, 
mas talvez isso se deva ao fato que os macacos 
podiam mover e manipular o espelho para ve-
rem outras dimensões da sala.

De acordo com Giudice (1997), Alouatta 
caraya permanece a maior parte do tempo in-
teragindo socialmente. Assim, podemos sugerir 
que houve uma melhoria no bem-estar deste 
animal após a introdução da fêmea e do espe-
lho, pois possibilitou a expressão dos comporta-
mentos naturais da espécie para este indivíduo 
em cativeiro e uma redução do comportamento 
estereotipado conforme observado nos resul-
tados. No estudo de Anderson, Arun e Jensen 
(2010) também considerou-se que as estereoti-
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pias reduzidas e o aumento acompanhado no 
comportamento exploratório é uma indicação 
de uma melhoria no bem-estar causado pela in-
trodução do enriquecimento ambiental.

Segundo Pizzutto, Sgai e Guimarães 
(2009), o enriquecimento ambiental, além de 
melhorar o bem-estar de animais cativos, pode 
melhorar o desempenho reprodutivo. Sendo as-
sim, válido ressaltar que após um ano de estudo, 
o casal de bugios se reproduziu no Centro de 
Conservação de Fauna Silvestre de Ilha Solteira.

O recinto em que o animal vive pertence 
ao setor extra, portanto não possui característi-
cas específicas para tal espécie, mas a área (5m 
x 3,22m e 3m de altura) está dentro das reco-
mendações da instrução normativa. O local pos-
sui piso de cimento cercado por grades e possui 
apenas espelho-d’ água, poleiros e duas casinhas 
de madeira (Figura 1). Assim, o trabalho mos-
tra a importância da adequação do ambiente do 
recinto de acordo com a necessidade de cada 
espécie.

Por fim, as pesquisas que envolvem en-
riquecimento ambiental possibilitam a avaliação 
de sua eficiência quanto ao bem-estar dos ani-
mais cativos e orientam para futuras técnicas de 
enriquecimento.
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