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Valerie J. Hare fala para
o Brasil News sobre suas
experiências no “país tropical”
Valerie J. Hare,
fundadora do The
SHAPE of Enrichment e
coordenadora de
workshops narra a
trajetória do
Funcionários do Zoológico Quinzinho de Barros, em
Sorocaba, realizando o Etograma, sob supervisão da
equipe de treinamento SHAPE-Brasil

SHAPE-BRASIL por suas
diversas passagens por
nosso país.
Páginas 3, 4 e 5.
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SHAPE realiza treinamento no Zoo de Sorocaba
Em mais uma ação de
treinamento visando a
melhoria da qualidade
de vida dos animais
cativos em zoológicos, a
equipe do SHAPE
realizou uma ação com
os tratadores do Zoo de

Sorocaba num
treinamento que
aguçou a criatividade
de cada um deles,
sem descuidar da
necessidade de
observação e
documentação.
Páginas 6 e 7

Os poleiros e os cocos receberam a maior, e imediata
atenção. Esse colega nem esperou que saíssemos do
recinto para pegar um coco.

Aquário de São Paulo e benefícios para todos,
SHAPE: Parceria para especialmente para os
animais. Pelo menos 8
o bem estar.

Na Palavra Final, lembramos que a
SEGUNDA
CONFERÊNCIA DE
ENRIQUECIMENTO
AMBIENTAL está
chegando. Corram pra
fazer suas inscrições!

Também confira o
vencedor da
PROMOÇÃO LOGO
BRASIL NEWS, que já
está estampando nosso
informativo.
Não esqueça a dica
de leitura e a genial
charge do designer e
futuro biólogo Marcelo
Ramalho Santos.
Página 8 e 9.

espécies estão sendo
Trabalho de assessoria monitoradas. Saiba mais
do SHAPE no aquário sobre o projeto.
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Editorial
Por: Manuela Gonçalves Fraga Geronymo Sgai

O

tempo voa !!!!!! A II Conferência BRASILEIRA de Enriquecimento Ambiental (CBEA) está aí...pessoas ilustres virão de
diferentes partes do planeta para doar conhecimento e muita,
muita experiência aos interessados em incrementar a vida de um
animal cativo.

Oportunidade ÚNICA, e que acontece apenas uma vez a cada dois
anos. Agora é a HORA, a programação está imperdível !!!!!!! Quanto
podemos aprender ???? Ensinar ????? Divulgar ???? Trocar idéias ?????
Ou simplesmente fazer acontecer!
Nesta segunda edição do Brasil News, Valerie Hare conta um pouco da
sua experiência no Brasil e a evolução do Shape-Brasil. Falando nisso,
por onde anda o Shape-Brasil?????

II Conferência Brasileira de
Enriquecimento Ambiental

A opinião dos maiores especialistas do assunto em 20 apresentações imperdíveis.
Palestrantes de diversas localidades do mundo!

Tradução Simultânea
Local: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da Universidade de São Paulo
Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87
Cidade Universitária, São Paulo/SP – Brasil

$

Até 13/10/10 - R$ 200 (Estudantes)
R$ 220 (Profissionais)
Até 18/10/10 - R$ 250 (Preço único para
estudantes e profissionais)

Especial para o Brasil News
Por: Valerie J. Hare
Co-Fundadora e Coordenadora de
Workshops, The Shape of Enrichment, USA
E-mail: shape@enrichment.org

Um sucesso “Agridoce”

D

esde o ano 2000, eu tive a sorte de
ter visitado o Brasil diversas vezes.
Em cada viagem, fiquei
impressionada com os avanços e com o
comprometimento contínuo com o enriquecimento em numerosos zoológicos. Enquanto
eu me preparo para a minha 7ª viagem a esse
país maravilhoso, eu me pego pensando a
respeito do incrível trabalho que o ShapeBrasil alcançou em seus primeiros 4 anos.

O Primeiro Workshop de Enriquecimento
do Shape-Brasil aconteceu nesse mesmo
ano. Esse workshop, que ocorreu no Parque
Zoológico Municipal Quinzinho de Barros
em Sorocaba, contou com a participação de
20 funcionários de 14 zoológicos. Durante
o evento, os participantes desenvolveram,
implementaram, e avaliaram planos de
enriquecimento para tucanos, araras-azuis,
onças, pumas, macacos-aranha e mandris.

2007

2008

Cristiane Pizzutto, Angélica Vasconcellos, e eu
começamos a conversar sobre a possibilidade
de criar um Shape-Regional no Brasil em
2007. Quase imediatamente, o Shape-Brasil
estava formado, e seu comitê selecionado. O
comitê não perdeu tempo na hora de
identificar seus objetivos e planejar eventos!

