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Isenção de Responsabilidade: 
Este manual apresenta uma compilação de informações fornecidas por especialistas em animais 
reconhecidos, com base em conhecimento científico, práticas e tecnologias de manejo animal atuais. O 
manual reúne requisitos básicos, melhores práticas e recomendações de cuidado e manejo dos animais 
para aprimorar a capacidade de excelência em cuidados, manejo e bem-estar animal. O manual deve 
ser considerado um trabalho em andamento, uma vez que as práticas continuam a evoluir através de 
avanços no conhecimento científico. O uso de informações contidas neste manual deve estar de acordo 
com todas as leis e regulamentações locais, estaduais e federais relacionadas ao manejo e cuidado de 
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animais. Embora algumas leis e regulamentos governamentais possam ser referenciados neste manual, 
estes não são totalmente abrangentes e nem tampouco este manual pretende servir como uma 
ferramenta de avaliação para estas agências regulamentadoras. As recomendações incluídas não têm a 
intenção de serem abordagens exclusivas de manejo, dietas, tratamentos médicos ou procedimentos, e 
podem precisar de adaptações para atender as necessidades específicas de cada animal e condições 
particulares de cada instituição. Entidades comerciais e meios de comunicação identificados não são 
necessariamente endossados pela AZA. As declarações apresentadas ao longo deste manual não 
representam normas de cuidados da AZA, a menos que especificamente identificadas como tal em 
caixas de texto claramente marcadas.  

 
 
Tradução para o Português: 
Este documento foi traduzido pelo Parque das Aves. O conteúdo da tradução não foi verificado 
ou editado pela  Association of Zoos and Aquariums (AZA). A  AZA não se responsabiliza por 
erros na tradução ou por quaisquer potenciais alterações no conteúdo resultantes da tradução. 
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Introdução 
 

Preâmbulo 
 

As normas de acreditação da AZA relevantes aos tópicos discutidos neste manual estão destacadas em 
caixas de texto como esta em todo o documento (Anexo A). 
 
Normas de acreditação da AZA estão continuamente sendo elaboradas ou complementadas. Equipes de 
trabalho de instituições acreditadas pela AZA são obrigadas a conhecer todas as normas de acreditação 
da AZA e a estar em conformidade com estas, incluindo as normas listadas mais recentemente no site 
da AZA (http://www.aza.org) que podem não estar incluídas neste manual.  
 
Classificação Taxonômica 
Tabela 1. Classificação taxonômica de Charadriiformes 

Classificação Taxonomia Informações Adicionais 
Reino Animalia  
Filo Chordata  
Classe Aves  
Ordem Charadriiformes  
   
Família Burnhinidae (Téu-téus e alcaravões)  
 Charadriidae (Batuíras, tarambolas e borrelhos) 

Chionididae (Pombas-antárticas) 
 

 Dromadidae (Caranguejeiro)  
 Rynchopidae (Bicos-de-tesoura)  
 Glareolidae (Perdizes-do-mar, corredores e ave-

do-crocodilo) 
 

 Haematopodidae (Ostraceiros)  
 Ibidorhynchidae (Bico-de-íbis) 

Jacanidae (Jaçanãs) 
Pedionomidae (Errante-das-planícies) 
Pluvianellidae (Batuíra-de-magalhães) 

 

 Recurvirostridae (Pernilongos e alfaiates)  
 Rostratulidae (Narceja-pintada)  
 Scolopacidae (Narcejas, maçaricos, pilritos e 

falaropos) 
 

 Stercorariidae (Mandriões) 
Thinocoridae (Puco-pucos e agachadeiras) 
Laridae (Gaivotas) 
Sternidae (Andorinhas-do-mar, grazinas, gaivinas 
e garajaus) 

 

 
Gênero, Espécie e Estado de Conservação 
Tabela 2. Gênero, espécie e informações de estado de conservação paraCharadriiformes 
Gênero Espécie Nome Comum Estado de 

Conservação 
EUA 

Estado de 
Conservação 
IUCN 

Estado de 
Conservação 
AZA 

Família: Jacanidae (Jaçanãs) 
Actophilornis africanus Jacana-africana  Pouco 

Preocupante 
Studbook 

Hydrophasianus chirurgus Jaçanã-rabo-de-
faisão 

 Pouco 
Preocupante 

 

Jacana jacana Jaçanã  Pouco 
Preocupante 

 

Jacana spinosa Jaçanã-de-fronte-
amarela 

   

Metopidius indicus Jaçanã-asas-de-
bronze 

 Pouco 
Preocupante 
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Famiília: Rostratulidae (Narcejas-pintadas) 
Rostratula benghalensis Narceja-pintada    
Família: Dromadidae (Caranguejeiro)  
Dromas ardeola Caranguejeiro  Pouco 

Preocupante 
 

Família: Haematopodidae (Ostraceiros) 
Haematopus bachmani Piru-piru-preto-

norteamericano 
Espécie 
preocupante 

Pouco 
Preocupante 

 

Haematopus palliatus Piru-piru Espécie 
altamente 
preocupante 

Pouco 
Preocupante 

 

Família: Ibidorhynchidae (Bico-de-íbis) 
Ibidoryncha struthersii Bico-de-íbis  Pouco 

Preocupante 
 

Família: Recurvirostridae (Pernilongos e alfaiates) 
Himantopus h. mexicanus Pernilongo-de-

costas-negras 
 Pouco 

Preocupante 
SSP 

Himantopus h. melanurus Pernilongo-de-
costas-brancas 

   

Recurvirostra americana Alfaiate-de-pescoço-
pardo 

 Pouco 
Preocupante 

 

Recurvirostra avosetta Alfaiate  Pouco 
Preocupante 

 

Família: Burnhinidae (Téu-téu e alcaravões)  
Burhinus capensis Alcaravão-do-cabo  Pouco 

Preocupante 
SSP 

Burhinus bistriatus Téu-téu-da-savana  Pouco 
Preocupante 

 

Burhinus oedicnemus Alcaravão  Pouco 
Preocupante 

 

Burhinus superciliaris Téu-téu-de-
pescoço-pardo 

 Pouco 
Preocupante 

 

Burhinus grallarius Téu-téu-da-mata  Quase Ameaçada  
Esacus magnirostris Téu-téu-da-praia  Quase Ameaçada  
Família: Glareolidae (Perdizes-do-mar, corredores e ave-do-crocodilo)   
Glareola maldivarum Perdiz-do-mar-

oriental 
 Pouco 

Preocupante 
 

Pluvianus aegyptius Ave-do-crocodilo  Pouco 
Preocupante 

 

Família: Charadriidae (Batuíras, tarambolas e borrelhos) 
Anitibyx armatus Abibe-preto-e-

branco 
 Pouco 

Preocupante 
 

Charadrius melodus Batuíra-melodiosa Em perigo 
eameaçada 

Quase 
Ameaçada 

 

Charadrius semipalmatus Batuíra-de-bando  Pouco 
Preocupante 

 

Charadrius montanus Batuíra-montesa  Quase 
Ameaçada 

 

Charadrius  vociferus Borrelho-de-dupla-
coleira 

 Pouco 
Preocupante 

 

Charadrius a.  nivosus Borrelho-de-coleira-
interrompida 

Ameaçada Pouco 
Preocupante 

 

Charadrius a.  occidentalis Borrelho-de-coleira-
interrompida 

 Pouco 
Preocupante 

 

Pluvialis dominica Tarambola-dourada-
pequena 

 Pouco 
Preocupante 

 

Pluvialis fulva Tarambola-dourada-
siberiana 

 Pouco 
Preocupante 

 

Pluvialis  squatarola Batuiruçu-de-axila-
preta 

 Pouco 
Preocupante 

 

Vanellus  crassirostris Abibe-de-faces-  Pouco  
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brancas Preocupante 
Vanellus miles Abibe-mascarado  Pouco 

Preocupante 
SSP 

Vanellus spinosus Abibe-esporado  Pouco 
Preocupante 

Studbook 

Vanellus  chilensis Quero-quero  Pouco 
Preocupante 

 

Vanellus  senegallus Abibe-do-senegal  Pouco 
Preocupante 

 

Vanellus  albiceps Abibe-de-coroa-
branca 

 Pouco 
Preocupante 

 

Família: Chionididae (Pombas-antárticas) 
Chionis albus Pomba-antártica    
Chionis minor Pomba-antártica-de-

cara-preta           
Não avaliado   

Família: Scolopacidae (Narcejas, maçaricos, pilritos e falaropos)  
Actitis  macularia Maçarico-pintado  Pouco 

Preocupante 
 

Aphriza  virgata Ave-surfista  Pouco 
Preocupante 

 

Arenaria  interpres Vira-pedras  Pouco 
Preocupante 

 

Arenaria  melanocephala Vira-pedras-preto  Pouco 
Preocupante 

 

Bartramia  longicauda Maçarico-do-campo  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  alpina Pilrito-comum  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  canutus Maçarico-de-papo-
vermelho 

Candidato Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  alba Maçarico-branco  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  mauri Pilrito-de-maur  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  minutilla Maçariquinho  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  fusciollis Maçarico-de-sobre-
branco 

 Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  bairdii Maçarico-de-bico-
fino 

 Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  melanotos Maçarico-de-colete  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  maritima Pilrito-escuro  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  ptilocnemis Pilrito-roxo  Pouco 
Preocupante 

 

Calidris  pusilla Maçarico-rasteirinho  Quase 
Ameaçada 

 

Catoptrophorus  semipalmatus Maçarico-de-asa-
branca 

 Pouco 
Preocupante 

 

Gallinago  gallinago Narceja-comum  Pouco 
Preocupante 

 

Gallinago  nemoricola Narceja-do-bosque  Vulnerável  
Heteroscelus  incanus Maçarico-itinerante  Pouco 

Preocupante 
 

Limnodromus  scolopaceus Maçarico-
escolopáceo-
americano 

 Pouco 
Preocupante 

 

Limnodromas  griseus Maçarico-de-costas-
brancas 

 Pouco 
Preocupante 

 

Limosa  haemastica Maçarico-de-bico-
virado 

 Pouco 
Preocupante 

 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 9 

Limosa  fedoa Maçarico-marmóreo  Pouco 
Preocupante 

 

Micropalama  himantopus Maçarico-pernilongo  Pouco 
Preocupante 

 

Numenius  phaeopus Maçarico-galego  Pouco 
Preocupante 

 

Numenius  americanus Maçarico-bicudo  Pouco 
Preocupante 

 

Numenius  borealis Maçarico-esquimó Em perigo Em Perigo Crítico  
Phalaropus  lobatus Falaropo-de-bico-

fino 
 Pouco 

Preocupante 
 

Phalaropus  fulicarius Falaropo-de-bico-
grosso 

 Pouco 
Preocupante 

 

Philomachus  pugnax Combatente  Pouco 
Preocupante 

 

Scolopax  minor Galinhola-pequena  Pouco 
Preocupante 

 

Steganopus  tricolor Pisa-n' água  Pouco 
Preocupante 

 

Tringa  melanoleuca Maçarico-grande-
de-perna-amarela 

 Pouco 
Preocupante 

 

Tringa  flavipes Maçarico-de-perna-
amarela 

 Pouco 
Preocupante 

 

Tringa  solitaria Maçarico-solitário  Pouco 
Preocupante 

 

Tryngites  subruficollis Maçarico-acanelado  Quase 
Ameaçada 

 

Família: Stercorariidae (Mandriões)  
Catharacta  antarctica Mandrião-antártico  Pouco 

Preocupante 
 

Stercorarius  parasiticus Mandrião-parasítico  Pouco 
Preocupante 

 

Família: Laridae (Gaivotas)  
Larus  atricilla Gaivota-alegre  Pouco 

Preocupante 
 

Larus  novaehollandiae Gaivota-prateada-
australiana 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larus  pipixcan Gaivota-de-franklin  Pouco 
Preocupante 

 

Larus  philadelphia Gaivota-de-
bonaparte 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larus  modestus Gaivota-cinzenta-
meridional 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larus  heermanni Gaivota-cinzenta-
setentrional 

 Quase 
Ameaçada 

 

Larus  delawarensis Gaivota-de-bico-
manchado 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larus  cirrocephalus Gaivota-de-cabeça-
cinza 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larus  maculipennis Gaivota-maria-velha  Pouco 
Preocupante 

 

Larus  californicus Gaivota-da-
califórnia 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larus  marinus Alcatraz-comum  Pouco 
Preocupante 

 

Larus  dominicanus Gaivotão  Pouco 
Preocupante 

 

Larus  occidentalis Gaivota-de-pés-
rosados 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larus  argentatus Gaivota-argêntea  Pouco 
Preocupante 

 

Rissa  brevirostris Gaivota-de-pernas-  Vulnerável  
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vermelhas 
Rissa  tridactyla Gaivota-tridáctila  Pouco 

