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Animais cativos podem apresentar comportamentos não tão naturais para a espécie, como teriam em vida livre.
O enriquecimento ambiental é um processo onde um ambiente mais complexo e interativo é criado, oferecendo
diversas formas de estímulos para melhorar a qualidade de vida dos animais em cativeiro. Esta pesquisa teve
como objetivo identificar, descrever e analisar o comportamento de macacos-prego em cativeiro e, 
posteriormente, comparar os dados obtidos com os da literatura sobre os hábitos dos indivíduos que vivem em
liberdade. Fornecer local de descanso para os animais e aumentar os pontos de fugas no recinto, propor 
sugestões de enriquecimento ambiental para macacos-prego mantidos em cativeiro . Este trabalho consistiu de
quatro etapas distintas. A primeira etapa estudos e métodos de aplicação em enriquecimento ambiental em
recinto dos macacos-pregos (Cebus apella), a segunda etapa realizar o monitoramento do comportamento dos
indivíduos antes do enriquecimento, a terceira etapa o uso de ferramentas ambientais cama de descanso, pneu,
troncos para uma maior distração e interação dos primatas e quarta etapa analise dos comportamentos dos 
primatas após o enriquecimento. Como resultado a primeira etapa compreendeu-se a estudos de levantamentos 
bibliográficos e trabalhos já realizados anteriormente, nos resultados da segunda etapa percebeu-se que os 
indivíduos tinham atividades totalmente peculiares, alguns agiam de forma repetitiva (passando muito tempo no
fundo do recinto isolado, realizando catação, coçando-se, alta freqüência no chão). Os resultados da terceira
etapa houve o enriquecimento ambiental no recinto onde foram introduzidos objetos de uso dos primatas e na 
quarta e ultima etapa os resultados houve a analise dos dados comportamentais que foi confrontado com os
dados anteriores ao enriquecimento e comparando o índice de freqüência comportamental. Em nosso trabalho 
houve quedas significativas em relação ao ato de se ataques a outros indivíduos, fugir de outro individuo pode
ser comportamentos típicos que garantem a hierarquia de um individuo dominante (DECANINI; MACEDO, 2008)
aos comportamentos de coçar, perambulação, locomoção sem fins algum e o aumento no forrageio. A
alimentação, o forrageamento e o deslocamento formam o tripé dos principais comportamentos que compõem o
orçamento de atividades dos macacos-pregos que vivem em vida livre (TERBORGH, 1983; RÍMOLI, 2001; 
SAMPAIO; 2004). Em cativeiro, esse padrão sofre mudanças, pois embora a alimentação também seja a
principal atividade dos macacos-pregos, a ociosidade e as estereotipias alocam grande porcentagem dentro do
orçamento geral (LESSA; GALVÃO, 2008). . A eficácia do enriquecimento ambiental para uma melhor condição
de vida a primatas mantidos em cativeiro é certa. Através dos resultados obtidos é possível o incentivo a
conscientização da importância da técnica de enriquecimento ambiental, possibilitando uma melhor qualidade de 
vida para os animais cativos. .  
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