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RESUMO – Popularmente conhecidos como gerbil, gerbo, gerbilo ou esquilo da Mongólia, pertencente à 
ordem Rodentia esta compreende cerca de 40% de todas as espécies de mamíferos. É um animal de 
ocorrência natural em ambientes desérticos, seus filhotes são altriciais, são relativamente dóceis, entanto 
mordem e pulam quando ameaçados. Possuem uma grande capacidade reprodutiva e adaptam-se a vários 
tipos de ambientes. Como animal doméstico, é essencial para o bem estar que eles tenham à disposição 
conforto, abrigo e alimento e que sejam evitados agentes estressantes. O presente trabalho teve como 
objetivo elaborar um etograma de um indivíduo da espécie Mesocricetus unguiculatus, com o intuito de 
avaliar se o animal apresenta comportamento normal para espécie ou alterações comportamentais por 
estar sozinho. O etograma foi elaborado com base em uma analise das atividades exercidas pelo roedor. O 
gerbo tinha cerca de seis meses de idade, residia sozinho em uma gaiola própria para roedores da sua 
espécie, tinha água e ração ad libitum e os dados foram coletados após o animal acostumar-se com a 
presença da pesquisadora. O animal foi observado durante um período de vinte e quatro horas, sendo sua 
atividade anotada a cada cinco minutos. O etograma foi dividido em cinco itens: explorar ambiente, roer 
materiais, cuidados corporais, interação entre espécies, alimentação e descanso, sendo que os mais 
expressos pelo animal foram os atos de descansar, roer e se alimentar. Após o período de observação do 
animal, conclui-se que o Meriones unguiculatus, mesmo vivendo sozinho a maior parte de seu dia, não 
apresentou alterações comportamentais para sua espécie. Expressa espontaneamente seu comportamento 
natural, como escavar tocas e roer substratos, notou-se que é um animal relativamente ativo             
e curioso, sobretudo se relacionarmos a sua curiosidade com a exploração do       
recinto, possuí um hábito peculiar de escavar e armazenar os alimentos em seus ninhos.           
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