Preocupante 
 

Família: Pedionomidae (Errante-das-planícies)   
Pedionomus torquatus Errante-das-

planícies             
 Em Perigo  

Família: Pluvianellidae (Batuíra-de-magalhães)  
Pluvianellus socialis Batuíra-de-

magalhães            
 Quase 

Ameaçada 
 

Família: Sternidae (Andorinhas-do-mar, grazinas, gaivinas e garajaus) 
Gygis  alba Grazina  Pouco 

Preocupante 
 

Hydroprogne  caspia Gaivina-de-bico-
vermelho 

 Pouco 
Preocupante 

 

Larosterna  inca Grazina-inca  Quase 
Ameaçada 

SSP 

Sterna  hirundo Trinta-réis-boreal  Pouco 
Preocupante 

 

Sterna  forsteri Gaivina-de-forster  Pouco 
Preocupante 

 

Sterna  paradisaea Trinta-réis-ártico  Pouco 
Preocupante 

 

Sterna  antillarum Trinta-réis-miúdo  Pouco 
Preocupante 

 

Sterna  fuscata Andorinha-do-mar-
escura 

 Pouco 
Preocupante 

 

Thalasseus  maximus Trinta-réis-real  Pouco 
Preocupante 

 

Thalasseus  sandvicensis Trinta-réis-de-bando  Pouco 
Preocupante 

 

Família: Rynchopidae (Bicos-de-tesoura) 
Rynchops  niger Talha-mar  Pouco 

Preocupante 
 

Família: Thinocoridae (Puco-pucos e agachadeiras)  
Attagis gayi Puco-puco-de-

barriga-ruiva 
 Pouco 

Preocupante 
 

 

Attagis  malouinus Puco-puco-de-
barriga-branca 

 Pouco 
Preocupante 
 

 

Thinocorus orbignyianus Puco-puco-de-peito-
cinzento 

 Pouco 
Preocupante 
 

 

Thinocorus rumicivorus Agachadeira-mirim  Pouco 
Preocupante 

 

 
Informações Gerais 

As informações contidas neste Manual de Manejo (MM) fornecem uma compilação de 
conhecimentos de cuidado e manejo dos animais adquiridos de especialistas reconhecidos nas 
diferentes espécies, incluindo Grupos Consultivos de Táxons da  AZA (Taxon Advisory Groups - TAGs), 
Programas de Planejamento de Sobrevivência de Espécies (Species Survival PLAN® - SSPs), 
Programas de Livros de Registros Genealógicos (Studbooks), biólogos, veterinários, nutricionistas, 
fisiologistas da reprodução, especialistas em comportamento animal e pesquisadores. São informações 
baseadas nos mais recentes conhecimentos científicos, práticas e tecnologias utilizados no cuidado e 
manejo dos animais e são recursos valiosos para melhorar o bem-estar dos animais, fornecendo 
informações sobre os requisitos básicos e as melhores práticas conhecidas necessários para cuidar de 
populações de Charadriiformesex situ. Este MM é considerado um documento vivo, sendo atualizado 
conforme novas informações vão sendo disponibilizadas e com uma frequência de atualização mínima 
de cinco anos. 
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 As informações apresentadas destinam-se exclusivamente à educação e capacitação de equipes de 
trabalho de zoológicos e aquários acreditados pela AZA. Recomendações incluídas neste MM não são 
abordagens exclusivas de manejo, dietas, tratamentos veterinários ou procedimentos, e podem precisar 
de adaptação para atender as necessidades específicas de cada 
animal e as condições particulares de cada instituição. As 
declarações apresentadas ao longo dos manuais não 
representam normas de acreditação da AZA específicas de 
cuidado e manejo, exceto se especificamente identificado como 
tal em texto inserido em caixas de barra lateral claramente 
marcadas. Instituições acreditadas pela AZA responsáveis pelos 
cuidados de Charadriiformes devem estar em conformidade com 
todas as leis e regulamentações relevantes locais, estaduais e 
federais relacionadas a animais selvagens; normas de 
acreditação da AZA que sejam mais rigorosas do que essas leis 
e regulamentações devem ser cumpridas (Norma de Acreditação AZA 1.1.1). 

O objetivo final deste MM é facilitar a excelência no manejo e cuidado de Charadriiformes, 
garantindo um alto padrão de bem-estar desses animais em instituições acreditadas pela AZA. Em última 
análise, o sucesso no manejo e cuidado de Charadriiformes irá permitir que as instituições acreditadas 
pela AZA contribuam para a conservação dessas espécies, garantindo que esses animais estejam 
presentes em nosso futuro para as próximas gerações. 

 

História natural: Charadriiformes são um grupo diverso de aves limícolas que vivem, se reproduzem e 
buscam seus alimentos nas margens de corpos d’água. Em todo o mundo, existem mais de 200 
espécies em 18 famílias. A maioria das aves limícolas são gregárias e são frequentemente vistas em 
bandos mistos de várias espécies. Mais pesquisas são necessárias para determinar a média de vida de 
aves limícolas em ambientes naturais e se essa tendência é mantida nas instalações da AZA.   

Preferências de habitat: A maioria das aves limícolas são encontradas em torno de corpos d’água, 
como praias oceânicas, estuários, manguezais, lagos de água doce e pântanos. As aves dependem 
desses habitats para a seleção do ninho, criação dos filhotes e alimentação. O tipo de habitat onde as 
aves limícolas são encontradas depende da atividade pretendida, como alimentação ou reprodução. 
Aves como batuíras, tarambolas, borrelhos, maçaricos e pilritos buscam seus alimentos em lodaçais na 
zona entremarés, estuários e praias, ou podem ser encontradas no interior, em torno de zonas úmidas 
de água doce, lodaçais e áreas agrícolas de vegetação escassa. Cada habitat tem suas próprias 
espécies características. 
 Durante a época de reprodução, as aves limícolas são limitadas pela quantidade de alimentos e 
áreas de ninhos disponíveis, e essas limitações comandam sua escolha de habitat. A maioria das 
espécies de aves limícolas norte-americanas faz seu ninho em áreas abertas de tundra do Ártico e 
Regiões Subárticas. Espécies que nidificam nas zonas costeiras procuram praias de areia, áreas de 
cascalho ou marismas com vegetação. Aves como o borrelho-de-dupla-coleira, que se reproduzem em 
zonas do interior, geralmente nidificam perto de zonas úmidas com substratos de areia ou cascalho. Eles 
também podem se reproduzir em prados úmidos ou marismas, lagoas arborizadas e córregos 
encontrados na região. Durante a migração e inverno, as aves limícolas apresentam preferências de 
habitat distintas. Algumas espécies mostram preferência definida por um tipo de habitat; outras 
frequentam uma variedade de habitats. Na temporada não reprodutiva essas aves podem se reunir ao 
longo da costa em maiores densidades (Colwell, 2010). 
 

Hábitos alimentares: Os bicos das aves limícolas apresentam uma incrível variedade de formas e 
tamanhos, desde bicos longos e curvados para baixo dos maçaricos até os bicos curtos de batuíras, 
tarambolas e borrelhos. Os bicos das aves limícolas mostram não apenas o que as aves comem, mas 
também como capturam suas presas, já que cada bico é perfeitamente adaptado a essa tarefa. Aves 
limícolas utilizam dois métodos básicos de alimentação: “selecionar” — selecionando precisamente com 
o bico a presa da superfície da água ou solo; e "sondagem" — mergulhando o bico em substrato 
específico. Algumas aves limícolas usam apenas um método de alimentação durante todo o ano; outras 
variam seu modo de forrageamento de acordo com as mudanças de estações, locais e disponibilidade 
de alimentos. Em geral, maçaricos e pilritos utilizam a técnica de “sondagem” e batuíras, tarambolas e 
borrelhos “escolhem a presa e pegam com o bico”. As dietas de aves limícolas também mudam 

Norma de Acreditação AZA  
 

(1.1.1)A instituição deve estar em 
conformidade com todas as leis e 
regulamentações locais, estaduais e 
federais relacionadas a animais 
selvagens. Reconhecemos que, em 
alguns casos, as normas de acreditação 
da AZA são mais rigorosas do que as leis 
e os regulamentos existentes. Nesses 
casos, as normas da AZA devem ser 
cumpridas. 
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conforme a estação e o habitat. Por exemplo, durante a época de reprodução no Ártico, muitas espécies 
comem sementes no início da temporada e frutos mais tarde, quando a população de insetos diminui. 
Quando os insetos são abundantes, eles se tornam a principal presa para muitas espécies nas áreas de 
reprodução. A eclosão dos neonatos quase sempre coincide com os períodos de abundância de insetos. 
Insetos adultos e larvas de insetos compõem a maior parte da dieta da maioria das espécies nesse 
período. 
 As extremidades dos bicos de muitas aves limícolas são flexíveis e podem ser abertas sem abrir a 
base do bico, permitindo que as aves agarrem a presa enquanto simultaneamente sondam o terreno. 
Células especializadas nas extremidades dos bicos são altamente sensíveis ao toque e movimento, 
permitindo que as aves sintam as presas, assim que a presa se movimenta. Devido à grande variação de 
comprimentos de bicos entre as aves limícolas, muitas espécies diferentes podem se alimentar na 
mesma área sem esgotar a fonte de alimento. 
 

Migração: A migração representa um segmento importante do ciclo anual das aves limícolas. Os 
indivíduos passam um tempo considerável se preparando para migrar e realizando a migração, e muitas 
vezes exigem um armazenamento de energia imenso para chegar ao seu destino. Mais de 60% das 
aves limícolas são migratórias (Colwell, 2010). Várias espécies que se reproduzem nas latitudes mais 
setentrionais podem migrar grandes distâncias para suas áreas de invernada, que podem ser ao sul do 
Equador. Por exemplo, o fuselo (Limosa lapponica) voa sem escalas na rota transpacífica, do Alasca à 
Nova Zelândia, cerca de 11.000 km (6.835 milhas). Outras espécies, geralmente espécies de clima mais 
temperado e tropical, podem ser migratórias parciais com uma mistura de residentes durante todo o ano 
e migratórios em uma única população. Exemplos desses tipos de aves migratórias incluem a população 
da Costa do Pacífico do borrelho-de-coleira-interrompida, piru-piru-preto-norte-americano e o borrelho-
de-dupla-coleira. As populações se movem por diferentes distâncias entre habitats adequados que 
variam de zonas úmidas a pradarias. Essas áreas de passagem oferecem ricos recursos alimentares 
para os diferentes espécimes recuperarem as reservas de energia necessárias para completar sua 
viagem. O tempo pode variar de acordo com a espécie, mas em geral a maior parte das populações de 
aves limícolas se movem para o norte em um curto período de tempo, que vai de algumas semanas a 1 
ou 2 meses. Migrações para o sul são mais prolongadas e podem durar vários meses (Colwell, 2010). 
 

Histórico, habitat e vulnerabilidade: Enquanto algumas populações de aves limícolas permanecem 
estáveis, muitas estão em declínio; algumas espécies estão listadas como ameaçadas ou em perigo. Por 
exemplo, o maçarico-esquimó foi historicamente caçado excessivamente para obtenção de sua carne no 
século XIX. Essa caça excessiva combinada com a destruição de pradarias de gramíneas nativas na 
América do Norte Central contribuiu para o declínio da espécie ea população nunca conseguiu se 
recuperar e pode estar extinta (Colwell, 2010). De acordo com o Fish and Wildlife Service dos EUA 
(USFWS), apenas as narcejas e galinholas (pertencentes à família Scolopacidae) podem ser caçadas 
legalmente; a Lei do Tratado de Aves Migratórias (Migratory Treaty Act) protege todas as outras 
espécies de aves limícolas nos Estados Unidos. 
 A perda de habitat é um problema generalizado para aves limícolas. Estima-se que cerca de 50% 
das zonas úmidas naturais dos Estados Unidos tenham sido aterradas ou drenadas, e o país continua a 
perder cerca de 90,6 km2 (35 mi2) de zonas úmidas a cada ano. Pradarias nativas também sofreram 
grandes perdas, resultando em habitat restrito para as aves limícolas que usam essas áreas como 
paradas de descanso ou nidificação (O'Brien et al., 2006). 
  A poluição também representa uma grande ameaça para a população de aves limícolas. Produtos 
químicos e resíduos sólidos têm sido despejados em estuários onde as aves se alimentam. Isso 
contamina os alimentos e pode destruir o habitat. Derramamentos de petróleo também podem afetar as 
aves por contaminação de fontes de alimento ou atingindo diretamente as aves. 
 A competição direta com os seres humanos é outro problema para as aves. As praias e linhas 
costeiras são habitats críticos para alimentação ou nidificação e, embora as aves limícolas tentem se 
espremer ao redor dos seres humanos, elas muitas vezes são afastadas de seus ninhos ou locais de 
alimentação, sendo impedidas de adquirir corretamente a energia necessária para a migração. Os seres 
humanos também têm afetado as fontes de alimentos como, por exemplo,capturando em excesso o 
caranguejo-ferradura. Ovos de caranguejo-ferradura fornecem uma importante fonte de alimento para 
várias espécies de aves limícolas migratórias, especialmente os maçaricos-de-papo-vermelho (Calidris 
canutus). Estima-se que os maçaricos-de-papo-vermelho comam cerca de 18 mil ovos por dia, 
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duplicando seu peso corporal para a migração. A sobre-exploração desses caranguejos tem causado 
declínios nas populações de maçaricos-de-papo-vermelho (O'Brien et al., 2006). 
 

