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ABSTRACT This study demonstrates that mistreatment of captive wildlife is still a reality in the national territory. The 
objective of this study was to report cases of maltreatment of the three lions (Panthera leo), male and adult, at the 
Pouso Alegre Municipal Zoo - MG, Brazil, based on analyzes involving the clinical, expert and necroscopic profile. It is 
also noted that the number of mistreatment of captive wild animals is probably greater than or equal to animals coming 
from trafficking. However, the absolute confrontation of these data or information is impracticable on the assumption 
that a large portion of the specimens is in hiding or without proper supervision. The type of maltreatment practiced and 
suffered by these animals ranges from an unbalanced diet to the absence of a complete and serialized clinical record. 
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Introdução 
 

A manutenção de animais selvagens em zoológicos é cultural e iniciou com os egípcios, pequenos gatos 

selvagens, babuínos e leões, eram capturados durante suas viagens e batalhas, como símbolo de força e poder os 

mesmos eram mantidos em seus templos (Sanders e Feijó 2007). 

O domínio é a forma utilizada pela civilização ocidental nas relações do homem com o animal. A crença bíblica 

de que Deus outorgou ao homem o domínio sobre todas as criaturas e do pensamento filosófico que a desenvolveu tem 

generalizado as atividades de maus-tratos aos animais, assentado numa dualidade ontológica, na qual vem legitimando 

todo tipo de exploração dos animais (Dias 2000). 

RESUMO Este estudo demonstra que maus-tratos a animais selvagens cativos ainda é uma realidade no território 

nacional. Objetivou-se relatar casos de maus-tratos praticados contra os três leões (Panthera leo) do sexo masculino 

e adultos no Zoológico Municipal de Pouso Alegre, MG, Brasil, a partir de análises que envolveram o perfil clínico, 

pericial e necroscópico. Constatou-se também que o número de maus-tratos a animais selvagens cativos 

provavelmente seja maior ou igual a animais advindos do tráfico. Porém, o confronto absoluto desses dados ou 

informações são inviáveis, partindo do pressuposto que uma grande parcela dos exemplares se encontra na 

clandestinidade ou sem a devida fiscalização. O tipo de maus-tratos praticados e sofridos por estes animais vão 

desde uma dieta não equilibrada, à ausência de um registro clínico completo de forma seriada e padronizada. 

PALAVRAS-CHAVE: animais selvagens; extinção; fauna exótica; medicina da conservação; zoológicos 
 

Aceito 3 de dezembro de 2019    Publicado online 11 de dezembro de 2019 
 

Cite este artigo: Souza (2019) Análise de caso de maus-tratos contra três leões (Panthera leo Linnaeus 1758) na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais - Relato de 
Caso. Multidisciplinary Science Journal 1: e2019003. 

RELATO DE CASO 

PESQUISA 

https://orcid.org/0000-0001-8292-6795


2 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Souza (2019) 

Segundo a Constituição Federal (1998) em seu artigo 225 todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, tal constituição imputa ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo. Há muito foi 

superado o entendimento que os animais são coisas sem nenhuma proteção jurídica. A proteção de nossa fauna vem 

sendo garantida por diversos instrumentos legislativos e a partir de 1988 passou a tutela jurídica dos animais a ter status 

constitucional (Calhau 2005).  

No Brasil, a Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 1998 é o principal instrumento jurídico em defesa dos animais 

(Brasil 1998). Entretanto, ao ser considerado um crime de pequena punibilidade (Rodrigues 2010), as investigações 

podem não ser pormenorizadas tecnicamente e informações podem ser limitadas. 

A importância desses crimes também é evidenciada por inúmeros trabalhos científicos que relacionam a prática 

de maus-tratos contra animais com a ocorrência de violência doméstica (Munro e Munro 2008) e com a formação de 

personalidade criminosas (Faraco e Seminotti 2006), pois quando a violência praticada contra um animal não é coibida, 

ela pode ser entendida como normal e aceita pela sociedade, o que resulta no progresso da escalada da violência (Merck 

2007). Por outro lado, existem trabalhos que demonstram que a relação saudável entre seres humanos e animais 

melhora o comportamento e a saúde mental e física do ser humano, o que contribui para a “sadia qualidade de vida” 

(Anderlini e Anderlini 2007). 