Em 2008, o Shape-Brasil organizou dois
grandes eventos: sua Primeira Conferência
Regional de Enriquecimento Ambiental (REEC)
em setembro, e seu Segundo Workshop de
Enriquecimento apenas três dias depois. Eu
tive a grande honra e o prazer de participar
dos dois!
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As jaguatiricas investigaram a Boomer Ball® com urina
de cervo. Ao passo que elas rolavam a bola pela pilha de
folhas, a urina deixava um rastro de cheiro, pelo novo
substrato, para o macho seguir.

O Segundo Workshop de Enriquecimento do
Shape-Brasil, ocorrido no Zoológico de São
Bernardo do Campo, contou com a participação de aproximadamente 20 funcionários
de diferentes zoológicos e aquários. Angélica,
Cris, e eu ministramos o workshop, e David
Shepherson foi um palestrante convidado.
Ao longo desse workshop de quatro dias, os
participantes desenvolveram, construíram,
testaram e avaliaram planos de
enriquecimento para jabutis, araras, antas e
jaguatiricas.
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O planejamento dos Workshops de Enriquecimento foi um esforço combinado entres
os zoológicos que receberam os eventos,
o Shape-Brasil, e os palestrantes. O ShapeBrasil ajudou os zoológicos anfitriões com
os preparativos para os participantes, atuou
como tradutores para auxiliar nas preparações
para trabalhar com o plantel do zoológico, e
hospedou a palestrante visitante (eu!).
Tubos de carpetes de papelão foram uma ótima adição ao recinto das
araras azuis. As araras andaram por cima e por dentro do tubo.

Devido aos esforços combinados do Zoológico de Sorocaba, Zoológico de São Bernardo
e do Shape-Brasil, os dois workshops foram
bem organizados, e os participantes (e animais) tiveram uma semana segura e produtiva!
Aliás, as avaliações desses workshops estão
entre as mais altas entre todos os Workshops
de Enriquecimento do Shape até hoje.

A Primeira REEC do Shape-Brasil ocorreu
na Universidade de São Paulo, entre os dias
26-28 de setembro de 2008. Ao longo dos 2
– ½ dias da conferência, os 150 participantes
ouviram apresentações de muitos palestrantes
brasileiros e internacionais, viram 48
apresentações de pôsteres, e participaram
de uma mesa redonda e de um concurso de
fotografia.

O calibre das apresentações práticas e
acadêmicas foi impressionante. E, julgando
pelos comentários dos participantes, a
conferência foi um sucesso retumbante!
O Shape-Brasil planejou e implementou todos
os aspectos da REEC: logísticas da recepção,
angariamento de fundos, desenvolvimento do
programa, transporte, inscrições, acomodações nos hotéis, hospedagem dos
palestrantes internacionais, moderação das
sessões, eventos sociais, concursos, e muito
mais!

2009
Em 2009, o Shape-Brasil passou dar consultoria ao Aquário de São Paulo para seus planos
e estratégias de enriquecimento.

Especial para o Brasil News
Por: Valerie J. Hare
Co-Fundadora e Coordenadora de
Workshops, The Shape of Enrichment, USA
E-mail: shape@enrichment.org

Um sucesso “Agridoce”

“Valerie J. Hare, ©2007 The Shape of Enrichment, Inc.”

E a Segunda REEC do Shape-Brasil está logo
ali! A conferência ocorrerá em outubro, na
Universidade de São Paulo, e julgando pelos
palestrantes convidados e pelo programa
preliminar, poderá ser ainda melhor do que a
primeira! Se você ainda não se inscreveu, eu
o encorajo a fazê-lo!

Para um fechamento, eu gostaria de dizer
que os sucessos do Shape-Brasil são
“agridoces” para mim, pessoalmente. Seu
trabalho até hoje tem sido “na mosca”, e
como Intermediária do Conselho para todos
os Shape-Regionais, eu não poderia pedir por
nada melhor!
Esse macaco-aranha adorou esse alimentador de
fora do recinto, mas não apreciou o público!

2010
Nesse ano, o Shape-Brasil recebeu dois
workshops: (1) Enriquecimento Ambiental
para os Cães e Gatos do Centro de Controle
de Zoonoses do Município de São Paulo, e (2)
Treinamento para Técnicas de
Enriquecimento Ambiental para os Tratadores
de Animais do Parque Zoológico Municipal
Quinzinho de Barros, Sorocaba – São Paulo.