Reprodução e ciclo de vida: A maioria das aves limícolas na América do Norte se reproduz apenas no 
Ártico e em regiões Subárticas, embora algumas se reproduzam em zonas temperadas e algumas 
espécies se reproduzam tanto em zonas boreais como em zonas temperadas. As aves chegam aos 
locais de reprodução na primavera e imediatamente declaram território e anunciam para um 
companheiro, através de displays durante o voo ou no solo. Os displays de voo de aves limícolas 
apresentam uma variedade de padrões, estilos, alturas e distâncias. 
 A maioria das espécies são monogâmicas, pelo menos sazonalmente. Os ninhos geralmente são 
raspagens simples sobre a terra nua ou vegetação baixa. As ninhadas normalmentesão compostas por 
dois a quatro ovos manchados e sarapintados, com um fundo creme, cinza, verde pálido ou marrom. Os 
ovos têm forma de pera, de modo que ficam confortavelmente nos ninhos e podem ser facilmente 
incubados. O desenvolvimento do embrião é rápido; os ovos eclodem 3–4 semanas após a fertilização. A 
incubação pode ser curta e ocorrer em 17 dias em espécies menores ou mais longa e ocorrer em 30 dias 
em espécies maiores, como em abibes e ostraceiros. A maioria das aves limícolas incuba seus ovos por 
22–24 dias. A mortalidade de ovos e filhotes é elevada; muitos predadores, como gaivotas, mandriões, 
corujas, aves de rapina, raposas e lontras se alimentam de ovos ou filhotes. Aves que nidificam no solo 
também são suscetíveis à destruição pela atividade humana ou animais de pastoreio que podem passar 
por cima dos ninhos. Para os ovos de borrelhos, batuíras e tarambolas, veículos off-road podem passar 
por cima dos ninhos nas praias. Em marismas, marés excepcionalmente altas podem inundar os ninhos 
(Colwell, 2010). 
 Os neonatos da maioria das espécies são precoces, o que significa que são capazes de correr e se 
alimentar logo após o nascimento. A maioria das espécies deixa o ninho dentro de 24 horas após a 
eclosão. Eles ainda precisam de cuidado parental para levá-los a fontes de alimentos, ajudá-los a se 
manter aquecidos e protegê-los dos predadores. Os filhotes são incapazes de manter a temperatura 
corporal e geralmente precisam permanecer encobertos pelos pais nas primeiras 2 semanas. 
Geralmente pelo menos um dos pais ficará com os filhotes até que estes deixem o ninho.  
 Penas juvenis começam a aparecer entre 4–7 dias após a eclosão. A muda de plumagem juvenil fica 
completa em 10–30 dias, e geralmente isso ocorre mais rápido em espécies menores. Os jovens podem 
voar em 2–6 semanas e nesse momento os adultos irão começar sua migração, deixando os filhotes 
para trás. A partida dos adultos pode beneficiar os filhotes que ficam, pois garante maior disponibilidade 
de alimentos para os jovens após a migração dos adultos. Os filhotes recém-saídos dos ninhos irão 
permanecer nas áreas de reprodução, alimentando-se em abundância e ganhando peso antes de 
iniciaremsua migração no outono (Colwell, 2010). 
 

 
Figuras 1& 2. Anatomia de aves limícolas(O’Brien et al., 2006) 
 
Definições de termos comuns utilizados ao trabalhar com aves limícolas: 

• Pilritos: Qualquer um dos sete membros menores do gênero Calidris (O’Brien et al., 2006). 
 

• Rincocinese (flexibilidade do bico): Capacidade possuída por algumas aves de flexionar seu bico 
superior. Trata-se da flexão em algum ponto ao longo do bico superior; para cima, quando o bico 
superior e o inferior divergem, assemelhando-se a um bocejo; ou para baixo, quando as pontas 
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dos bicos permanecem juntas, enquanto uma abertura se abre entre bico superior e inferior em 
seu ponto médio. 

 

• Raspagem: Um tipo de ninho que é uma depressão simples no solo ou serrapilheira. 
 

• Corpúsculos de Herbst:Tipo de órgão sensorial tipicamente encontrado no bico, cavidade oral e 
outras partes das aves. Acredita-se que possam receber vários tipos de sensações tácteis 
externas, como dor, pressão e vibração (Berger, 1976). 

 

• Display de distração: Comportamentos contra predadores utilizados para atrair a atenção para 
longe de um objeto, normalmente do ninho ou filhotes que estão sendo protegidos. 

 

• Semipalmado: Possuindo membranas parciais entre os dedos dos pés. 
 

Regulamentações: Aves limícolassilvestres são controladas pelo USFWS nos termos da Lei do Tratado 
de Aves Migratórias. A maioria das aves limícolas são adquiridas de centros locais de reabilitação da 
vida selvagem e são consideradas não aptas à soltura. Favor consultar um representante local do 
USFWS, além de verificar quaisquer leis estaduais específicas ao adquirir ou realizar a transferência de 
aves limícolas originadas da natureza. 
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Capítulo1. Fatores Ambientais 
 
1.1 Temperaturae Umidade 

Os animais devem estar protegidos das condições climáticas 
e de qualquer condição ambiental adversa (Norma de 
Acreditação AZA 1.5.7). Animais normalmente não expostos a 
baixas temperaturas climáticas e da água devem ter acesso a 
recintos e tanques de água aquecidos. Da mesma forma, 
proteção contra clima e temperatura da água excessivamente frios deve ser fornecida a animais que 
vivam normalmente em climas mais quentes e com temperaturas da água mais elevadas. 

Aves limícolas são muito diferentes na maneira em que atendem seus desafios energéticos de 
termorregulação. Essas espécies usam mais energia em comparação com outras aves, apresentam 
gastos diários de energia maiores e mantêm maiores taxas metabólicas. Taxas metabólicas basais de 
várias aves limícolas são aproximadamente 40% mais elevadas do que as taxas relatadas para outros 
não-passeriformes de tamanho comparável (Colwell, 2010). 

Independentemente da temperatura na qual um recinto seja mantido, as aves devem ser sempre 
capazes de escolher entre vários níveis de temperatura. Isso pode ser obtido através de: (1) telas/redes 
permitindo que o ar externo circule por todo o recinto; (2) ventiladores para criar brisas; (3) estrutura do 
recinto como plantas, troncos, rochas, etc. para criar sombra; (4) vastas áreas de areia onde as aves 
possam tomar sol; e (5) fontes de água, como lagoas, córregos e áreas de banho de água doce ou 
salgada e dispersores de água que as aves possam usar para se refrescar. Recintos internos e externos 
devem ter estrutura que forneça abrigo da luz intensa ou de altas temperaturas. Exemplos incluem, entre 
outros, troncos, vegetação de praia e grandes rochas. Dispositivos artificiais, como panos ou painéis 
para sombra também podem ser utilizados. Da mesma forma, áreas devem ser fornecidas para o 
descanso das aves. Essas áreas podem ser áreas arenosas abertas ou rochas expostas. Um período de 
ajuste, que pode variar de alguns dias a até uma semana, é recomendável quando se transferem aves 
de um extremo de temperatura a outro.É muito importante que todas as aves possam entrar e sair de 
áreas mais quentes/ frias. 

 

Clima frio: Se as temperaturas da área da instituição caírem abaixo de 0°C (32 °F), é altamente 
recomendável que as instituições possuam instalações temporárias internas de abrigo para o inverno. 
Considerando os ambientes mais frios e expostos que muitas espécies experimentam durante todo o 
ano em recintos ao ar livre, os animais irão precisar de uma fonte de calor durante as partes mais frias 
do ano. Aves com frio podem apresentar os seguintes comportamentos: enfiar o bico e/ou perna (s) sob 
as penas, tremer, eriçar as penas e letargia. Em geral, a maioria das aves limícolas são conhecidas por 
tolerar uma ampla variedade de temperaturas, mas deve-se ter cuidado com aves mais velhas, que 
podem precisar de uma lâmpada de calor local em temperaturas mais baixas. Para filhotes jovens, 
também deve ser fornecida uma fonte de calor local. Filhotes de alcaravão e téu-téu criados a mão com 
1 mês de idade em condições climáticas favoráveis têm sido deixados ao ar livre durante a noite 
contanto que a temperatura noturna esteja acima de 18 °C (64,4 °F) (Cwiertnia, 1999). Fontes de calor 
são recomendadas quando as temperaturas caem abaixo de 4,5–7 °C (40–45 °F), especialmente se o 
plantel for composto por espécies menores, como o pilrito-comum ou o borrelho-de-coleira-interrompida, 
que não podem suportar temperaturas baixas. 
Os pés das aves limícolas podem sofrer se permanecerem sobre solo congelado por períodos 
prolongados. Se as temperaturas forem maiores do que 4,5–7 °C (40–45 °F), mas chuva e/ou vento 
estiverem presentes, fontes de calor como lâmpadas de calor local devem estar disponíveis para 
combater o fator de resfriamento do vento. Piscinas de água salgada dentro de recintos normalmente 
não exigem proteção contra congelamento, mas qualquer lagoa, tanque de banho ou pote de água 
externos de água doce precisarão de proteção contra congelamento. Aves limícolas podem passar a 
noite sem uma fonte de água para beber, mas se a água continuar a congelar durante o dia, a água deve 
ser mudada com frequência ou receber um elemento de aquecimento. Isso pode ser obtido através da 
utilização de almofadas térmicas ou aumento do fluxo de água para o recipiente de água/piscina. Mais 
uma vez, para instituições que mantenham as aves em recintos externos durante o ano todo, devem ser 
estabelecidos procedimentos para transferir o plantel para áreastemporárias de abrigo se for previstoque 
condições meteorológicas incomuns possam pôr em perigo as aves. Mesmo se a instituição não 
experimentar tempo frio em sua rotina, ainda é recomendável ter uma área temporária de abrigo,pois 

Norma de Acreditação AZA 
 
(1.5.7) Os animais devem estar 
protegidos das condições climáticas e de 
qualquer condição ambiental adversa. 
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isso poderá ser muito útil se o recinto precisar passar por obras ou se uma ave precisar ser confinada 
para tratamento médico ou para proteção contra tempestades. 

 

Clima quente: Em climas quentes, os recintos devem oferecer um equilíbrio de luz solar direta e sombra 
para proteger as aves do calor excessivo. Deve haver sombra suficiente para que todas as aves do 
recinto possam ficar na sombra sem competição. O calor excessivo também pode ser um problema para 
algumas aves que têm dificuldade para dissipar o calor. Verificou-se que a seixoeira-grande, quando 
estudada na natureza, precisa dissipar o calor devido a: (1) cargas de gordura adquiridas para migração; 
(2) plumagem mais escura que absorve mais energia solar; (3) aumento do metabolismo durante os 
períodos migratórios (Colwell, 2010). Características do recinto, tais como sombra e fontes de água, 
minimizam os possíveis problemas gerados pelo calor. Água deve estar disponível para banhos e 
termorregulação durante condições de alta temperatura. Nebulizadores de água têm sido utilizados para 
proporcionar alívio do calor em temperaturas acima de 38 °C (100 °F). 
 
Alfaiates e Pernilongos: Estas espécies de aves limícolas foram historicamente mantidas em áreas de 
recintos de exposição com uma variação de 0–38 °C (32–100 °F), com calor e fontes de água 
adequados e sombra. Se estiver chovendo ou nevando, as aves podem precisar ser transferidas para 
um abrigo aquecido a uma temperatura mais elevada. A temperatura ambiente do recinto de exposição 
deve estar em torno de 10–21 °C (50–70 °F). 
 
Alcaravão e téu-téu: Embora o alcaravão-africano seja uma ave relativamente resistente, recomenda-se 
que em climas extremos, esses animais sejam alojados em abrigos internos (i.e. se as temperaturas 
permanecerem abaixo de 10 °C [50 °F] durante um longo período de tempo) (Holland, 2007). Se estiver 
chovendo ou nevando, as aves podem precisar ser transferidas para um abrigo aquecido a uma 
temperatura mais elevada. A temperatura ambiente na área temporária de abrigo deve estar entre 10–
15,5 °C (50–60 °F). A lâmpada de calor deve ser protegida com uma tela de arame para proteger a ave 
de entrar em contato com o bulbo com qualquer parte de seu corpo. 
 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Gaivotas são habitantes ideais de recintos ao ar livre devido à sua 
tolerância amuitas condições meteorológicascontanto que água esteja disponível. Um grupo de 
reprodução de gaivota-prateada-australiana, que são nativas da Austrália, foi mantido em temperaturas 
que variaram entre -28–38 °C (-18–100 °F) (Bohmke & Fisher, 1992). Se as temperaturas estiverem 
abaixo de -27 °C (-18 °F), as aves devem ser transferidas para ambiente temporário de abrigo 
internocom variação de temperatura entre 5–21 °C (41–70 °F). Se houver uma mudança drástica de 
temperatura do recinto externo para a área temporária de abrigo interno, deve-se gradualmente aclimatar 
os animais à nova temperatura durante um período de 3–7 dias. 
 