Os pronunciamentos das denúncias, principalmente com o advento das redes sociais, resultaram em uma crise 

nos zoológicos tradicionais, bem como a mudanças nas legislações e códigos de conduta dos zoológicos, com a inserção 

do Enriquecimento-Ambiental (EA) e da conservação como alicerces. Contudo, Tribe (2004) pontua a importância de se 

equalizar interesses comerciais, turísticos e conservacionistas, visando a sustentabilidade da instituição, de forma a 

explorar a proteção e educação ambiental como marketing, para se alcançar a tão almejada credibilidade ética e 

viabilidade comercial. A relação humano-animal e a manutenção de animais em cativeiro datam de milênios, mas 

apenas recentemente, nas últimas três décadas, a preocupação com o bem-estar-animal (BEA) deste foi reconhecida 

como ciência (Saad et al 2011).  

A mobilização por alternativas e tecnologias, principalmente por meio do EA, é vista com desconfiança por 

segmentos contrários que alegam se constituir de uma forma de maquiar o problema (Regan 2006; Francione 2013), 

principalmente quando envolve animais selvagens, grandes, ativos, predadores, originários de biótopos distintos e de 

grandes áreas territoriais. A privação da liberdade e do ambiente para o qual evoluíram geram baixos grau de BEA e 

constantes níveis de estresse, que afetam a capacidade imunológica e predispõem ao surgimento de doenças (Acco et 

al 1999). 

Se tratando de animais mantidos em cativeiro, são abordados diversos aspectos negativos, a visão geral é que os 

animais são aprisionados em lugares inadequados sem suportes suficientes, por mera exibição e lucratividade, muitos 

animais mantidos em cativeiro são obtidos de forma ilegal e são maltratados, acarretando em danos comportamentais, 

físicos e mentais (Leira et al 2017). 

Animais em cativeiro vivem em ambientes denominados recintos, onde se deve ao máximo ter características 

como o habitat natural de cada espécie, trazendo o maior conforto e bem-estar possível. Mas na prática não é o que 

ocorre, na maioria das vezes nos deparamos com animais enjaulados em pequenos espaços, onde não conseguem se 

locomover adequadamente e não podem se exercitar (Leira et al 2017). Em locais sem a menor estrutura para mantê-

los, este modo de vida traz consequências físicas e psicológicas graves podendo acarretar até mesmo na morte dos 

animais cativos. Um fator normalmente associado ao confinamento é a ausência das possibilidades para explorar, 

investigar e interagir socialmente. Estes animais apresentam déficits exploratórios e desenvolvem o medo, e também 

uma predisposição ao estresse (Broom e Johnson 1993). 

Uma entidade que visa melhorar as condições dos animais mantidos em cativeiro no mundo, chamada Wild 

Welfare, postou uma avaliação em relação aos zoológicos brasileiros em sua página, um trecho desta avaliação diz o 

seguinte: “Recintos desatualizados”, recursos limitados, a falta de uma boa legislação federal e estadual, e um nível 

elevado de animais resgatados que estão sendo tomadas pelos zoológicos brasileiros a cada ano contribui para as 

precárias instalações e um mal-estar para centenas de animais dentro dos jardins zoológicos (Leira et al  2017). 

Segundo Delabary (2012) entende-se por “maus-tratos” o ato de submeter um ser vivo a tratamento cruel, 

trabalhos forçados e/ou privação de alimentos ou cuidados. Esse crime envolve aspectos culturais, sociais e psicológicos, 

sendo muitas vezes praticado sem a consciência de que tal ato é prejudicial (Delabary 2012). Tais atos devem ser 
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investigados e julgados, porém, o sucesso dessas iniciativas depende, entre outros, de relatos ou denúncias (Taylor e 

Signal 2006). Para que ocorra a denúncia, é necessário que a sociedade esteja sensível às práticas de maus-tratos contra 

animais.  

No Brasil, a implantação de delegacias especializadas em proteção animal está se intensificando, com destaque 

para Campinas, em São Paulo, pelo seu pioneirismo (Pereira 2012). O estado de Minas Gerais criou sua primeira 

Delegacia Especializada de Crimes Contra a Fauna no ano de 2013 (Notícias UOL 2019). O estado é pioneiro na criação 

do Núcleo Integrador para a Tutela de Água (NUTA) e a Coordenadoria de Defesa da Fauna (CEDEF) ligados ao Ministério 

Público do Estado Minas Gerais (MPMG) (MPMG 2017). 

