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Introdução: O enriquecimento ambiental consiste em uma série de medidas que
modificam o ambiente físico ou social, melhorando a qualidade de vida dos animais
cativos, proporcionando condições para o desempenho de suas necessidades etológicas
(Boere, 2001), bem como permitirem a mensuração do bem-estar, considerando os
efeitos do ambiente no crescimento e no desenvolvimento (Line, 1987; Redshaw e
Mallison, 1991).  Objetivo: Este trabalho apresenta como objetivo promover melhoria
nas condições de vida de um casal de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), mantidos
em cativeiro no Centro de Biodiversidade da USIPA (Cebus), Ipatinga, MG,  por meio
de técnicas de enriquecimento ambiental.  Metodologia:  Foram utilizadas técnicas de
enriquecimento ambiental (alimentar, sensorial, cognitivo e físico), com um casal de
lobo-guará mantidos no Centro de Biodiversidade da Usipa, Ipatinga - MG, nós meses
de maio a agosto de 2019, utilizando o livro Tratado de Animais Selvagens. Os
enriquecimentos foram nós períodos matutino e vespertino, nas sextas-feiras.  Os
materiais utilizados foram: barbante, tesoura, feno, serragem, cano PVC, papel A4,
bola feita com cipó, saco de papel, caixa de papelão e alimentos como: frutas (banana,
mamão e melão), carne, ovos e roedores. Realizou-se estatística descritiva com os
resultados obtidos. Resultados: Foram realizados 12 enriquecimentos ambientais: 8
alimentar/cognitivo; 2 alimentar/sensorial/cognitivo; 1 sensorial/físico e 1 sensorial. O
enriquecimento ambiental que mais obteve interação dos animais foi o alimentar, que
consistiu em amarrar trouxinhas feitas com saco de papel contendo carne nas árvores
da parte de baixo do recinto e na na tela que separa o recinto ao meio. A fêmea
explorou o recinto até encontrar as quatro trouxinhas que foram amarradas nas árvores.
Ao encontrar as trouxinhas conseguiu pegá-las com certa dificuldade, erguendo o
corpo e pegando-as com a boca. O macho encontrou rapidamente as quatro trouxinhas
amarradas na tela do recinto, erguendo- se e apoiando o corpo na tela para pegar as
trouxinhas de carne com a boca. Os enriquecimentos que utilizaram as frutas, como
melão e banana observou-se pouca ou nenhuma interação. Para esse enriquecimento
alimentar foi colocado pedaços de mamão e melão em dois canos pvc com furos. Os
canos com as frutas foram introduzidos no recinto, um na parte de baixo do recinto
para a fêmea e o  outro na parte de cima para o macho. Os animais cheiraram o objeto
e o ignoraram logo em seguida, não havendo nenhuma interação até o fim da
observação.  Conclusão: Conclui-se então que as atividades de enriquecimento
ambiental contribuíram significativamente para o dinamismo das refeições oferecidas
aos lobos, aumentando também a capacidade exploratória do ambiente, resultando
dessa forma numa melhoria da qualidade de vida dos animais.
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