Jaçanãs: Estas aves são subtropicais e recomenda-se que sejam exibidas em recintos com temperatura 
ambiente de 20–30 °C (68–86 °F) durante o dia, e 20 °C (68 °F) durante a noite. A temperatura da água 
recomendada para recintos internos e externos é de 26 °C (75 °F) e uma umidade relativa alta de 80–
100%. Como jaçanãs são de regiões subtropicais, os recintos de exposição devem refletir a umidade e 
temperatura desses habitats. 
 
Abibes: Vince (1996) relatou com sucesso a manutenção de abibes em ambientes externos na neve e no 
gelo. Durante as noites de inverno, as aves foram confinadas em seus abrigos aquecidos, mas podiam 
sair para fora no dia seguinte, sem efeitos prejudiciais. Mais pesquisas são necessárias para variações 
de temperatura específicas. 
 
Ostraceiros: Ostraceiros são conhecidos por serem tolerantesa uma ampla variedade de temperaturas 
entre -7–27 °C (20–80 °F), embora um intervalo mais estreito de temperatura deva ser considerado, 
assim como um intervalo ideal de 4,5–18,5 °C (40–65 °F). Instalações que abrigam ostraceiros em 
condições ambientais devem sempre manter a opção de trazê-los para abrigos internos durante os 
meses mais frios. Determinou-se que -7 °C (20 °F) é a temperatura mais baixa que eles podem tolerar de 
forma segura, de modo que quando as condições ambientais começarem a se aproximar dessa 
temperatura, transferir os ostraceiros para ambientes internos é recomendado. Lâmpadas de calor 
também devem ser fornecidas durante os meses mais frios em caso de uma onda de frio ou vento 
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imprevistos. Ostraceiros têm sido mantidos com sucesso em zoológicos e aquários com níveis de 
umidade relativa entre 20% e 90%, e podem ser consideradoscomo tendo uma alta tolerância a 
flutuações da umidade. 
  
Falaropos: Na natureza, estas aves podem ser encontradas em áreas que variam entre 4,5–21 °C (40–
70 °F). As instituições devem tentar replicar essa faixa de temperatura. Estas aves foram mantidas com 
sucesso por um número limitado de instituições zoológicas, de forma que há dados limitados sobre sua 
margem de tolerância em situações ex situ; mais pesquisas são necessárias. 
 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos 
têm sido exibidos com sucesso em recintos internos e externos em toda a América do Norte. Maçaricos, 
pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos são migratórios cosmopolitas e também experimentam uma 
ampla variedade de temperaturas. Eles foram mantidos em recintos ao ar livre em temperaturas que 
variam entre -8–46 °C (18–115 °F). Esses são os extremos; a maioria dos recintos ao ar livre têm 
intervalos de temperatura entre 0–32 °C (32–90 °F). Geralmente maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas 
e borrelhos se adaptam em temperaturas mais elevadas e são vistos com frequência tomando sol, 
mesmo durante os meses de verão (M. Carlson, comunicação pessoal, 2012). No entanto, uma vez que 
a maioria das espécies norte-americanas migram para a América do Sul e América Central para o 
inverno, qualquer recinto ao ar livre deve ter dispositivos de aquecimento, assim como lâmpadas de 
calor, aquecedores ou almofadas de calor, se as temperaturas caírem abaixo de 4,4 °C (40 °F). 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos mantidos em recintos ao ar livre em algumas partes 
da América do Norte com condições de inverno rigoroso devem ser transferidos para abrigos internos no 
inverno em uma área temporária de abrigo na qual eles possam se aquecer e manter-se fora da ação 
dos elementos climáticos. Embora maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos encontrem 
algumas vezes neve em suas áreas de reprodução em vida livre, é aconselhável retirá-los do recinto de 
exposição se a neve puder colocar em risco as redes do recinto e/ou se a neve foralta o suficiente para 
dificultarque as aves cheguem a fontes de calor ou alimentos, especialmente para espécies menores. A 
umidade não foi estudada ou registrada em zoológicos e aquários, porém, considerando a ampla 
variedade de ambientes que maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos podem habitar, sua 
variação de umidade provavelmente é bastante grande. Quando os requisitos de umidade não forem 
listados acima para espécies específicas, maiores pesquisas são necessárias para determinar intervalos 
de umidade e taxas de rotatividade do ar. 

 Instituições da AZA com recintos que possuam controle de 
temperatura devem ter sistemas críticos de suporte à vida para o 
plantel e sistemas de emergência disponíveis; e todos os 
equipamentos mecânicos devem ser incluídos em um programa 
documentado de manutenção preventiva. Equipamento especial 
deve ser mantido sob um contrato de manutenção ou registros 
devem indicar que membros da equipe são treinados para 
realizar a manutenção especificada (Norma de Acreditação AZA 
10.2.1).  

Há uma série de instalações que abrigam aves limícolas com 
sucesso em habitats internos de clima controlado, usando 
sistemas de ar de aquecimento, ventilação e climatização 
regulares com filtros de ar. Um cronograma regular de 
manutenção deve ser determinado e respeitado pela equipe de 
suporte treinada, além de um protocolo e cronograma de teste 
de ar de pelo menos uma vez por ano. As fontes de calor e 
iluminação também devem ter um cronograma de manutenção e 
devem ser verificadas por pessoal treinado anualmente. 

Para instalações com habitats climatizados de aves limícolas, sistemas auxiliares para manter a 
temperatura ea umidade dentro dos parâmetros normais devem sempre estar disponíveis em caso de 
avaria do equipamento. Mecanismos também devem estar disponíveis para detectar quaisquer 
mudanças nas condições normais. Pessoal devidamente treinado deve manter sistemas de suporte à 
vida e manter registros pertinentes (impresso e eletrônico) para encontrar e reparar falhas e manter 
verificações regulares. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(10.2.1)Sistemas críticos de suporte à vida 
para o plantel de animais, incluindo, entre 
outros,encanamento, aquecimento, 
resfriamento, ventilação e filtração, devem 
estar equipados com um mecanismo de  
alerta e sistemas de emergência devem 
estar disponíveis. Todo o equipamento 
mecânico deve ser mantido em condições 
de funcionamento e deve estar incluído em 
um programa de manutenção preventiva 
conforme evidenciado através de um 
sistema de manutenção de registros. 
Equipamento especial deve ser mantido 
sob um contrato de manutenção, ou um 
registro de treinamento deve documentar 
que os membros da equipe são treinados 
para manutenção específica de 
equipamentos especiais. 
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1.2 Luz 

Consideração cuidadosa deve ser dada ao espectro, intensidade e duração das necessidades de luz 
para todos os animais sob os cuidados de zoológicos e aquários acreditados pela AZA.  

A luz é essencial para a saúde das aves de três maneiras. Em primeiro lugar, a luz afeta as aves de 
forma diária. Um cronograma básico de luz diária para as aves é de 12 horas de luz e 12 horas de 
escuridão, mas isso pode variar de acordo com a estação do ano e área de distribuição natural das aves. 
Por exemplo, pode ser necessário um esquema maior de luz do dia para induzir a reprodução dos 
animais. Durante a escuridão, as aves precisam de um sono repousante para minimizar o estresse, 
reduzir a fadiga e manter o sistema imunológico forte. A segunda forma como a luz afeta as aves é 
sazonal. O fotoperíodo é um dos sinais que as aves utilizam para induzir alterações na reprodução, 
muda e sobre quando migrar. A terceira forma ocorre em nível fisiológico, pois as aves precisam da luz 
para ajudar a sintetizar a vitamina D e o cálcio. 

Quando possível, proporcionar acesso à luz solar natural é preferível. Se a luz natural não estiver 
disponível, uma iluminação de espectro completo pode ser usada. A iluminação de espectro completo é 
a melhor opção, pois promove a muda adequada e a qualidade da plumagem. Se a iluminação de 
espectro completo não estiver disponível, uma variedade de outros tipos de luzes tem sido utilizada com 
sucesso em recintos internos, incluindo fluorescente, sódio de baixa pressão e claraboias de iodetos 
metálicos em conjunto com iluminação artificial. Para condições de luz noturna ou de pouca luz, 
lâmpadas de cor azul ou géis que criam uma boa luz noturna semelhante ao luar devem ser instalados 
dentro do recinto para uso para aves ou em emergências. Lâmpadas de espectro completo que emitem 
luz no comprimento de onda ultravioleta montadas 30–46 cm (12–18 pol.) acima da ave devem fornecer 
os requisitos básicos de luz (Foster & Smith, 2010). O ideal é que toda iluminação artificial, 
especialmente iluminação de emergência, esteja ligada a interruptorescom regulação do fluxo luminoso 
para evitar que as aves se assustem mais do que o necessário em caso de necessidade de ligar e 
desligar as luzes durante as horas escuras. O comprimento do dia pode variar de acordo com a época e 
as espécies, e deve-se ter o cuidado de fornecer um período de amanhecer e anoitecer também. Ciclos 
de luz regulares e consistentessão essenciais. 

Em relação a recintos externos, qualquer trabalho realizado no recinto deve, de forma ideal, ocorrer 
após a luz natural iluminar a área. Ciclos de iluminação de recintos externos não devem se estender 
além do que é normal para a época do ano específica. Em geral, recomenda-se que os recintos externos 
permaneçam fechados para eventos noturnos para ajudar a manter as aves em seu ciclo de luz natural. 
Além disso, se o recinto de aves limícolas for interno e próximo de uma área onde a instituição mantém 
regularmente eventos noturnos, cortinas ajustáveis podem ser instaladas nas janelas do recinto para 
situações que exigem que a luz seja bloqueada durante a noite. 

 

Alfaiates e Pernilongos: Estas aves são encontradas em uma grande variedade de latitudes, mas 
normalmente mais horas de luz do dia devem ser fornecidas durante o verão e dias mais curtos durante 
o inverno. Se possível, ciclos de luz natural devem ser imitados. 

Alcaravão e téu-téu: Na natureza, eles variam amplamente através da África sub-Saariana. Não 
existem normas para os requisitos de luz para a criação de filhotes para o alcaravão-do-cabo. No 
entanto, para a abetarda-gigante foi documentado que três filhotes desenvolveram catarata após serem 
criados sob lâmpadas incandescentes normais. Não foi observado catarata após as lâmpadas serem 
alteradas por lâmpadas de 60W de emissor fosco (Bailey et al., 1997). 

Gaivotas e andorinhas-do-mar:Ciclos de luz natural devem ser imitados. 
Jaçanãs: Sugere-se que para a iluminação os padrões de luz das regiões nas quais o jaçanã é 

naturalmente encontrado sejam imitados; A África austral apresenta tipicamente 12 horas de luz solar. 
Exceções quanto amanter jaçanãs em condições de luz natural seriam a quarentena de 30 dias, abrigo 
temporário, razões médicas ou transporte. Mais pesquisas são necessárias nessa área. 

Ostraceiros: Ostraceiros ocorrem em uma grande variedade de latitudes, desde Baja, CA aoAlasca 
central e sul. Há uma diferença significativa nos comprimentos sazonais do dia entre essas áreas, 
permitindo alguma flexibilidade ao imitar as duraçõesdo dia em habitats fechados. Mesmo que o recinto 
receba luz solar natural, a iluminação também deve ser complementada com luzes de espectro total. 
Colocar luzes em temporizadores permitirá o mimetismo do ciclo de luz natural e os ajustes para 
variações sazonais. 
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Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.9) A instituição deve ter um programa 
regular de monitoramento da qualidade da 
água para planteis de peixes, pinípedes, 
cetáceos e outros animais aquáticos. Um 
registro escrito deve ser mantido para 
documentar os resultados da qualidade da 
água a longo prazo e adições químicas. 
 

Falaropos: Eles devem ter mais horas de luz do dia durante o verão e menos durante o inverno para 
promover muda e atividade reprodutiva adequadas. 

Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos:Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e 
borrelhos selvagens experimentam uma grande variedade de mudanças de intensidades e duração de 
luz, dependendo da espécie. Espécies que passam o inverno na América do Norte (i.e. maçarico-bicudo) 
irão experimentar fotoperíodos mais curtos do que aqueles que passam o inverno na América Central ou 
do Sul (i.e.pilrito-comum), e terão maior variabilidade nos ciclos de luz. Em zoológicos e aquários, a 
batuíra-melodiosa deve ter iluminação suplementar ou controlada manualmente dentro dos recintos, se 
necessário. Em uma instituição acreditada pela AZA, o recinto de batuíra-melodiosa contém claraboias 
que fornecem a duração normal da luz do dia. Essas claraboias são complementadas com lâmpadas de 
iodetos metálicos, multivapor, de 400W cada. Um temporizador artificial é usado para ajustar as 
durações de luz em 15–30 minutos uma vez por semana durante o início do outono ou primavera. Isso 
garante que sejam alcançados os períodos máximos ou mínimos de luz adicionais. 