A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que tipifica os crimes contra a fauna, qualifica 

atos de maus tratos em seu artigo 32. Nesse sentido são incluídos a violência, o ultraje ou o insulto que provoque 

sofrimento para o animal, ainda que não ocorram lesões físicas no mesmo (Levai 2004). A dupla imputação de pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras e coautoras ou partícipes do mesmo fato a responsabilidade penal. 

Desta forma, a punição de um agente individual ou coletivo não permite excluir a persecução daquele que concorreu 

para a realização do crime seja ele coautor ou partícipe. Cria-se, portanto, a teoria da coautoria necessária entre agente 

individual e coletividade (Shecaira 1998). 

A despeito da importância dos crimes de maus-tratos praticados contra animais, pouco se conhece a respeito 

desse problema no Brasil. O crime de maus-tratos é subnotificado e sua investigação, que depende de provas, 

especialmente da prova pericial médico veterinária legal, é dificultada pela baixa disponibilidade de profissionais e de 

órgãos especializados trabalhando em sintonia com a Polícia Judiciária e a Justiça (Almeida 2006). 

O objetivo do presente trabalho é analisar as condições de manutenção, clínicas, odontológicas e das instalações 

de três leões (Panthera leo) do Zoológico Municipal de Pouso Alegre - MG, Brasil, com relato de caso dos leões 

“Zebedeu”, “Valentino” e “Rambo”. 
 

Relato de caso 
 

 O Parque Natural Municipal de Pouso Alegre com 180.495 hectares, abriga importantes remanescentes de 

Floresta Estacional Semidecidual Montana, domínio fitogeográfico de Mata Atlântica, sendo delimitado por um 

perímetro de 6.717,96 m. Foi fundado em 1975 com o objetivo de proteger os recursos hídricos para o abastecimento 

público e, em 1992, foi criado um espaço turístico denominado “Parque Zoobotânico”.  

O Parque foi criado nos termos do artigo 5º, alínea “a” e seu parágrafo único da Lei Federal nº 4.771, de 15 de 

setembro de 1.965, atualmente revogada pela Lei n° 9.985/00 e inserido no grupo das Unidades de Conservação de 

Proteção Integral, conforme explícito na Lei nº 3.411 / 1998, aprovada pela Câmara Municipal de Pouso Alegre / MG, 

sancionada pelo Chefe do Poder Executivo da Cidade em 13 de março de 1998 e publicada no jornal “O Município” de 

30 / 06 / 1998, na folha 09. 

Em 2.005 foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (Inquérito Civil 09/05) a respeito de irregularidades 

no Zoológico e da pendência de implantação do Plano de Manejo do Parque. O referido Termo de Ajustamento de 

Conduta estabelecia em sua cláusula 1ª que “O Município se compromete a apresentar o projeto do Plano do Manejo...” 

(este, somente cumprido pela atual administração em 2010).  

Dentre outras exigências, o município se obrigou a regularizar o zoológico junto aos órgãos competentes (decisão 

da atual administração municipal foi por desativá-lo) e construir aceiros nos limites do Parque (efetivado por essa 

administração). 

Em fevereiro de 2.008 entrou em vigor a Instrução Normativa IBAMA nº 169, instituindo e normatizando o uso e 

manejo da fauna silvestre em cativeiro no território brasileiro. Assim, desde a data de criação da IN 169, o zoológico 

instalado no Parque Natural Municipal, ainda sob outra administração, não iniciou o processo de regularização.  