Então, qual é a parte “agridoce”? É simples.
O sucesso do Shape-Brasil claramente me
tornou obsoleta! Agora será muito difícil
encontrar desculpas para visitar meus muitos
amigos em um de meus países favoritos!

Seriamente, eu gostaria de oferecer meus
sinceros parabéns ao Shape-Brasil, pelos
incontrolados quatro primeiros anos de
sucesso. Não vejo a hora de ver aonde
vocês vão a partir daqui!

Onde está o SHAPE Brasil?
Fotos e Texto: Bruno Nalio Costa e Cintya Eimy Kato
Ilustrações: Cintya Eimy Kato

Aquário de São Paulo

A

pós acompanhar as atividades do
Shape-Brasil por todo o último mês
de Agosto em nosso estágio
curricular, só podemos dizer que têm sido
um aprendizado único e uma oportunidade
de evolução sem precedentes em toda a
nossa graduação e por que não dizer em
nossas vidas também? Seja como futuros
profissionais ou como seres humanos.
Afinal, quem se imaginaria fazendo etogramas de sagüi-de-tufos-pretos, raposavoadora, cavalo-marinho, piranha-vermelha,
peixe-boi e lobo-marinho ao mesmo tempo?
É essa diversidade que torna o trabalho de
enriquecimento tão prazeroso.

Estamos fazendo observações diárias do
comportamento dos sagüis-de-tufos-pretos (Callithrix penicillata), e não há um dia
em que juntos de nossas observações não
descobrimos e aprendemos uma porção de
coisas novas também. Esses minutos de
contato com o animal nos ensinam muito
sobre ele, e como disse Cristiane, “são coisas
que não aprendemos na Faculdade”.

Com o SHAPE Brasil tivemos a oportunidade
única de conhecer de perto a raposa-voadora
(Pteropus vampyrus) do Aquário de São
Paulo. Com a implantação do enriquecimento
alguns animais passaram a explorar melhor o
recinto, movendo-se para galhos antes
pouco explorados. O condicionamento
também trouxe muitos resultados positivos, inclusive foi observado um dos animais
voando no recinto para participar da atividade, comportamento raramente observado
em cativeiros pequenos.

Cavalos-marinhos (Hippocampus reidi) no
Aquário de São Paulo.

Além das raposas-voadoras, participamos
da oficina de enriquecimento do tamanduá
mirim, e muitos outros animais e
experiências novas nos aguardam.

Onde está o SHAPE Brasil?
Fotos e Texto: Bruno Nalio Costa e Cintya Eimy Kato
Ilustrações: Cintya Eimy Kato

Aquário de São Paulo

O Shape-Brasil em parceria com o Aquário de
São Paulo trabalha com diversas espécies, estamos tendo a oportunidade de desenvolver nossos
próprios projetos com as piranhas-vermelhas
(Pygocentrus nattereri) e com os
cavalos-marinhos (Hippocampus reidi). O que
está sendo talvez a coisa mais enriquecedora em
nosso estágio, sem falar da honra de poder fazer
parte desse time que vem fazendo do enriquecimento, uma ciência a ser levada a sério no país!

Ainda na fase de coleta de observações comportamentais antes do enriquecimento, verificamos
que as piranhas apresentam o comportamento
excessivo de canibalismo, assim como os cavalosmarinhos passam pouco tempo nadando e se
alimentando. Com o enriquecimento, esperamos
diminuir as agressões e aumentar a atividade
natural desses animais.

Piranhas-vermelhas (Pygocentrus nattereri) no
Aquário de São Paulo

O enriquecimento ambiental requer um trabalho
árduo: a coleta de dados por etograma requer
tempo e dedicação; a aplicação do enriquecimento
exige esforço físico, criatividade e conhecimento;
e a análise após enriquecimento requer paciência,
visão crítica e reconhecimento de erros. Todo esse
trabalho não é o suficiente para pagar a dívida que
temos com esses animais. É necessária a ajuda
de todos para oferecermos o bem-estar que eles
merecem!

Onde está o SHAPE Brasil?
Texto por: Cristiane Schilbach Pizzutto
Fotos por: Manuela Gonçalves Fraga Geronymo Sgai
Cristiane Schilbach Pizzutto

Zôo de Sorocaba

O

Parque Zoológico Municipal
Quinzinho de Barros (Zoológico de
Sorocaba) conseguiu envolver todos
os seus tratadores e a equipe da
cozinha (que prepara os alimentos dos animais) no Workshop de Enriquecimento
Ambiental oferecido especialmente para eles,
pelo Shape Brasil.
Foram 20 horas de curso focando o
enriquecimento de aves, répteis e anfíbios. A
eles foram oferecidos conceitos básicos de
etogramas, necessidades comportamentais
das espécies, métodos de registros e
avaliação dos itens oferecidos aos animais e
uma oficina prática de confecção de itens de
enriquecimento ambiental.

