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RESUMO 

 
As Jaguatiricas (Leopardus 
família Felidae, grupo dos 
funcionamento eficiente 
ambiente de ocorrência 
devem adaptar-se a um local 
possui as mesmas características. 
alterações  comportamentais 
apresentar dados em relação às 
pardalis em cativeiro. Por 
uso de artigos, teses e dissertações encontrados 
eles o da Universidade de
a partir dos quais foi possível 
dificuldades na criação 
limitações espaciais e físicas 
inadequados. Essas condições acabam fazendo 
consigam expressar seus 
busca por alimento. Com 
enriquecimento ambiental 
alimentos podem ser escondidos 
animal busque o alimento 
oferta de alimento para esse 
além de disponibilizar alimentos 
presas vivas ou carcaças. Para o 
Nepeta cataria, que estimula 
utiliza-se agentes que estimulam 
papelão, arranhadores, vegetação, 
poleiros. Essas técnicas 
no comportamento dos animais 
comportamentos anormais 
diminuição da taxa 
comportamental interfere 
reprodução dos animais. 
de forma contínua, iniciando 
ambiental,  durante e após 
maneira frente ao estímulo 
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Leopardus pardalis) são felinos selvagens, pertencentes
grupo dos mamíferos e são animais muito importantes

funcionamento eficiente da cadeia alimentar. Devido a degradação 
ocorrência natural, esses animais têm sido criados em 

um local que, por mais próximo possível ao seu habitat, 
características. Como consequência, observa

comportamentais e físicas. O objetivo deste trabalho 
em relação às alterações comportamentais do 

Por se tratar de uma revisão bibliográfica, 
dissertações encontrados em repositórios on

de São Paulo e da Universidade Federal de 
possível construir este resumo. observadas 

criação destes animais em cativeiro, principalmente devido às 
físicas que  são impostas e à nutrição 

condições acabam fazendo com que os 
seus comportamentos naturais, como defesa de território 
Com base neste raciocínio, são implementadas 

ambiental em alguns cativeiros, podendo ser alimentares, 
podem ser escondidos em caixas ou no recinto, estimulando 

alimento e trabalhe seus sentidos, ou a mudança 
esse animal,  fazendo com que  ele  não crie uma 

alimentos diferentes algumas vezes, como 
carcaças. Para o estímulo olfativo, coloca-se 

que estimula o olfato desses animais; para o 
que estimulam o movimento e brincadeiras, como 

vegetação, troncos de árvores e alteração na 
técnicas geralmente são eficientes por observar-se 

dos animais avaliados, como a diminuição de 
anormais e comportamento social não-agonista, 
taxa de estresse em alguns animais. Essa 

comportamental interfere positivamente em diversos aspectos, principalmente na 
dos animais. Porém, a avaliação das técnicas utilizadas 

contínua, iniciando antes da utilização das técnicas de enriquecimento  
após esse período, pois cada animal pode 

estímulo imposto e a partir das avaliações é possível 
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pertencentes à 
importantes para o 

degradação de seu 
criados em cativeiro e 

seu habitat, não  
observa-se algumas 
trabalho foi reunir e 

comportamentais do Leopardus 
revisão bibliográfica, o trabalho faz 

repositórios on-line, dentre 
de Juiz de Fora, 

observadas inúmeras 
principalmente devido às 

nutrição e ao manejo 
os animais não 

defesa de território e 
implementadas técnicas de 

alimentares, onde os 
estimulando que o 

a mudança de horário de 
crie uma rotina,  

como por exemplo 
se ervas, como a 
o estímulo físico, 
como caixas de 

alteração na posição de 
se uma melhora 
diminuição de 

agonista, assim como a 
Essa melhora 

principalmente na 
utilizadas deve ocorrer 

de enriquecimento  
pode reagir de uma 

possível alterar a 
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técnica utilizada a partir 
acompanhamento dos indivíduos 
enriquecimento ambiental
comportamentos naturais.
compreender que alguns 
ambiental, juntamente com uma boa nutrição, 
podem melhorar a qualidade de vida de jaguatiricas.

 
Palavras-chave: Bem-estar animal; Comportamento; Felino selvagem.
modificar o comportamento 
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partir do comportamento de cada indivíduo. Devido a 
indivíduos é fundamental para o ajuste das 

ambiental que permitam ao animal a expressão  dos 
naturais. Diante do exposto,  esta revisão 
alguns fatores podem reclusa e que o enriquecimento 

ambiental, juntamente com uma boa nutrição, manejo e um recinto adequado 
podem melhorar a qualidade de vida de jaguatiricas. 

estar animal; Comportamento; Felino selvagem.
modificar o comportamento do animal em liberdade 
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Devido a isso o 
das técnicas de 

expressão  dos seus 
revisão possibilitou 

reclusa e que o enriquecimento 
manejo e um recinto adequado 

estar animal; Comportamento; Felino selvagem. 