Observado como atividade conflitante no grupo da categoria “Unidade de Conservação de Proteção Integral”, a 

nova Unidade Gestora responsável pelo Parque assinou o Aditamento ao Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta, datado em 07 de julho de 2.009, constando nas obrigações assumidas por parte do Poder Público a desativação 

do Zoológico, com transferência dos animais a zoológicos credenciados que pudessem oferecer melhores condições de 

vida e bem-estar aos mesmos. 
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Sobre o zoológico 
 

Em 2009 o zoológico contava com 35 espécies de animais, sendo 18 espécies de aves, 12 de mamíferos e cinco 

espécies de répteis. Em dezembro de 2009, parte destes animais foram transferidos para outros zoológicos sob a 

supervisão do órgão fiscalizador IBAMA. Na época, os animais do plantel do zoológico recebiam o acompanhamento 

diário de dois tratadores, uma cozinheira, uma bióloga, e ainda de médicos veterinários ligados a Saúde Pública do 

município (Centro de Controle de Zoonoses - CCZ). Entretanto, sem a presença de médicos veterinários especializados 

ou com experiência na medicina de animais selvagens. Contava também com médicos veterinários 

parceiros/cooperadores que nunca mediram esforços para melhorar a qualidade de vida dos animais.  

Em 2009 iniciou a visita técnica de médicos veterinários com experiência em animais selvagens. No primeiro 

procedimento clínico, não houveram intervenções do ponto de vista de odontologia por exemplo, contando com a 

presença dos veterinários do zoológico de Alfenas. Vários procedimentos foram realizados no intuito de melhorar as 

condições dos felídeos, tais como; corte das garras, avaliação oral completa e colheita de material biológico para exames 

laboratoriais. O segundo procedimento contou também com médicos veterinários de animais selvagens da VETFAUNA 

Especialidades Veterinária, onde foram coletados materiais biológicos para avaliação laboratorial completa, retirada de 

ectoparasitas, administração de vermífugos e início de terapia antibiótica e anti-inflamatória, a partir dos resultados 

laboratoriais. Um plano de trabalho foi elaborado para as intervenções a nível odontológico e de avaliações de imagens 

radiográficas. 

Um espécime de Panthera leo, denominado “Zebedeu”, de 12 anos, chegou a óbito na instituição (Figura 1A). O 

leão morreu em 23/08/2010 e foi encontrado já sem vida em seu recinto (Figura 1B). Segundo informações da equipe 

do zoológico, este animal apresentava alterações gastrointestinais desde o nascimento. Ao longo de sua vida, nenhum 

tipo de intervenção diagnóstica foi realizado para analisar tal quadro. A necropsia foi realizada pelo médico veterinário 

do CCZ, devidamente habilitado e responsável à época. Apresenta como principais alterações as seguintes evidências; 

lesões em vários pontos estomacais com características crônicas, presença de forte inflamação na área da válvula cárdia, 

grande acúmulo de gordura em torno dos rins e área cortical muito aumentada em relação a medular. A suspeita clínica 

foi morte por ampliação/agravamento de uma gastrite crônica (Figuras 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H e 1I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuras 1 A, B, C, D, E, F, G, H e I: Fotografias durante a necropsia de um leão (Panthera leo) cativo, sexo masculino, denominado 

“Zebedeu”, pertencente ao Zoológico Municipal de Pouso Alegre - MG, Brasil (Fonte: Souza, M.V.). 

 

Na data da morte de Zebedeu, o IBAMA local foi informado do fato e solicitado a presença de seus técnicos para 

acompanhar os procedimentos, o que infelizmente não ocorreu. Os leões Valentino e Rambo permaneceram no local 

(Figura 2). 
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Figuras 2 A e B: Imagens fotográficas de 2 exemplares de Panthera leo cativos (A - “Valentino” e B - “Rambo”), sexo masculino, 

adultos, pertencentes ao Zoológico Municipal de Pouso Alegre - MG, Brasil (Fonte: Souza, M.V.). 
 

Desativação do zoológico 
 

A administração do Parque Municipal, esperando contar com o IBAMA local, assinou o aditamento do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, incluindo nesse, para a 

desativação do zoológico. Diante dessa decisão, foram enviados pela Prefeitura diversos ofícios aos zoológicos do Brasil, 

Organizações Não Governamentais (ONG) e diversas instituições com o objetivo de remanejar os animais existentes no 

Zoológico de Pouso Alegre. 

A partir de 06 de abril de 2009, a Prefeitura de Pouso Alegre trabalhou no processo de desativação do zoológico. 

