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ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 
MEL (Eira barbara

ESTEREOTIPADO NO PARQUE ZOOLÓGICO ARRUDA CÂMARA, 

 

RESUMO 
 
O enriquecimento ambiental 
manifestação dos seus comportamentos considerados naturais para a espécie. 
Usualmente, os animais presentes em c
para driblar o emocional tentando se adaptar ao ambiente adverso. Este, é 
definido como estereotipia, na qual são realizados uma série de movimentos 
repetitivos regularmente e que não têm nenhuma função. 
objetivo deste estudo foi realizar intervenções comportamentais em um espécime 
de Papa-mel (Eira barbara
alimentar fornecida em seu recinto, minimizando as alterações de comportamento 
estereotipado do animal presente no Zoológico Arruda Câmara, João Pessoa. 
recinto do Papa-mel localiza
sol, chuva e vento, além da área de fuga. Foram
periódicas de 4 horas no período da tarde 
com utilização de um etograma. O enriquecimento foi realizado durante 
semanas utilizando os 4 tipos de enriquecimento já comentados, sendo 
constantemente modificado
realizava os movimentos estereotipados na tentativa de fazer o animal modificar 
suas movimentações e, foi adicionado a sua ficha de nutrição peixes vivos para 
estimular a caça. Na 2º 
de bombeiro para estímulos sensorial e físico 
mel escondidos na mangueira proporcionando
semana foi posto um brinquedo 
estímulo do mesmo foi colocado seu alimento dentro dos
objetivo estimular a caça e os órgãos sensoriais
inicial, foi observado que o indivíduo apresentava um comportamento 
estereotipado com movimentações repetitivas de um lado para o outro
único local. Na 1º semana, 
peixes interagia aproximadamente ¾ do tempo
semana, o animal passou
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O enriquecimento ambiental proporciona aos animais selvagens em cativeiro a 
manifestação dos seus comportamentos considerados naturais para a espécie. 
Usualmente, os animais presentes em cativeiro adicionam um comportamento 
para driblar o emocional tentando se adaptar ao ambiente adverso. Este, é 
definido como estereotipia, na qual são realizados uma série de movimentos 
repetitivos regularmente e que não têm nenhuma função. Diante do e
objetivo deste estudo foi realizar intervenções comportamentais em um espécime 

Eira barbara) com estimulação cognitiva, sensorial,
seu recinto, minimizando as alterações de comportamento 

estereotipado do animal presente no Zoológico Arruda Câmara, João Pessoa. 
mel localiza-se numa área do Parque que ofere

sol, chuva e vento, além da área de fuga. Foram realizadas observações 
de 4 horas no período da tarde antes, durante e pós 

com utilização de um etograma. O enriquecimento foi realizado durante 
os 4 tipos de enriquecimento já comentados, sendo 

nte modificado. A 1º semana foi posto dois troncos
realizava os movimentos estereotipados na tentativa de fazer o animal modificar 
suas movimentações e, foi adicionado a sua ficha de nutrição peixes vivos para 

 semana foi implementado uma rede utilizando mangueira 
para estímulos sensorial e físico e foi utilizado grilos 

escondidos na mangueira proporcionando um estímulo olfatório
semana foi posto um brinquedo que havia possibilidade de escalada e para o 

colocado seu alimento dentro dos tubos
estimular a caça e os órgãos sensoriais. Na realização do etograma

, foi observado que o indivíduo apresentava um comportamento 
com movimentações repetitivas de um lado para o outro

Na 1º semana, o animal interagiu ¼ do tempo, porém a
interagia aproximadamente ¾ do tempo na tentativa de pesca

semana, o animal passou ½ do tempo procurando os grilos e interagindo com 
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PARA UM ESPÉCIME DE PAPA-
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proporciona aos animais selvagens em cativeiro a 
manifestação dos seus comportamentos considerados naturais para a espécie. 

ativeiro adicionam um comportamento 
para driblar o emocional tentando se adaptar ao ambiente adverso. Este, é 
definido como estereotipia, na qual são realizados uma série de movimentos 

Diante do exposto o 
objetivo deste estudo foi realizar intervenções comportamentais em um espécime 

) com estimulação cognitiva, sensorial, física e 
seu recinto, minimizando as alterações de comportamento 

estereotipado do animal presente no Zoológico Arruda Câmara, João Pessoa. O 
oferece proteção do 

realizadas observações 
, durante e pós o enriquecimento 

com utilização de um etograma. O enriquecimento foi realizado durante 3 
os 4 tipos de enriquecimento já comentados, sendo 

semana foi posto dois troncos onde o mesmo 
realizava os movimentos estereotipados na tentativa de fazer o animal modificar 
suas movimentações e, foi adicionado a sua ficha de nutrição peixes vivos para 

ilizando mangueira 
grilos misturados com 

um estímulo olfatório. Na 3º 
de escalada e para o 
tubos, na qual tinha o 

Na realização do etograma 
, foi observado que o indivíduo apresentava um comportamento 

com movimentações repetitivas de um lado para o outro em um 
do tempo, porém ao colocar os 

na tentativa de pesca-los. Na 2º 
ando os grilos e interagindo com a 
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rede. Na 3º semana o animal interagiu
tempo perdeu o interesse.
mais o recinto, porém retornou ao seu comportament
com a aplicação destas quatro formas de enriquecimento ambiental, 
algumas alterações importantes
porém se faz necessário a continuação da mesma para que assim haja uma 
melhora satisfatória.  
 
 
Palavras Chaves: Enriquecimento;
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emana o animal interagiu com o brinquedo, mas em menos de ¼ do 
perdeu o interesse. No pós-enriquecimento o indivíduo começou a explorar 

mais o recinto, porém retornou ao seu comportamento anterior
com a aplicação destas quatro formas de enriquecimento ambiental, 
algumas alterações importantes principalmente nas partes cognitiva e
porém se faz necessário a continuação da mesma para que assim haja uma 

Enriquecimento; Estereotipia; Papa-mel. 
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em menos de ¼ do 
enriquecimento o indivíduo começou a explorar 

o anterior. Conclui-se que 
com a aplicação destas quatro formas de enriquecimento ambiental, houveram 

ipalmente nas partes cognitiva e física, 
porém se faz necessário a continuação da mesma para que assim haja uma 