Toda a teoria oferecida foi resgatada no momento da prática. O mais surpreendente foi a
capacidade e a criatividade dos participantes
na criação dos itens de enriquecimento.

Equipe elaborando o etograma.

O Zoológico de Sorocaba vem mostrando dia
a dia uma preocupação com bem-estar de
seus animais e, nós, do Shape Brasil sentimos
muito orgulho de poder contribuir com
nossos ensinamentos, para este crescimento
sem volta.
Uso de simples materiais , muitas vezes reciclados sem valor
econômico, podem resultar em itens simples e valiosos como este
rato recheado com carne.

Parabéns a todos os participantes pelo
brilhante envolvimento no workshop!!!

Onde está o SHAPE Brasil?
Zôo de Sorocaba
Depoimentos

Enriquecimento é bom demais, pratique você é capaz.
Não só alimentar e limpar, enriquecimento é um
gesto de amar.
Colocando enriquecimento é uma alternativa...para se
melhorar a qualidade de vida.
Presos já estamos! Quer uma sugestão? Enriquecimento é o que nós gostamos...
A confecção dos objetos não requer prática. Um etograma bem
Para acontecer e melhorar, vamos enriquecimento
elaborado já é o suficiente para nortear o que agradará
criar e praticar.
cada indivíduo.

Tratadores do Zoológico de Sorocaba –
Anderson, Carlos e Margareth.

“Vamos fazer com que os animais se
sintam por alguns momentos como se
estivessem em seu habitat natural...FAZENDO ENRIQUECIMENTO”
Tratador do Zoológico de Sorocaba
Carlos Caman (Peruano)

Ciconia maguari , divertindo-se no lago pouco antes de
dar seu depoimento.

“Que feliz estou, hoje pesquei meu alimento”
Ciconia maguari
Apesar do etograma mostrar o caminho, ainda
assim a criatividade é fundamental.

Palavra final
Por: Manuela Gonçalves Fraga Geronymo Sgai

Prezados Colegas,
O Brasil News existe para enaltecer o enriquecimento no Brasil, nos ajudem a fazer
deste meio de comunicação um instrumento valioso. Venha participar e contribuir
conosco. Mandem sugestões, críticas, textos, charges, pensamentos…
O Brasil News é nosso!!!!!!!!
shapebrasil@gmail.com

Novidades no SHAPE Brasil!
Por: Cristiane Schilbach Pizzutto

O

mês de outubro está chegando
e você, já fez sua inscrição na II
CBEA?

Não? Então corra, pois será uma oportunidade única de estar diante de pessoas tão ilustres da área do enriquecimento ambiental. Seu inglês não é tão
legal? Não se preocupe!!! Nós teremos
tradução simultânea. Teremos um jantar
delicioso de abertura no Aquário
de São Paulo, o concurso de fotos

“Enriquecendo a Imagem II” e muita,
muita gente disposta a trocar idéias
com todos vocês.
Agora você não tem mais desculpa.
Faça já sua inscrição e não se esqueça
de enviar o seu resumo. Nós queremos
cada vez mais um Brasil envolvido com
o enriquecimento ambiental, queremos
nossos animais vivendo em condições
cada vez melhores, pois acreditamos
que bem-estar é muito mais do que
estar bem!!!

Palavra final
Promoção LOGO-Brasil News
Por: Manuela Gonçalves Fraga Geronymo Sgai

N

ós pedimos e vocês
atenderam. Agradecemos a
todos que enviaram um logo
para a Promoção LOGO-Brasil News.

A autora do LOGO escolhido foi
Nathalia Cristine F.D. Gallizioli.
Nathalia, você sera nossa convidada
especial na II CBEA. Até breve!

Sugestão de Leitura
Por: Cíntia Germano da Rocha

Scientific Approaches to Enrichment and Stereotypies in Zoo Animals:
What’s Been Done and Where Should We Go Next?
Ronald R. Swaisgood e David J. Shepherdson
Zoo Biology 24:499–518 (2005)
Um bom livro, um bom artigo ou
simplesmente um texto de divulgação.
Se você pensou em algo, faça a sua
sugestão...mande para o Brasil News.

Charge

Marcelo Ramalho Santos
Designer gráfico
Estudante de Graduação em Ciências Biológicas - Unip - Vergueiro.