Uma lista do plantel fora enviada ao IBAMA local em 20 de julho de 2009, em caráter de urgência, para obter parecer 

favorável do órgão ambiental para a devida transferência e, em 21 de julho de 2009, a mesma fora informada ao 

Ministério Público. Em 18 de dezembro de 2009 foi enviado um ofício ao IBAMA local, em que a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente apontava sérias preocupações quanto à retirada de somente parte dos animais do zoológico. Nesse 

ofício foi apontado no item 3 – “Em especial, todos os felídeos, esses podem ser retirados nessa mesma data...” e no 

item 4, foi questionado se não era possível a retirada de todos os animais de uma única vez pelo IBAMA local, o que 

infelizmente não ocorreu.  

As preocupações eram as seguintes: Se o zoológico para qual o IBAMA local estava levando os animais não 

queriam os que não lhes eram convenientes receber, outros zoológicos com certeza também não quereriam no futuro 

receber àqueles cuja sorte, não constava na lista de rara beleza, idade jovem, boa saúde etc. Desculpem-me, foi um 

erro primário da Chefia local do IBAMA nesse ato, separar o plantel ou não ter levado principalmente os felídeos, 

considerado pelo IBAMA local “proibido” de viver naquela Unidade de Conservação. 

Ainda em 22 de abril de 2010, outro ofício foi protocolado no IBAMA local com a solicitação de informações 

claras quanto à “transferência do restante dos animais cativos do zoológico, em especial os felídeos de grande porte”, 

visto que a data do cumprimento do TAC com a Promotoria estava próxima. Foram feitas diversas melhorias pela atual 

administração (gestão 2009/2012) nos recintos dos felinos, investimento na qualidade da alimentação, cursos de 

aperfeiçoamento dos técnicos e biólogo, acompanhamento sistemático de veterinários da Prefeitura e 

veterinários/parceiros da VETFAUNA Especialidades Veterinária e da UNIFENAS. Não bastante, contudo, no meu 

entendimento; isso apenas reduziu o sofrimento dos animais ainda cativos no zoológico municipal. 

A prefeitura, na atual administração que possui a tutela dos animais do zoológico, nunca se furtou em cumprir 

as suas responsabilidades e obrigações. Espera-se desse importante órgão federal, através da Base Avançada de Pouso 

Alegre, que não tenha apenas a função de cobrar, exigir, questionar, duvidar, notificar e etc., mas também, que 

contribua para a qualidade de vida daqueles animais, oferecendo ajuda técnica, veterinária, alimentar, dentre outros, 

para cuidar dos deles – gestão da fauna perante o município (o que não ocorre). 

A discussão da desativação do zoológico e a atenção dada aos animais está para além da desativação do 

zoológico. Ela tomou espaços públicos, a Câmara de Vereadores, e foi levada pelo Chefe da Base Avançada em Pouso 

Alegre para a Promotoria e que não é resolvido o problema dos animais, a fonte da causa (está se tornando uma questão 

política, e não técnica). Nós da administração municipal temos trabalhado sério, cumprindo o nosso papel para 

promover o bem-estar dos animais e do meio ambiente no município de Pouso Alegre. Para encerrar, solicitamos do 
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IBAMA a retirada o mais breve possível dos últimos animais do plantel do zoológico de Pouso Alegre, Minas Gerais, para 

que possamos enfim consagrar o Parque Natural Municipal de Pouso Alegre como um espaço ainda mais 

ecologicamente correto. 

Por essa percepção que os administradores públicos da época, quando chamados ao Ministério Público no início 

da gestão para aditar o TAC não cumprido em 2005, foram categóricos: “precisamos fechar o zoológico, pois esse espaço 

não condiz com o que nós entendemos por respeito aos animais”. Estes assinaram o novo TAC e, em esperada parceria 

com o IBAMA local, queriam desativá-lo o mais rápido possível. A assinatura do TAC também foi acompanhada de perto 

pelo Chefe Regional do IBAMA de Pouso Alegre, que na época, também se dizia determinado em resolver o problema, 

sendo enfático: “os felídeos exóticos, não nativos, não podem viver em cativeiro em uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral. O zoológico de Pouso Alegre é um desserviço à educação na cidade”. Pode-se chamar de desserviço 

a não atenção dada pelo IBAMA, visto que estes felídeos jamais poderiam permanecer nas dependências do Parque, 

uma vez que o mesmo foi transformado em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Além disso, suas 

instalações não cumpriam os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa 169, de 20 de fevereiro de 2008 (ver 

Anexo). Pode-se citar alguns pontos que obrigavam o órgão ambiental a executar o seu papel perante as condições 

vividas por estes animais (Leões). Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única! 