Nessa instituição, a duração máxima de luz de 14 horas é fornecida entre março e maio, e a duração 
mínima de luz de 10 horas é fornecida entre setembro e novembro (Brown et al., 2006). Recintos 
externos de maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos utilizamas condições de luz ambiental 
com luzes artificiais para uso de emergência. Alguns recintos, devido à sua orientação, têm iluminação 
suplementar para os dias mais escuros ou períodos do dia. Normalmente, recintos externos têm o 
mesmo fotoperíodo que a localização geográfica local da espécie. Mais pesquisas são necessárias para 
determinar se os ciclos de luz afetamo forrageamento e as mudanças de peso antes da migração em 
aves mantidas em zoológicos e aquários e como isso acontece. 
 
1.3 Qualidade da Água e do Ar 

Instituições acreditadas pela AZA devem ter um programa 
regular de monitoramento da qualidade da água para plantéis de 
animais aquáticos e um registro escrito deve documentar os 
resultados da qualidade da água a longo prazo e adições 
químicas (Norma de Acreditação AZA 1.5.9). O monitoramento 
de parâmetros selecionados de qualidade da água fornece a 
confirmação da operação correta de filtração e desinfecção da 
água disponível para o plantel. Além disso, água de alta 
qualidade melhora os programas de saúde animal instituídos 
para plantéis de animais aquáticos. 

 

Qualidade da água:A qualidade da água pode ser avaliada através dos níveis de bactérias. Parâmetros 
da água pertinentes incluem o teste de pH e coliformes. Registros devem ser mantidos de acordo com as 
normas da AZA e operações internas da instituição ou departamentos internos. 

Onde a carga fecal puder ser um problema, a qualidade da água deve ser testada uma vez por 
semana e os resultados dos testes devem ser registrados. Tendências e alterações devem ser 
analisadas e as equipes de suporte à vida devem ser informadas se existirem quaisquer preocupações 
ou necessidades previstas de mudanças. Para atender as necessidades básicas de água, um recipiente 
baixo de água no qual as aves possam mergulhar seu bico e beber água será suficiente em um recinto. 
Essa água deve ser limpa pelo menos uma vez por dia e com maior frequência se excrementos ou 
partículas de alimentos caírem na água. 

Se um recinto tiver pequenas piscinas, estas devem ser drenadas e limpas pelo menos a cada três 
dias. O movimentoe recirculação da água promove comportamentos mais naturais, como tomar banho e 
forrageamento. Esses fluxos podem ajudar com: (1) limitação do acúmulo de superfície que poderia 
afetar a plumagem da ave; (2) redução/eliminação de criadouros de mosquitos; e (3) manutenção de 
água limpa para beber/banho. Se houver mais de uma piscina no habitat, cada piscina deve ser testada 
e as amostras de água devem ser coletadas a partir depelo menos 60 cm (2 pés) abaixo da superfície, 
se possível. Use um recipiente esterilizado e refrigere a amostra imediatamente após a coleta. 
Recomenda-se que as contagens de coliformes sejam inferiores a 1000 NMP por 100 ml. 

Se uma piscina não passar nas recomendações de qualidade da água, a equipe de suporte 
adequada deve ser informada imediatamente e devem ser tomadas medidas para drenar e limpar a 
piscina. Além disso, a filtração, lavageme movimentação da água podem precisar ser aumentadas. Se a 
água da piscina for recirculada através de filtros, recomenda-se utilizar filtros de areia e cascalho com 
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tratamentos de esterilização de ozônio/UV. As taxas de troca da água devem ser frequentes o suficiente 
para que os resultados dos testes de qualidade da água estejam dentro dos padrões aceitáveis, porém, 
ainda existe a necessidade de mais pesquisas com relação às taxas de troca da água para as aves 
limícolas. 

 

Qualidade do Ar:Em recintos externos, não existem padrões de qualidade do ar; no entanto, a 
qualidade do ar pode ser melhorada permitindo fluxos/correntes de ar natural no recinto, através de um 
projeto adequado do recinto, cuidados na organização da estrutura do recinto ou através da utilização de 
telas ou aberturas de ventilação. Para assegurar uma boa qualidade do ar nas áreas temporárias 
internas deve haver algum tipo de ventilação de ar, como aberturas com telas, sistema de ventilação ou 
ventiladores para movimentar o ar fresco. As taxas de rotatividade do ar devem ser maximizadas em 
instalações internas para manter a qualidade do ar, enquanto também são mantidas as temperaturas do 
ar recomendadas. O projeto específico de um sistema de ar precisa equilibrar as trocas entre a eficiência 
do filtro e o fluxo de ar, a troca de ar fresco e a capacidade de regulação de temperatura (Beall et al., 
2005). Para aves limícolas mantidas em habitats internos fechados, um sistema de aquecimento, 
ventilação e climatizaçãocom filtros de ar seria necessário para manter uma boa qualidade do ar, 
especialmente quando os habitats internos contêm várias aves alojadas. 

O ar deve ser testado para esporos fúngicos a cada 6 meses. Se surgirem problemas com fungos, 
um sistema de filtro HEPA de boa qualidade pode reduzir as taxas de infecção. As taxas normais e os 
níveis elevados de esporos fúngicos do ar são: (1) o número de esporos do ar no interior deve ser 
inferior a áreas externas ou ao ar livre; (2) espera-se que espaços de ambiente controlado tenham uma 
redução superior a 90% em esporos no ar; e (3) qualquer Aspergillus sp. devem ser observados e 
tratados caso seja necessário; qualquer resultado acima de 60 ufc/metro cúbico é levado muito a sério. 
Se contagens elevadas forem encontradas, notificar a equipe veterinária imediatamente. Eles podem 
optar por forneceràs aves medicação antifúngica. Além disso, a remoção das aves da área deve ser 
considerada e deve-se tentar filtrar o ar para ajudar a remover o Aspergillus sp. e/ou modificar o recinto 
para diminuir as contagens. A qualidade do ar pode ser testada usando placas de Petri com meio de 
cultura apropriado colocadas aleatoriamente no recinto, garantindo que as aves não tenham acesso aos 
meios de cultura. Todos os resultados dos testes de qualidade do ar e as medidas adotadas devem ser 
registrados. Mais pesquisas são necessárias para determinar as taxas mínimas de troca da água e troca 
de ar para aves limícolas. Veja o Anexo K para protocolo exemplificativo de amostragem de esporos do 
ar. 

 
1.4 Som e Vibração 

É necessário considerar o controle de sons e vibrações que possam ser ouvidos pelos animais sob 
os cuidados de zoológicos e aquários acreditados pela AZA. Aves limícolas podem se tornar habituadas 
aos sons rotineiros da operação normal do zoológico ou aquário, como caminhões, sopradores de 
folhase grandes multidões de visitantes. Muitas espécies diferentes de aves limícolas são muitas vezes 
vistas descansando confortavelmente em estreita proximidade com grandes grupos de visitantes. Sons 
que não sejam de rotina podem ser estressantes para as aves, tais como trabalhos de manutenção ou 
obrasnão programadas. Em situações onde ocorram ruídos não programados por um período 
prolongado de tempo ao longo de vários dias, os tratadores dos animais devem discutir que ações farão 
com que as aves tenham a menor quantidade de estresse: transferindo as aves ou permitindo que elas 
se tornem habituadas ao trabalho. Outra opção é ensinar os trabalhadores envolvidos em trabalhos de 
manutenção e obras sobre os comportamentos que indicam estresse dos animais — como correr, 
agachar-se, ficar em pé imóvel — e que eles deverão alertar os tratadores se observarem esses 
comportamentos. Os tratadores podem monitorar o consumo de alimentos, vocalizações e padrões de 
atividade para determinar os níveis de estresse das aves. 

Equipamentos específicos, tais como bombas de circulação de água, tendem a emitir ruídos a todos 
os momentos e podem precisar ser mantidos em uma caixa à prova de som. Podem haver cachoeiras 
em um recinto de habitat aquático perto de um recinto de aves limícolas e o som deve ser monitorado 
para se certificar de que não contribui para elevar os níveis totais de som ambiente acima dos níveis 
normalmente aceitos. Eventos realizados em estreita proximidade com habitats de aves limícolas que 
utilizem sistemas de som e/ou música altos precisam ser considerados, especialmente se a música 
apresentar níveis intermitentes de ruídos baixos/altos e/ou acontecerdurante períodos nos quais as aves 
normalmente estão tranquilas para descansar e/ou se alimentar. Em geral, o caráter intermitente de 
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visitação a um habitat não é considerado um fator de ruído importante para a maioria das aves limícolas. 
Embora esteja claro que os sons e as vibrações apresentam potencial de causar estresse, mais 
pesquisas são necessárias para determinar exatamente como as aves respondem a grandes fontes de 
ruído e se isso pode afetar negativamente outros aspectos de suas vidas. 

 

Jaçanãs: Não se sabe qual quantidade de exposição a som e vibração seria considerada segura 
para jaçanãs. Assim como ocorre com qualquer animal selvagem, o melhor é manter sons e vibrações no 
nível mínimo. Mais pesquisas são necessárias na área. 

 
Ostraceiros: Ostraceiros não são mais sensíveis a ruído ou vibração do que os seres humanos. Até 

80 decibéis (dB) é considerado um nível aceitável e normal de ruído para exposição de longo prazo. Os 
próprios ostraceiros apresentam uma vocalização muito alta e estridente que pode ser ouvidaa até uma 
milha de distância pelos seres humanos. Essa vocalização pode ser considerada alta para tolerância de 
algumas outras espécies. Mais pesquisas são necessárias para determinar o nível de ruído que seria 
muito alto para a tolerância de ostraceiros por períodos prolongados. 

 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos:A julgar por seu comportamento nos 

recintos e áreas temporárias, essas aves são afetadas por sons e vibrações. Quando ocorre um som alto 
e inesperado, essas aves muitas vezes irão parar de manifestar seu comportamento normal e ficarão 
paradas rigidamente; no entanto, são necessárias mais pesquisas para determinar com maior precisão a 
sensibilidade ao som dessas espécies. Embora estas aves possam se acostumar com o barulho dos 
visitantes, elas devem ser protegidas contra ruídos altos intermitentes sendo mantidas a uma certa 
distância das passarelas de visitantes ou atrás de barreiras como janelas, ou deve-se utilizar voluntários 
que possam monitorar os níveis de ruído dos visitantes sempre que possível. As aves devem ter acesso 
a áreas do recinto nas quais possam se proteger de ruídos altos se barreiras físicas não estiverem 
presentes. Exemplos de ruídos dos quais maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos devem ser 
protegidos são bombas, lavadoras de pressão e equipamentos sendo usados tarde da noite, quando as 
aves estão normalmente descansando/dormindo. 

Sabe-se que aves limícolas e batuíras, tarambolas e borrelhos são sensíveis a vibrações naturais. 
Maçaricos e pilritos têm um grande número de corpúsculos de Herbst em seus bicos, que são utilizados 
para a detecção das presas, e batuíras, tarambolas e borrelhos são conhecidos por bater no substrato 
com o pé para agitar a presa. Para estimular esses comportamentos naturais, recomenda-se que 
grandes quantidades de vibração sejam minimizadas tanto quanto possível. Mais pesquisas sobre a 
audição e a sensibilidade ao som e vibração em espécies de aves limícolas poderiam fornecer 
orientações mais quantitativas para essas espécies.  
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Capítulo2. Projeto de Habitat e Contenção 
 
2.1 Espaço e Complexidade 

 Atenção cuidadosa deve ser dada ao projeto dos recintos, 
de modo que todas as áreas atendam às necessidades físicas, 
sociais, comportamentais e psicológicas da espécie. Os animais 
devem ser exibidos de forma a refletir práticas zoológicas 
modernas de projeto de recinto (Norma de Acreditação AZA 
1.5.1). Todos os animais devem ser mantidos em recintos e 
grupos apropriados que satisfaçam suas necessidades sociais, 
físicas e psicológicas (Norma de Acreditação AZA 1.5.2).  

 

Comportamentos adequados da espécie:Abaixo estão 
listados comportamentos específicos da espécie para cada um 
dos principais grupos de aves limícolas. 
 
Alfaiates e pernilongos: Estas aves passam muito tempo em 
piscinas rasas e os alfaiates podem ser vistos buscando 
alimentos na água. Eles também passam muito tempo 
descansando em terra, muitas vezes com uma perna dobrada 
por baixo de seu corpo. 
 
Alcaravão e téu-téu: Embora alcaravões e téu-téus sejam fortes 
voadores, eles passam a maior parte do seu tempo andando no solo. Na natureza, estas espécies 
tendem a ser noturnas ou crepusculares. Em zoológicos e aquários, eles normalmente se ajustam para 
serem ativos durante o dia. Por exemplo, ao estudar espécimes de téu-téu-da-savana mantidos em uma 
instituição zoológica, Pate (1983) descobriu que essas aves estavam se reproduzindo, botando ovos e 
se envolvendo em comportamento agonístico durante o dia. 
 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: São generalistas com relação aos alimentos consumidos e podem nadar, 
voar e andar muito bem. Eles podem pairar e decolar rapidamente com pouco espaço. 
 
