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Objetivo: O trabalho teve como objetivo descrever comportamentos das aves Amazona
vinacea (papagaio-do-peito-roxo) e Aratinga leucophthalmus (maritaca) em cativeiro
antes, durante e depois da inserção de enriquecimento ambiental. Metodologia: O
estudo foi realizado no Centro de Biodiversidade da Usipa (CEBUS) localizado em
Ipatinga/MG, no qual foram utilizados enriquecimentos: alimentar (frutas e legumes
frescos) e sensoriais/sociais (bonecos com máscara de elefantes e corujas contendo
essências; boneca de plástico - tipo “meu bebê”; abajur feito com cano PVC e cartolina
colorida, contendo essências e ramos com flor de jardim). O experimento foi realizado
oito vezes no período de duas semanas, em horários intercalados. Foi utilizada uma
ficha avaliativa para análise do enriquecimento ambiental antes, durante e após a
permanência do enriquecimento, onde foram anotados os comportamentos a cada 30
minutos. Resultados: A partir dos dados obtidos, notou-se que os três exemplares de
papagaio-do-peito-roxo movimentavam-se por maior tempo quando estava presente o
enriquecimento e realizavam com maior frequência alguns comportamentos típicos de
vida livre, como vocalizar e voar. Após a retirada do enriquecimento, os indivíduos
continuavam com ações parecidas com as de antes do enriquecimento (ficando
paradas, por exemplo), porém não foram mais relatadas brigas entre eles. Os 46
indivíduos de maritacas também se mostraram mais ativas durante período do
enriquecimento realizando ações como voar e escalar. Após o período do
enriquecimento, os animais continuaram ativos e realizavam atividades mais sociais tal
como, uma maritaca arrumando as penas da outra. Conclusão: Ambas as espécies
apresentaram comportamentos de estresse que, possivelmente, teria sido causado pelo
pequeno espaço que possuem para sobreviver, além da constante presença humana
uma vez que o zoológico é aberto para a visitação. O uso do enriquecimento favoreceu
uma maior atividade, estimulando comportamentos naturais dessas espécies,
proporcionando o bem-estar
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