Baseado nas informações contidas na IN 169 ressalta-se os seguintes pontos: em termos de área de vida a 

referida IN 169 não estava sendo obedecida, onde os felídeos deveriam ter uma área de 70m2 para 2 indivíduos (Figura 

3B). Além de não apresentar piso de terra com grama ou outra vegetação rasteira, tocas e disponibilidade de árvores 

de médio porte também exigidos na mesma IN (Figura 3F). Nota-se também que não existia manutenção das 

instalações. Grande quantidade de ferrugem nas grades. Desta forma colocando em risco a vida dos funcionários 

durante a manutenção diária dos recintos/animais e dos médicos veterinários durante os procedimentos clínicos e/ou 

anestesiológicos (Figura 2D). Ausência de câmera de segurança, a imagem foi tirada exatamente na localização do 

portão de entrada. Nota-se que do lado direito está à área de cambeamento e/ou manejo dos felinos. O corredor de 

acesso do portão de entrada à porta de acesso ao recinto tinha menos de 2m de comprimento (Figuras 3A e 3C). 

Comprovasse que no acesso para a jaula dos leões não existia a câmera de segurança para prevenir possíveis fugas. IN 

169:  3 – CLASSE MAMÍFEROS – Para a coluna “Nível de Segurança” (NS): III – Além de prender o animal no cambeamento 

com trava e cadeado, deverá haver corredor ou câmera de segurança”. Nota-se também que não existia manutenção 

das instalações (Figura 3D e 3E). Piso de areia, sendo este tipo de piso não contemplado na IN 169, com acúmulo de 

urina comprovando a ineficiência do sistema de drenagem. Não existia nenhum tipo de manutenção deste substrato 

(areia) utilizado, visto que a mesma encontrasse enegrecida. Nota-se também que não existia manutenção das 

instalações (Figura 3F).  

  
Figura 3 Imagens fotográficas dos recintos dos leões adultos no Zoológico Municipal de Pouso Alegre - MG, Brasil. A e C – Imagem 

comprovando que no acesso para a jaula dos leões não existia a câmera de segurança para prevenir possíveis fugas; B – Recinto dos 

leões “Rambo” e “Valentino” em sua totalidade. Visto que a extremidade final da imagem pertence a outro recinto e, portanto, não 

obedecendo ao estabelecido na IN 169. D e E – Nota-se também que não existia manutenção das instalações; F – Piso inapropriado 

e pedaços de madeira não contemplados na IN 169. (Souza, M.V.). 
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Para agravar ainda mais a situação, a Chefia do IBAMA até a data do dia 17 de novembro de 2011, ainda não 

tinha se mobilizado para a retirada de todos os animais do zoológico. Nessa referida data, os analistas técnicos do órgão 

ambiental, sem comunicação prévia, retiraram os dois machos de leão (“Rambo” e “Valentino”) que ainda residiam no 

zoológico, levando um deles a óbito (“Valentino”). Este leão foi transportado de última hora, em um dia quente, em 

uma van sem sistema de climatização e sem exames prévios. Durante o procedimento de contenção farmacológica, o 

mesmo apresentou diversos quadros convulsivos que não foram controlados porque não havia fármaco disponível no 

local para tal intervenção. No trajeto entre o Zoológico Municipal de Pouso Alegre e a Fundação Zoobotânica de Belo 

Horizonte, o animal já chegou sem vida. 