Jaçanãs: Em zoológicos e aquários, jaçanãs devem ter a oportunidade de realizar comportamentos de 
vigilância adequados da espécie. Os jaçanãs frequentemente viram sua cabeça para o lado e olham 
para o céu, para acompanhar predadores aéreos. Eles também ficam de pé com seus pescoços 
esticados para a frente em um ângulo de 60° para cima, as penas na parte de trás da cabeça levantadas 
e o bico apontado para baixo, enquanto examinam a água, aparentemente buscando possíveis 
predadores aquáticos. Os dedos e garras alongados dos jaçanãs lhes permitem caminhar sobre a 
vegetação aquática flutuante, onde coletam alimentos, estabelecem territórios, associam-se com um 
companheiro, descansam, criam seus filhotes e afastam possíveis predadores. Jaçanãs também são 
bons nadadores e podem nadar abaixo da superfície. Quando os jaçanãs voam, o que é raro, eles o 
fazem apenas por curtas distâncias. 
 
Abibes: Embora perfeitamente capazes de voar longas distâncias, abibes são aves principalmente 
terrestres. Eles vivem em habitats variados, como pântanos, lodaçais, pastos e campos. Batem com os 
pés fazendo com que os invertebrados subam à superfície para que possam se alimentar deles. 
 
Ostraceiros: Ostraceiros habitam praias de areia, cascalho e rochas, alimentando-se de pequenos 
invertebrados e vertebrados nas zonas entremarés, usando seus longos bicos afiados para sondar o 
substrato em busca de alimentos na praia, em águas rasas e sobre as rochas. Fornecer um recinto que 
permita esses hábitos alimentares é essencial e exige uma área de areia/cascalho/rochas, com níveis de 
águas rasas e de preferência variáveis. A maioria dos ostraceiros são mantidos em recintos cobertos 
onde podem voar. Embora a capacidade de voar seja benéfica para os ostraceiros, espécimes que não 
podem voar também têm sido mantidos com sucesso em zoológicos e aquários. Uma praia de areia ou 
cascalho é ideal porque permite o desgaste natural do bico de rápido crescimento, eliminando a 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.2) Todos os animais devem ser 
mantidos em recintos e grupos apropriados 
que satisfaçam as necessidades sociais, 
físicas e psicológicas da espécie. Sempre 
que possível e adequado, os animais 
devem ter a opção de escolher entre uma 
variedade de condições em seu ambiente. 
A exibição de espécimes individuais deve 
ser evitada a menos que isso seja 
biologicamente correto para a espécie 
envolvida. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.1) Os animais devem ser 
apresentados de forma a refletir práticas 
zoológicas modernas de projeto de 
recintos, equilibrandoas necessidades de 
bem-estar funcional dos animais com 
considerações estéticas e educativas. 
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necessidade de corte regular do bico. Ostraceiros nidificam em praias pedregosas, de forma que uma 
área (pelo menos 1,5 mx 1,5 m [5 pés x 5 pés]) coberta de pedras de tamanho similar (2,5–5 cm [12 pol.] 
de diâmetro) pode fornecer uma ampla área de nidificação. Quando em repouso, ostraceiros 
normalmente ficam empoleirados em um ponto ligeiramente mais alto do que as praias vizinhas, como 
uma rocha proeminente na qual eles podem observar todo seu território. Fornecer a opção de pontos 
elevados irá garantir que os ostraceiros se sintam confortáveis em seu habitat. 
 
Falaropos: Em geral, falaropos passam a maior parte de seu tempo nadando e muito pouco tempo em 
terra, com exceção da época de nidificação de verão. Se o alimento for fornecido em águas rasas, como 
tubifex de água doce, eles podem ser estimulados a demonstrar seu comportamento alimentar natural 
giratório. O comportamento giratório consiste em girar na água, criando um vórtex para trazer o alimento 
até a superfície. Eles também irão selecionar a presa da superfície do solo. 
 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Os comportamentos mais comumente exibidos por 
estas espécies incluem, entre outros: (1) perseguição; (2) bicadas/apunhalamento; (3) bater o corpo 
(pilrito-comum); (4) agarrar e colocar para baixo o companheiro de recinto. Maçaricos e pilritos e 
batuíras, tarambolas e borrelhos apresentam dois métodos distintos de busca de alimentos: sondagem e 
costura. (Há alguma sobreposição; nenhum dos dois gruposutiliza exclusivamente um método). Muitas 
espécies de maçaricos e pilritos, assim como o maçarico-escolopáceo-americano, utilizam o método de 
costura. Outras espécies com bicos longos e curvados, como o maçarico-bicudo, utilizam seus bicos 
para sondar o alimento em túneis de invertebrados ou sobre as bordas de pedras e troncos. O vira-
pedrasirá virar pequenas pedras ou material vegetal em busca de comida. Batuíras, tarambolas e 
borrelhos geralmente usam um método visual de forrageamento no qual levantam a cabeça, procuram a 
presa e, ao avistá-la, andam mais rapidamente para bicá-la. Ambos os grupos andam, correm, voam e 
nadam. Destes, a natação é o menos observado e o voo é o mais comum. 

 

Tabela3. Resumo de comportamentos adequados das espécies (Alfaiates=1, Jaçanãs=2, Abibes=3, Ostraceiros=4, 
Falaropos=5, Batuíras, tarambolas e borrelhos=6 Maçaricos e pilritos=7, Pernilongos=8, Téu-téu e alcaravão=9) 
Categoria  
Geral de 
Comportamento 

Comportamento 
individual 

Descrição Grupos de 
animais exibindo 
o comportamento 

Conforto e 
manutenção  

Banho As aves podem tomar banho ficando em pé na 
água rasa, pulando dentro e fora da água, e/ou 
tomando banho na chuva. 

Todos os grupos 

Banho de sol Enquanto tomam banhos de sol, a ave 
tipicamente infla suas penas, inclina-se para um 
lado, abre seu bico, espalha as penas da cauda 
e estende ou inclina uma asa ou ambas as 
asas. 

Todos os grupos 

Limpeza das penas As aves usamo bico para endireitar as penas 
em seu peito, cauda, pescoço, pernas ou asas. 
A limpeza é realizada enquanto a ave está 
sentada ou em pé e os olhos das aves 
permanecem frequentemente fechados. 

Todos os grupos 

Coçar As aves coçam o corpo (i.e. pescoço e cabeça) 
usando um dedo do pé. 

Todos os grupos 

Dormir As posturas podem variar entre as aves; a 
postura mais comum envolve virar a cabeça 
para trás e descansar o bico sobre as penas 
escapulares ou enfiado nestas. Algumas 
espécies comumente dormem em pé com uma 
perna levantada e enfiada debaixo do corpo. 

Todos os grupos 

Alongamento A ave estende sua perna, asa ou corpo e 
normalmente envolvea extensão da asa e da 
perna do mesmo lado do corpo. 

Todos os grupos 

Alimentação e Perseguição com o A ave rapidamente abre e fecha o bico enquanto 1 
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forrageamento bico o move de forma irregular ao longo da superfície 
de águas rasas. 

Defecação Material fecal é excretado principalmente 
durante a caminhada ou durante pausas curtas. 

Todos os grupos 

Beber As aves consomem água utilizando a língua 
e/ou movimento de sucção para sugar a água. 

Todos os grupos 

Filtrar O bico abre e fecha rapidamente enquanto se 
move sobre a lama; a ave faz uma pausa para 
engolir. 

1, 5 

Martelar Usar o bico para rapidamente atingir uma 
concha bivalve, a fim de criar um buraco e/ou 
quebrar, abrindo o bivalve e depois extraindo a 
carne. 

4 

Bicada Busca visual pela presa enquanto a ave fica 
parada ou caminha lentamente, seguido por um 
golpe rápido do bico para capturar presas na 
lama ou próximas à superfície da água; a 
cabeça não entra embaixo da água. 

1, 2, 4, 6, 7, 8 

Mergulhar Cabeça e peito superior entram na água para 
capturar alimentos de dentro da coluna de água. 

1, 6, 7, 8 

Sondar  Usar o bico para cutucar o substrato ou área 
sob pedras, troncos, etc. procurando presas. 

4, 6, 7, 

Raspar Estender o pescoço para mover o bico 5-10 cm 
para a frente no meio da lama e em seguida 
engolir. 

1 

Girar Enquanto está nadando, gira na superfície da 
água. Raramente visto na água em movimento. 
Serve para agitar a presa do fundo em águas 
rasas ou estimular presa imobilizada em água 
fria. 

5 

Apunhalar Esperar por um bivalve e em seguida inserir o 
bico no bivalve, cortando seus músculos 
adutores, de forma que o bivalve cai aberto, 
permitindo que a ave extraia a carne. 

4 

Pisar forte Comumente pisa no solo ou fundo de águas 
rasas com um pé com movimento de 
estremecimento. Acredita-se que este 
comportamento seja destinado a trazer as 
presas à superfície. 

6, 7 

Ceifa(individual) O bico é mantido aberto ligeiramente no nível do 
substrato lodosoe é movido de um lado para o 
outro; a ave dá um passo entre cada movimento 
e o movimento é realizado em direção ao pé da 
frente. 

1, 8 

Ceifa (múltipla) Assemelha-se à ceifa individual, exceto que o 
bico não é levantado entre os passos. 

1, 8 

Ceifa (movimentos 
rápidos do bico na 
água) 

Semelhante à ceifa individual, mas é realizada 
enquanto a ave nada; as aves realizam o 
comportamento nadando ou andando na água 
mais profundapara deixar o bico em contato 
com o substrato. Um pontapé para trás dos pés 
mantém a posição de ponta durante a ceifacom 
movimentos rápidos do bico dentro da água. 

1 

Costura Um método tátil de forrageamento, através do 
qual a ave sonda substratos macios 

7 
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repetidamente com o bico, enquanto caminha 
lentamente ao longo da área de busca. 

Selecionar Selecionar precisamente as presas da superfície 
do solo com o bico. 

1, 2, 5, 8, 9 

Revirar pedras, 
plantas 

Virar pequenas pedras ou pedaços de 
algas/plantas para poder capturar presas que 
estejam debaixo do objeto. 

7 (vira-pedras-preto 
e rola-do-mar) 

Locomoção Voar As aves decolam no ar batendo as asas. Todos os grupos 

Nadar Nadar na superfície da água. 1, 5, 6, 7, 8 

Andar A ave se movimenta sobre a terra em um ritmo 
vagaroso. 

Todos os grupos 

Andar na água 
parcialmente 
imerso 

Andar através da água rasa em profundidades 
de 1/4 pol. até o peito da ave. 

1, 2, 5, 7, 8 

Geral Agonístico Qualquer comportamento que apareça nos 
conflitos entre os animais, incluindo 
comportamento de luta e fuga. Pode incluir 
perseguição, bicar/apunhalar com o bico, luta 
corporal, bater o corpo, agarrar e imobilizar 
outra ave. 

Todos os grupos 

Sacudir a cabeça Entre as séries de forrageamento, a ave levanta 
a cabeça sacudindo-a rapidamente. Esse 
movimento faz com que todo o corpo, incluindo 
a cauda, incline-se para trás. Ocasionalmente 
vocalizações tranquilas acompanham esse 
comportamento. Esse comportamento pode ter 
objetivo de comunicação. 

4 

Olhar para cima As aves frequentemente olham ao redor em 
busca de predadores, muitas vezes com a 
cabeça inclinada para um lado, olhando para 
cimano ar. 

Todos os grupos 

Balançar a cauda Principalmente executado durante a caminhada 
e algumas vezes acompanhado de defecação. 
Um movimento rápido de lado-a-lado da cauda, 
muitas vezes três vezes para cada lado. 

4 

Reprodução  Cuidado parental As aves muitas vezes são vistas aquecendo os 
filhotes ou orientando-os até o alimento e 
protegendo-os de outras aves. Muitas vezes se 
tornam muito territoriais ao defenderem filhotes 
e/ou ovos. 

Todos os grupos 

Corte Qualquer padrão de comportamento que una o 
casal e leve à cópula. 

Todos os grupos 

Displays de 
distração 

Qualquer padrão de comportamento de uma ave 
adulta que tende a desviar um intruso dos ovos 
ou filhotes. Um padrão comum é a exibição "de 
asa quebrada", onde a ave tipicamente foge a 
uma curta distância, cai no chão, inclina-se para 
um lado, espalha sua cauda e rapidamente bate 
uma asa ou ambas as asas, emitindo sons de 
alarme. A ave pode então se levantar, correr 
alguns metros e repetir a exibição. 

1, 6, 7, 8, 9 

Incubação Senta-se sobre os ovos após estes serem 
postos. Os machos e/ou fêmeas irão incubar os 
ovos dependendo da espécie. 

