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Objetivo: O objetivo do trabalho foi analisar o comportamento de um macho da
espécie Chrysocyon brachyurus, objetivando descobrir se ele estava apto a ser solto em
seu habitat natural. Metodologia: O estudo foi realizado no Centro de Triagem de
Animais Silvestres da Universidade Federal de Viçosa. Primeiramente foi determinado
um ponto próximo ao recinto que permitisse a visualização completa do mesmo, sendo
este na parte de tras do recinto. Foram realizadas análises no período de quinze dias,
duas vezes ao dia e com duração de uma hora cada observação. Os horários eram
intercalados, sendo um pela manhã e outro durante a tarde, com a finalidade de
observar o comportamento em vários períodos do dia. As ações eram anotadas a cada
trinta segundos em uma folha. Resultados: Das vinte e cinco horas de observação,
pôde-se anotar que os principais comportamentos realizados eram iguais
independentemente do horário, sendo eles: deitado no meio de arbustos, deitado (ou
em área aberta ou na toca do recinto), andando em “U” pelo recinto (indo e voltando
pelo mesmo caminho), andando pelo recinto, olhando para fora do recinto, dentre
outras (como por exemplo, urinando ou brigando com a fêmea). Durante a maior parte
do tempo o lobo guará permaneceu inativo. Dentre os comportamentos inativos
estavam ações como dormir e observar. Já as ações de movimento eram mais comum
andar pelo recinto e revirar o mato. Foram relatadas brigas com a fêmea que também
se encontra no recinto e ações de escavação. Conclusão: As observações apontaram
características de costume com a vida em cativeiro, visto que o animal não se
assustava com a presença humana e esperava pelo alimento perto dos horários em que
costuma ser oferecido, diminuindo chances de soltura.
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