O segundo leão transportado (“Rambo”) veio a óbito nesta mesma fundação e as informações a respeito não 

foram divulgadas. Portanto, não se pode afirmar se este óbito também se deu por conta de todo o processo adotado 

desde a captura e transporte para o destino final. A reportagem dos canais de notícias G1 na rede mundial de 

computadores do dia 18/11/2011 traz a seguinte nota: “Um dos leões transferidos de Pouso Alegre, no Sul de Minas 

Gerais, para Belo Horizonte, chegou morto ao zoológico da capital mineira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o óbito foi constatado na noite desta quinta-feira (17). O animal 

de nome Valentino tinha 15 anos. Para ser retirado da jaula, Valentino tomou doses de anestésicos e calmantes, e, logo 

em seguida, teve convulsão. O animal foi medicado e liberado pelo veterinário (grifo nosso – o veterinário era do 

Zoológico de Varginha – Dr. Marcos Mina) para viajar à capital mineira. Desde 2009, quando foi assinado um termo com 

o Ministério Público Estadual para desativação do zoológico de Pouso Alegre, o Ibama procurava um destino provisório 

para Valentino e o pai dele, Rambo, de 30 anos (grifo nosso – o que não é verdade!). 

O Ibama informou que, para o transporte, os dois leões foram sedados. Durante o trajeto até Belo Horizonte, 

eles foram avaliados por um médico veterinário. Na última parada, eles estavam voltando da sedação e apresentavam 

bom estado, segundo o instituto que acompanhou a transferência. A causa da morte é desconhecida. Segundo o Ibama, 

a necropsia vai ser feita na tarde desta sexta-feira (18), e o laudo deve ser divulgado em 30 dias (grifo nosso – o que não 

ocorreu até a presente data). Por meio de nota, o Ibama ressaltou que todos os procedimentos realizados na 

transferência dos animais seguiram rotinas previstas para este tipo de operação. Além disso, afirmou que o óbito é um 

evento possível de acontecer, pois se trata do deslocamento de animais com histórico de saúde desconhecido pela 

instituição” (Figura 4E) (Portal G1 2011). 
 

 
Figuras 4 A, B, C e D - Imagens fotográficas de exemplares adultos de Panthera leo, sexo masculino, adultos, durante transferência 
realizada pelo IBAMA para o Fundação Zoo-botânica de Belo Horizonte; E – Reportagem veiculada a época pelo Portal G1 noticiando 
a morte do leão durante a transferência realizada pelo órgão ambiental à capital mineira. O Médico Veterinário responsável pela 
captura e transferência dos animais pertence ao Zoológico Municipal de Varginha - MG, Brasil. (Fonte: A, B, C, D – Jornal Diário – 
Pouso Alegre, MG, Brasil; E – Portal G1). 
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A Prefeitura de Pouso Alegre, na gestão 2009/2012, possuía a tutela dos animais do zoológico e nunca se furtou 

em cumprir as suas responsabilidades e obrigações. Esperava desse importante órgão federal, por sua Base Avançada 

de Pouso Alegre, que não tivesse apenas a função de cobrar, exigir, questionar, duvidar, notificar, dentre outros, mas 

também, que contribuísse para a qualidade de vida daqueles animais, oferecendo ajuda técnica, veterinária, alimentar, 

e outros, para cuidar dos animais – gestão da fauna perante o munícipio (o que não ocorreu).  

A discussão da desativação do zoológico e a atenção dada aos animais tomaram espaços públicos, como a 

Câmara de Vereadores, e foi levada pelo Chefe da Base Avançada em Pouso Alegre para a Promotoria de Justiça da 

Comarca de Pouso Alegre, o que não resolveu os problemas dos animais, fonte da causa (essa se tornou uma questão 

política, e não técnica).  

Pela primeira vez ao longo de toda a permanência de vida destes animais no Zoológico Municipal de Pouso 

Alegre, os mesmos passaram por uma avaliação clínica e diagnóstica completa realizada pela VETFAUNA Especialidades 

Veterinária (Figura 5 e 6). 
 

 
Figuras 5 A - Imagens fotográficas de exemplar adulto de Panthera leo, sexo masculino, denominado “Valentino” durante intervenção 
clínica e odontológica. B – Presenças de ectoparasitos (bernes) que foram removidos; C – Diminuição de volume de testículo direito 
(seta vermelha) devido a uma intervenção realizada de forma inapropriada para coleta de tecido e/ou material; D - Lesões 
traumáticas na região apical dos caninos superior  e inferior esquerdos (círculo amarelo) e grande acúmulo de alimento com o quadro 
de periodontite presente (setas amarelas);  E e F - Procedimento de corte do canino superior direito como início de processo de 
endodontia. (Fonte: Souza, M.V.). 
 