Todos os grupos 

Acasalamento e/ou A cópula é o ato de transferir o esperma do Todos os grupos 
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cópula macho para a cloaca da fêmea, que é realizado 
por contato cloacal enquanto o macho se 
balança nas costas da fêmea. 

Construção do 
ninho 

Construção do ninho pelo (s) pai (s) através de 
vários métodos, dependendo da espécie. 

Todos os grupos 

Territorialidade Área limitada defendida por uma ave, 
especialmente contra membros de sua própria 
espécie e sexo, durante pelo menos parte de 
seu ciclo de reprodução. Podem defender seu 
companheiro, ninho, filhotes ou alimentos. Os 
territórios são defendidos contra intrusos não 
apenas por ataque físico ou ameaça, mas 
muitas vezes apenas por vocalização ou pela 
presença visível da ave que está defendendo o 
território. 

Todos os grupos 

Comportamento 
social 

Deslocamento 
agressivo 

Uma ave persegue outra ave, abaixando a 
cabeça, eriçando sua plumagem ligeiramente e 
mirando seu corpo em direção à outra ave.A 
perseguição muitas vezes irá continuar até que 
a outra ave esteja fora de seu campo de visão. 

Todos os grupos 

Deslocamento não 
agressivo 

Uma ave caminha em direção a outra ave, 
fazendo com que a segunda ave desocupe sua 
posição e se mude para outro lugar. 

Todos os grupos 

Luta As aves agarram o bico uma da outra ou uma 
ave agarra a parte de trás da cabeça da outra 
ave. As aves podem empurrar umas às outras. 
As asas ficam abertas, as penas eriçadas e a 
cauda pode estar levantada. 

Todos os grupos 

Levantar a cauda As penas da cauda ficam levantadas (display de 
ameaça). 

9 

Postura de ameaça A ave pode fazer um ou todos os seguintes: 
elevar a cauda, espalhar as penas da cauda, 
espalhar as asas, abaixar a cabeça e estender o 
pescoço. 

Todos os grupos 

Termorregulação Eriçar as penas 
(inflar) 

Eriçar as penas do corpo para reter ar quente 
embaixo delas. 

Todos os grupos 

Ficar parado sobre 
uma perna 

A ave irá ficar sobre uma perna e manter a 
segunda perna dobrada contra seu corpo e/ou 
sob suas penas para manter a perna aquecida. 
Algumas vezes a ave irá saltar várias vezes 
nessa posição antes de colocar a perna no chão 
novamente. 

1, 6, 7, 8, 9 

  

Projeto do Recinto:Ao projetar os recintos, é importante manter os comportamentos de forrageamento  
naturais da espécie em mente e oferecer oportunidades para que as aves exibam comportamentos 
naturais, como sondagem na areia/lama, andar na água, natação, bicar, virar pedras, etc. Além disso, 
como a maioria dos habitats selvagens pode ser estática, proporcionar oportunidades para mover a 
estrutura, como dunas de areia, plantas, troncos, alterações de maré, ondas, movimento da água, etc., 
pode ajudar a proporcionar a oportunidade de simular habitats naturais. Observações regulares pelos 
tratadores são essenciais para monitorar a saúde geral e o comportamento de aves limícolas. 

Para monitorar aves limícolas, é útil marcar aves individuais com identificação. Se as aves 
normalmente puderem voar, elas poderão precisar de contenção de voo em ambientes abertos. Como a 
maioria das aves limícolas são provenientes de instalações de reabilitação e não podem ser soltas de 
volta na natureza devido a lesões nas asas, muitas dessas aves serão incapazes de voar. Portanto, 
deve-se ter cuidado ao projetar o recinto de exposição para que todas as aves possam chegar a todos 
os locais do recinto e para que sejam capazes de sair de áreas do recinto nas quais se sintam presas ou 
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ameaçadas por membros da mesma espécie. Assim como acontece com a maioria das espécies de 
aves, é necessário colocar uma entrada de porta dupla para a entrada do público e dos tratadores. 

Com relação às piscinas, todas devem permitir acesso fácil dentro e fora da água. Se piscinas de 
águas profundas estiverem presentes no recinto, áreas inclinadas devem ser criadas para que a ave não 
fique presa na piscina. Janelas de vidro podem ser perigosas pois as aves podem voar contra elas. A 
instalação de cortinas ajustáveis deve ser considerada, de modo que elas podem ser utilizadas ao 
capturaras aves. Isso ajuda a evitar que as aves batam nas janelas. Se vidro for utilizado, ele deve ser 
marcado com fita adesiva ou ensaboado quando novas aves forem introduzidas no recinto até que elas 
possam ser capazes de reconhecê-lo como uma barreira. Se vidro for utilizado em qualquer lugar de um 
recinto de aves, devem ser tomadas medidas para garantir que os reflexos da iluminação no vidro 
(natural ou artificial) não criem a ilusão de que as aves podem voar através do vidro para o outro lado, 
pois esse tipo de impacto pode ter implicações negativas. Quando corda de piano for utilizada como 
barreira, as cordas devemficar próximas para evitar que as aves fiquem presas entre as cordas ou 
deslizem através destas. A seguir estão listadas recomendações de projeto de recinto específicas para 
cada grupo de espécies de aves limícolas. 
 
Alfaiates e pernilongos: Estas aves devem ter disponível piscinas rasas com fácil acesso para entrar e 
sair. O tamanho do recinto pode variar dependendo do número total de aves no recinto. Deve ser 
fornecido espaço suficiente para oferecer às aves áreas onde elas possam ficar visualmente separadas 
umas das outras e ficar longe do tratador durante a manutenção dos recintos. 
 
Alcaravão e téu-téu: Geralmente, alcaravões e téu-téus são adequadamente mantidos em recintos 
grandes de voo livre, com muitas opções para locais de descanso e nidificação. Eles também podem ser 
mantidos em recintos menores, desde que exista uma mistura de espaços abertos e espaços com 
cobertura. Holland (2007) sugere que alcaravões sejam mantidos em um recinto de 10 mx 3 mx 2 m (33 
pés x 10 pés x 6,5 pés). É melhor manter essas aves em uma área coberta, já que isso as protege de 
predadores e da transmissão de parasitas de animais selvagens. 
 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Cinco espécies de gaivotas foram mantidas com sucesso em uma 
instituição acreditada pela AZA em um recinto de 46 mx 17 mx 23 m (152 pés x 55 pés x 75 pés). Um 
grupo de reprodução de gaivotas-prateadas-australianas foi mantido em outra instituição em um recinto 
de 69 mx 25,5 mx 15 m (227 pés x 84 pés x 50 pés). Outra instituição da AZA manteve com êxito um 
bando de gaivotas em liberdade por muitos anos (Holland, 2007). Outra instituição abrigou várias 
espécies de gaivotas em um recinto construído sobre uma formação rochosa natural (Holland, 2007). 
 
Jaçanãs: A necessidade de uma área de terra e uma grande superfície de água coberta com vegetação 
flutuante aquática é essencial para a manutenção e reprodução de jaçanãs. Jaçanãs vivem em um 
habitat dependente de água. A temperatura da água para todas as piscinas internas e externas deve ser 
de pelo menos 25 °C (75 °F). Tipos recomendados de vegetação flutuante a serem utilizados incluem 
Pistia strateoides, Nymphaea, Ludwigia Salvinia, Potamogetone Polygonum. Outras vegetações podem 
ser usadas para esconderijo, mas não para nidificação (e.g. juncos, cana, papiro e aguapés). Jaçanãs 
preferem vegetação flutuante de baixo perfil, combinada com alguns emergentes dispersos. Além da 
vegetação flutuante, densa vegetação pendente sobre a água é recomendável, pois isso atrai todos os 
tipos de insetos e promove o forrageamento natural. 
 
Abibes:O recinto ideal de abibes terá abundância de áreas abertas de areia combinadas com áreas de 
gramíneas curtas. Além disso, o recinto deve ter uma área de relva bem drenada e uma piscina com 
profundidade gradual com água corrente (Vince, 1996). Alguns arbustos irão fornecer sombra e 
sensação de segurança (Holland, 2007). 
 
Ostraceiros: Praias de areia, cascalho ou rochosas são parte essencial de habitats de ostraceiros e 
devemestar presentes em seus recintos. Água rasa de 2,5–7,6 cm (1–3 pol.) na beira das praias onde os 
alimentos possam ser oferecidos irá incentivar comportamentos de forrageamento naturais. Uma área de 
cascalho ou seixos é necessária para a nidificação. O ideal é que essa área de seixos seja visualmente 
bloqueada do restante do habitat por troncos ou barreiras visuais semelhantes, dando privacidade para a 
nidificação das aves. 
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Falaropos: Falaropos exigem muita água e espaço para nadar; eles preferem acesso tanto à água doce 
como salgada. Eles devem ter um declive gradual para dentro e para fora da água e a área inclinada 
deveser texturizada para evitar escorregões, mas não deve ser tão áspera a ponto de fazer com que as 
aves raspem seus pés. A profundidade da água deve ser no mínimo de cerca de 13 cm (5 pol.). O 
fornecimento de alimentos em águas rasas irá incentivar comportamentos de forrageamento naturais. 
Eles podem ser mantidos em recintos mistos e devem ser mantidosno mínimo com três outras espécies 
de falaropos, além de outras aves limícolas de tamanho semelhante. 
 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Telhado ou redes devem ser fixados a um nível que 
permita que as aves possam voar sem atingi-los. Quando assustadas, muitas espécies voam quase 2,4–
3 m (8–10 pés) em linha reta para cima, exigindo estruturas aéreas mais altas do que essa distância. 
Grandes áreas abertas onde as aves possam se deitar, ver ao redor e ter acesso à luz natural ou uma 
fonte de calor artificial devem ser fornecidas. Grandes troncos, pedras, postes de cercas e montes altos 
para que as aves possam ficar em cima também são altamente recomendados. A territorialidade entre 
maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos pode ser diminuída através da oferta de: (1) espaço 
adequado; e (2) espaços divididos por estruturas do recinto (e.g. grandes rochas ou pedregulhos, 
troncos, gramíneas, dunas, morros, variedade de vegetação, etc.) onde as aves possam se esconder de 
um agressor. A mesma estrutura também promove comportamentos de descanso e oferece aos 
indivíduos esconderijos do público. 

Além disso, nesses tipos de recintos, recomenda-se que sejam fornecidas várias fontes de água, 
como recipientes para banho, riachos rasos, lagoas, grandes corpos d’água e áreas rasas grandes (de 
preferência com água corrente). Por exemplo, ondas em grandes corpos d’água podem ajudar a 
promover o comportamento de caminhada rápida/corrida do pilrito-sanderlingo. Água doce e salgada 
devem estar disponíveis. Para incentivar espécies de bico longo a sondar profundamente em busca de 
alimento, recomenda-se que comedouros (i.e.comedouros para tenébrios ou grilos), troncos e/ou plantas 
para espalhar comida ao redor e dentro sejamfornecidos. Praias ou parte destas que sejam formadas por 
pequenas pedras (2,5–5 cm [1–2 pol.]) devem estar disponíveis para promover o comportamento de virar 
pedras do vira-pedras-preto e da rola-do-mar. 

 

Complexidade do recinto: Normalmente, aves limícolas são mantidas em pequenas quantidades de 
aproximadamente dois a quatro indivíduos de cada espécie, mas com uma mistura de outras aves 
limícolas ou de outros tipos de aves. Normalmente, a maioria das aves limícolas são territoriais. Se 
estiverem em casais, elas podem se tornar agressivas durante a primavera com outras aves. Muitas 
vezes, durante a época de reprodução, os casais podem precisar ser removidos das outras aves, 
especialmente se tiverem acesso a outras aves menores que não possam voar. 
 
Alfaiates e pernilongos: Como estas espécies podem ser aves agressivas, as áreas de alimentação e 
áreas de água devem ser espalhadas em uma variedade de locais para permitir que várias aves tenham 
acesso a elas. Áreas suficientes de alimentação e água devem ser fornecidas para que as aves 
agressivas não possam proteger todas as áreas. O recinto deve ser projetado certificando-se de que 
todas as aves, especialmente as aves pequenas não voadoras, possam ficar longe de agressão e não 
ficar presas em um canto. 
 
Alcaravão e téu-téu: Alcaravões podem mostrar um comportamento territorial e por esse motivo é 
importante que várias áreas de alimentos e água estejam presentes quando eles forem mantidos com 
outras aves. Ao contrário de outras aves limícolas, alcaravões são muito terrestres e só precisam de 
água potável para beber e tomar banho. O ideal é fornecer a eles uma área seca de seixos e áreas de 
vegetação baixa (Vince, 1996). 
 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Este grupo de aves pode ser agressivo com outras aves, mas se o 
recinto for projetado corretamente, essas aves podem ser alojadas com sucesso com outras aves. Um 
recinto de sucesso em uma instituição acreditada pela AZA abrigou gaivotas-cinzentas-meridionais, 
grazinas-incas e pinguins-de-humboldt juntos com sucesso reprodutivo para todas as espécies. Esse 
recinto é espaçoso, bem iluminado e feito para representar uma mina de guano abandonada em um 
penhasco marítimo (Lindholm, 2007) 
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Abibes: Se a espécie de abibe for mais terrestre — assim como o abibe-coroado —o recinto deverá ter 
áreas arenosas abertas com gramado cortado e alguns arbustos para sombra e abrigo. Se a espécie for 
mais aquática —como o abibe-preto-e-branco — uma lagoa rasa com algumas polegadas de 
profundidade com fundo de lama e algumas ciperáceas plantadas ao redor da borda da lagoa irá 
proporcionar um ambiente ideal (Holland, 2007). 
 
