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GATO BENGAL 
 

 Quando você vê na televisão, ou em vídeos da internet, um felino selvagem, e tem 

vontade de chegar bem perto, acariciar e abraçar, são sinais que você precisa conhecer 

um gato Bengal. Graças a um grande trabalho genético, o sonho de ter um leopardo ou 

jaguatirica em casa, podendo abraçar, acariciar e brincar, tornou-se realidade. 

Além do Bengal apresentar uma aparência extremamente exótica, ele tem um 

temperamento muito ativo e curioso, gosta de ficar perto de pessoas, sendo a companhia 

ideal para toda família e outros animais domésticos. 

Seu corpo longo e musculoso com manchas em formas de pintas (Spots) e rosetas 

(rosetted), torna-se respectivamente similar com o leopardo e a onça. 

       O Bengal tem uma aparência, definitivamente, diferente dos outros gatos domésticos 

e parece mesmo uma pequena jaguatirica ou gato selvagem, mas é só aparência. Pois são 

tão inteligentes e companheiros, que possuem a fama de comportamento que os tornam o 

gato que mais se parece com um cão! 

 

Principais Características 

Possui cabeça pequena em relação ao corpo, com linhas bem delineadas e 

arredondadas, grandes maças (buchechas), queixo para frente, nariz largo, orelha pequena 

e arredondadas, cauda um pouco maior e mais comprida quando comparada a outras raças 

de gatos. 

 Tamanho/Peso: Em geral, são grandes. Os machos pesam, em média, 4,0 a 7,0 Kg. As 

fêmeas, 3,5 a 6,0 Kg. Mas existem bengal que atingem até 9 Kg. 

 Coloração:  Existem uma grande variação de cores, onde a mais comum e procurada 

são as Brawn (Black) Spotted Tabby (mini oncinha/leopardo) e a Marbled (pelagem 

semelhante a um mármore). Único gato a possuir, em sua pelagem, o impressionante 

glitter. Sugiro ver o guia Padrão da Raça TomiFerr Bengals. 

 Pelagem: Curta e macia com exclusividade do glitter. 

 Olhos: Depende muito do padrão da pelagem, onde no caso das mais comuns Brawn 

(Black) Spotted Tabby e Marbled, as cores de olhos permitidas é Gold 

(Dourado/Mel/Âmbar), verde e esverdeado. 

 Expectativa de vida: 10 a 20 anos. 
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 Temperamento: Extremamente ativos, cheios de energia e curiosos. 

 

Origem Histórica do Bengal 

O Bengal é uma raça híbrida, resultante do cruzamento entre um felino selvagem, o 

Leopardo Asiático, (ALC - Asian Leopard Cat, [Prionailurus bengalensis ou Felis 

bengalensis]) com um gato doméstico. 

Quando dizemos que um animal é selvagem, não estamos, necessariamente, dizendo 

que ele é feroz. Dizer que um animal é selvagem significa que ele vive livre na natureza, 

onde tem seu habitat. Muitos animais selvagens são extremamente tímidos, evitando o 

máximo possível o contato com outras espécies e, principalmente, com humanos. Esse é 

o caso dos Leopardos Asiáticos. 
No ano de 1963, a psicóloga e geneticista Jean Sudgen Mill, ao colocar um gato 

doméstico com uma fêmea de Leopardo Asiático, teve a surpresa de ver nascer uma 

ninhada de dois filhotes híbridos. O macho não sobreviveu, mas a fêmea, de nome Kinkin, 

foi a primeira exemplar híbrida (F1) resultante desse tipo de cruzamento. 

As três primeiras gerações oriundas de cruzamentos de Leopardos Asiáticos e gatos 

domésticos, são chamadas de Bengals de fundação e são essas: 

 

F1 - exemplares nascidos de um cruzamento entre o ALC e um gato doméstico. 

F2 - exemplares resultantes do cruzamento entre um F1 e um gato doméstico. 

F3 - exemplares nascidos do cruzamento entre um F2 e um gato doméstico. 

 

Os machos de primeira geração são sempre estéreis, sendo observada a esterilidade 

em machos de segunda e terceira geração. Estes também podem ser férteis por um curto 

período de tempo ou até mesmo apresentar alternância de fertilidade. As fêmeas das três 

primeiras gerações (F1, F2 e F3) são normalmente férteis, mas foi observado que fêmeas 

de segunda geração (F2) são menos férteis do que as fêmeas de primeira (F1) e terceira 

gerações (F3). 

O Bengal só é considerado realmente um Bengal a partir da geração F4, quando já 

apresenta temperamento dócil, típico de gatos domésticos. Na verdade, um exemplar F4 

possui pouquíssimos traços de seu ancestral selvagem e as gerações seguintes, às quais 

pertencem a maioria dos Bengals que conhecemos, possuem menos traços ainda. Já uma 
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pelagem com rosetas (rosetted) moderna, somente é possível após um maior 

distanciamento do F4, as quais foram desenvolvidas através do importante trabalho 

genético, realizado por criadores. 

Segunda alguns relatos, o propósito de criar gatos domésticos com aparência que 

lembrasse os felinos selvagens, foi uma forma de tentar conter o mercado de peles, já que 

o fato de existirem gatos com pelagem semelhante a felinos selvagens poderia fazer com 

que diminuísse o interesse por peles, além de diminuir o comércio ilegal de animais sob 

risco de extinção. 

Na década de 70, o Dr. Willard Centerwall realizou novos pesquisas de hibridização 

entre gatos domésticos e Leopardos Asiáticos, o propósito era encontrar o gene 

responsável pela imunidade à leucemia felina, já que leopardos asiáticos não adquirem 

essa doença letal e tão comum às demais espécies felinas, só que o Dr.Centerwall 

suspendeu as pesquisas e doou algumas fêmeas da primeira geração (F1) à Mrs.Jean Mill, 

que continuou a trabalhar a raça. 

No Brasil, a raça Bengal foi introduzida no ano de 1995, onde ao passar dos anos se 

popularizou, e nos últimos anos alguns criadores buscaram linhagens com padrões 

modernos, aprimorando o padrão da raça se destacando em competições de beleza. 

 

 

Texto elaborado por Edevar Tomiozzo Júnior e Maíra Ferrarin, proprietários do 

TomiFerr Bengals. Não está permitido a utilização ou cópia sem autorização, sendo 

permitido a divulgação desde que citado a fonte: TomiFerr Bengals 
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