 
Figuras 6 A – Imagens fotográficas de exemplar adulto de Panthera leo, sexo masculino, denominado “Rambo” durante intervenção 

clínica e odontológica; B – Nota-se extensa área de dermatite na face lateral esquerda; C – Nota-se grande acúmulo de alimento com 

o quadro de cálculo dentário e periodontite presente (setas amarelas) e neoformação gengival ocasionada pelo processo inflamatório 

crônico (seta vermelha) (Fonte: Souza, M.V.). 
 

Determinações para jardim zoológico quanto às instalações, medidas higiênico-sanitárias e 

segurança (IN 169) 
 

- Da classificação dos jardins zoológicos: 

Os jardins zoológicos serão classificados em 3 (três categorias) denominadas “A”, “B” e “C”. 

- O Jardim zoológico classificado na categoria “C” (categoria em que se enquadrava o zoológico de Pouso Alegre) deverá 
cumprir as seguintes exigências:  
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I – Área totalmente cercada por muros, telas ou alambrados, com no mínimo 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) 
de altura, além de inclinação na parte superior de 45º interna e externa de 40 cm (quarenta centímetros) (negativa);  

II – Possuir setor extra, destinado a animais excedentes, munido de equipamentos e instalações que atendam às 
necessidades dos espécimes alojados;  

III – Possuir um programa de quarentena que inclua mão de obra capacitada, instalações e procedimentos adequados;  

V – Possuir local adequado para a manutenção ou criação de organismos vivos com a finalidade de alimentação dos 
animais do plantel;  

XI – Possuir ambulatório veterinário devidamente equipado;  

XII – Possuir sala de necropsia devidamente equipada.  

Obs.: Todas as exigências elencadas acima nunca existiram no Zoológico de Pouso Alegre nem antes e nem após a 
promulgação da referida IN. 

- Dos arquivos e manejo:  

Os jardins Zoológicos deverão manter arquivados os registros médico-veterinários e biológicos dos animais, em fichas 
individuais. Estes registros se querem existem no zoológico desde a sua fundação.  

- Para animais da classe dos mamíferos:  

Para a coluna “Nível de Segurança” (NS): Além de prender o animal no cambeamento com trava e cadeado, deverá 
haver corredor ou câmera de segurança. Câmera de segurança também não existente em nenhum dos recintos da 
instituição. 

Especificações de instalações ideais 

Espécies Panthera tigris, Panthera leo, Panthera onca, Panthera uncia, Puma concolor 

Área 70 m2 
Número de Indivíduos 2 

Tanque 10,0 m2, Profundidade 1,0 m para P. tigris e P. onca 
Cambeamento 2 de 4 m2 
Maternidade 4 m2 

Nível de Segurança III 

Especificações 
Se fechado, o recinto deverá ter altura mínima de 3,0 m. Piso de terra com grama ou outra vegetação rasteira. 
Disposição de troncos e tocas. O cambeamento deverá ser recoberto de material macio quando houver crias. 
Disponibilidades de árvores de médio porte. 

*As exigências sublinhadas não eram contempladas no Zoológico Municipal de Pouso Alegre desde a promulgação na IN 169 em 2008.  

 

Considerações finais 

A Constituição Federal de 1998, em seu artigo 225 e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, também chamada 

de Lei de Crimes Ambientais, bem como as leis que a esta se equipara, foram em suma apenas marcos legais, visto que 

o rigor e a ação das mesmas ainda são incipientes, brandas e muitas das vezes permissiva e omissa. É notável que o 

homem desde o início civilizatório e pregresso a este, possui superioridade perante aos animais, usando-os de diversas 

formas em busca de sanar suas vontades, inclusive o desejo de subjugação e a da obtenção de lucro. É preciso também 

evoluir no que tange ao modo como lidamos com os animais, visto que estes devem ser tratados como seres dotados 

de direitos, visto que são seres sencientes.  

São centenas a milhares de atos ilícitos na seara ambiental e uma das mais ocorrentes em nosso país são os 

maus-tratos contra a grandes felídeos cativos. Os tribunais, no momento, vêm reconhecendo os animais como sujeitos 

de direito. Contudo, a maioria da população os reconhece como sendo apenas meros bens e, desse modo, continuam 

sendo alvo dos prazeres e das retaliações humanas 
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