Ostraceiros: Na natureza, os casais em reprodução tendem a ser agressivoscom outros ostraceiros. Eles 
irão proteger seu território contra outros casais, assim como de outras espécies de aves. Essa tendência 
é ainda mais forte em ambientes de zoológico, onde as vítimas de sua agressão não podem voar para 
longe como na natureza. Por essa razão, os ostraceiros são geralmente mantidos em números baixos 
em zoológicos e de preferência em casais. 
 
Falaropos: Para ajudar a diminuir a chance de lesões desenvolvidas em seus pés, a quantidade de 
caminhada deve ser minimizada através de um projeto de recinto com abundância de espaço de terra 
juntamente com uma fonte de alimento colocada perto da água. A área de água precisa de diversos 
pontos de acesso para que seja fácil entrar e sair da água. 
 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Recintos com estas aves devem ter diversas áreas 
de alimentação, água e piscinas de banho disponíveis. Recomenda-se que esteja presente uma 
variedade de possíveis esconderijos onde uma ave ameaçada possa se esconder e/ou sair do campo de 
visão. Esconderijos podem ser fornecidos através da estrutura dos recintos, como plantas, troncos, 
pedras/rochas, montes de areia, etc. As aves devem ter espaço suficiente para que não possam ficar 
presas em uma área sem saída quando um tratador esteja trabalhando no recinto ou se outra ave a 
estiver perseguindo. Se apiscina do recinto for grande e suficientemente profunda, ela poderá ser 
utilizada como uma barreira para as aves não voadoras (se elas precisarem ser separadas). As praias de 
cada lado da piscina podem funcionar como recintos separados e as aves podem ser transferidas entre 
elas de acordo com suas interações com as outras aves. Se a reprodução for planejada, espaço 
adequado é necessário para dar ao casal reprodutor espaço para o ninho. A quantidade de espaço em 
torno de um ninho pode variar dependendo da espécie, sendo que espécies menores requerem 0,914 m 
(3 pés) e espécies maiores precisam de mais espaço. 
 
Fontes de água:Todas as áreas de água devem ser projetadas com fácil acesso para entrar e sair da 
água, certificando-se de que o substrato não seja escorregadio ou muito áspero podendoraspar os pés 
das aves. A profundidade da água deve pelo menos permitir que a ave fique em pé com água a cerca de 
1/3 de sua altura. Para obter mais informações específicas para as espécies, veja abaixo. 
 
Alfaiates e pernilongos: Estas aves foram mantidas com sucesso apenas em água doce, mas 
observações realizadas em uma instituição acreditada pela AZA revelaram que os pés parecem ficar em 
melhores condições quando elas também têm acesso a piscinas rasas de água salgada para caminhada. 
Tem sido demonstrado que o acesso à água salgada tem reduzido problemas nos pés como bumblefoot 
em aves pernaltas (Holland, 2007). 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Este grupo de aves é altamente adaptável, mas, se possível, o acesso à 
água doce e salgada seria o ideal. 
Jaçanãs: Mais uma vez, jaçanãs vivem em habitats dependentes de água. A temperatura da água para 
todas as piscinas internas e externas deve ser de pelo menos 25 °C (75 °F). Uma grande superfície de 
água coberta com vegetação flutuante aquática é essencial. Se a proporção de superfície de água é 
relativamente pequena, as espécies irão ser limitadas à reprodução monogâmica. O ideal é que isso seja 
evitado, mas essa é uma área que ainda requer mais pesquisas. 
Abibes: Para abibes, uma lagoa rasa cercada por algumas plantas é altamente recomendada. Água doce 
corrente é o melhor para evitar o botulismo, mas uma piscina que possa ser limpa diariamente é 
aceitável. O bumblefoot pode ser evitado através da colocação da bacia do alimento no centro de um 
pedilúvio raso contendo uma solução salina a 3,5%. Isso fortalece a pele dos pés (Holland, 2007). 
Ostraceiros: Estes habitats devem permitir o acesso a águas rasas, de preferência água salgada (2,5–
7,6 cm [1–3 pol.]de profundidade). Deve ser considerado essencial para ostraceiros mantidos em 
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zoológicos e aquários ter acesso à água salgada. Ostraceiros possuem glândulas de sal que lhes 
permitem extrair e secretaro sal da água que consomem e se não tiverem acesso à água salgada, essas 
glândulas podem tornar-se inativas, podendo levar a problemas de saúde secundários. Isso ainda não foi 
documentado em ostraceiros, mas tem sido relatado em outras espécies de aves marinhas. Se o 
fornecimento de água salgada em uma piscina não for viável, deve-se fornecer um recipiente de água 
salgada (na mesma salinidade da água do mar [i.e. 3,5%] é suficiente). Pode ser necessário servir 
alguns dos alimentos dos ostraceiros nesse recipiente de água salgada para incentivar seu uso. 
Falaropos:Estas espécies preferem o acesso a piscinas de água doce e salgada. O tamanho da piscina 
deve ser grande o suficiente para que todos os falaropos possam caber ao mesmo tempo, com cerca de 
0,09 m2 (1 pé2) de espaço por ave. Cada piscina deve ser projetada com fácil acesso para entrar e sair 
da água. A profundidade da piscina deve ser suficientepara as aves nadarem, com cerca de no mínimo 
15,2 cm (6 pol.). 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: As espécies devem ter acesso a fontes de água 
doce e salgada. Essas fontes podem ser poças, riachos, lagoas, etc. rasos, pequenos ou grandes. Água 
em movimento é preferível, pois isso mantém a água e o substrato mais limpos. Uma boa escumação 
mecânica também é essencial para evitar o acúmulo de materiais na superfície que podem afetar 
negativamente a plumagem das aves. A água não deve se mover de forma rápida ou repentina, podendo 
levar para longe uma ave. As piscinas devemter uma profundidade apropriada à altura da (s) ave (s). 
Piscinas com bordas inclinadas gradualmente possibilitarão a utilização por mais espécies e permitirãoo 
fácil acesso das aves — diferentes espécies apresentam diferentes preferências de profundidade. Se as 
piscinas possuírem fundos artificiais, o fundo da piscina não deve ser áspero ou muito plano, pois 
problemas nos pés podem se desenvolver. As temperaturas da água salgada e doce na natureza têm 
amplas variações. Em zoológicos e aquários, as temperaturas da água salgada geralmente variam entre 
4,5–10 °C (40–50 °F). 
Substrato dos recintos: A lista a seguir exemplifica que materiais de substrato são mais adequados 
para determinadas espécies de aves limícolas mantidas em zoológicos e aquários. 
Alfaiates e pernilongos: Estas aves foram mantidas com sucesso em recintos que utilizam uma 
variedade de substratos, como areia, solo natural com gramínea e terra, cascalho pequeno e algumas 
áreas de concreto. Problemas nos pés foram observados se as aves passam muito tempo no concreto. 
Alcaravão e téu-téu: Como estas são espécies terrestres, a utilização de uma variedade de estruturas de 
recinto e substratos é o ideal. Estas espécies preferem uma área seca e elevada para ninho. Elas irão 
abandonar o ninho se este se tornar muito úmido devido à irrigação da paisagem. Um casal de 
alcaravões em uma instituição acreditada pela AZA nunca nidificou em um recinto de floresta tropical, até 
que uma área seca e elevada de areia misturada com terra foi elaborada para eles (Jones, 1999). 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: O ideal é fornecer às gaivotas e andorinhas-do-mar uma variedade de 
substratos, como areia, terra, grama, cascalho e cobertura vegetal. A maioria das aves neste grupo não 
irá utilizar muito material de ninho, mas irá utilizar seixos e gramíneas. 
Abibes: Os abibes preferem uma área de areia e seixos para ninho. Na natureza, abibes facilmente se 
alternam entre áreas de pastagem, fazendas e praia. Uma variedade de substratos, como terra, areia, 
cascalho e seixos é o ideal. 
Ostraceiros: Recomenda-se a utilização de uma variedade de substratos de areia, cascalho, seixo e 
rocha para ostraceiros. Isso ajudará a evitar o bumblefoot e irá imitar os substratos encontrados na 
natureza. Se a reprodução for incentivada, uma área de seixos ou cascalho perto da água precisa ser 
fornecida. 
Falaropos: Substrato macio, como areia e/ou terra, deve ser fornecido para as aves. Eles normalmente 
jogam pedaços de vegetação no ninho, assim como gramíneas, folhas, etc. Na natureza, eles 
geralmente fazem uma raspagem no substrato perto da água e vegetação. 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Estas espécies podem ser mantidas em uma 
variedade de substratos, como areia, cascalho pequeno, mistura de areia/cascalho e/ou calçada de 
pedras arredondadas. Isso obviamente depende da espécie (e.g. se a espécie for especialista de areia 
ou área rochosa, etc.). Embora substratos de lama e lodo, tais como alagados, sejam utilizados por 
muitas espécies de aves limícolas, a lama e o lodo não são aconselháveis para habitats de zoológico, 
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devido à dificuldade de limpeza e manutenção, assim como potencial para crescimento bacteriano (K. 
Anderson, comunicação pessoal, 2005). Para o método de costura presente na alimentação, áreas 
macias de areia, cascalho pequeno, etc. permitem excelente sondagem. Algumas dessas áreas também 
devem estar debaixo de água rasa aproximando-se de uma linha de praia. 

Linhas de praia com profundidades rasas gradualmente se tornando mais profundas permitem que 
espécies de diferentes alturas e comprimentos de pernas possam utilizar a mesma linha de costa. A 
altura ideal da água para sondagem e para que as aves caminhem na água para muitas espécies é de 
2,5–5 cm (0,5–2 pol.). Para que as aves andem na água, são necessárias piscinas de profundidade 
apropriada e inclinação gradual, de forma que a ave possa gradualmente andar com água até seu peito. 
Linhas de praia que aumentam de profundidade abruptamente tornam mais difícil para as aves procurar 
alimentos e reduzem a área disponível para sondagem. Substratos apropriados, como areia, cascalho 
pequeno ou rochas/pedras para especialistas rochosos promove a caminhada. Independentemente de 
qual substrato for utilizado, sendo natural ou artificial, os substratos não devem ser ásperos de forma 
araspar os pés das aves limícolas. Em relação à nidificação, musgo, material vegetal e pedras pequenas 
devem estar disponíveis para o revestimento do ninho. 
Limpeza do recinto: Normalmente, a maioria das aves irá se tornar muito agressiva quando em 
nidificação. Cuidados devem ser tomados para fornecer àsaves nidificantes uma maior distância dos 
tratadores do que o habitual durante a limpeza. Muitas vezes, áreas próximas ao ninho poderão ser 
deixadas sujas para não estressar as aves. 
Alfaiates e pernilongos: Quando um tratador se aproxima muito do local do ninho, estas aves fazem 
vocalizações de alarme e podem tentar atacar o tratador. Ao invés de perturbar as aves, recomenda-se 
adiar a limpeza na área até que os filhotes tenham se desenvolvido. Quando as aves não estiverem em 
nidificação, seu comportamento deve voltar ao normal e a limpeza regular pode ser retomada. 
Alcaravão e téu-téu: O comportamento dos alcaravões e téu-téus muda radicalmente quando eles estão 
nidificando. Quando um tratador se aproxima muito do local do ninho, as aves fazem vocalizações de 
alarme altas como um rosnado e espalham suas asas para fora para apresentar seu padrão nítido preto 
e branco. Se o tratador não recuar, as avesirão bicá-lo. Ao invés de perturbar as aves, recomenda-se 
adiar a limpeza na área imediata até que os filhotes tenham se desenvolvido. 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Durante a época de nidificação, gaivotas e andorinhas-do-mar irão atacar 
os tratadores que se aproximarem muito dos ninhos. Se possível, reduzir a quantidade de limpeza até 
que os filhotes tenham se desenvolvido, após esse período as rotinas de limpeza diária regulares podem 
ser retomadas. 
Ostraceiros: O habitat dos ostraceiros deve ser limpo diariamente. As áreas de pouso devem ser lavadas 
diariamente com mangueiras e desinfetadas semanalmente. As áreas de alimentação devem ser 
enxaguadas/lavadascom mangueiras diariamente e desinfetadas a cada 3 dias. Os alimentos fornecidos 
(principalmente bivalves) podem se decompor muito rapidamente e podem resultar em crescimento de 
bactérias eatrair moscas se a área não for mantida excepcionalmente limpa. Áreas de seixos devem ser 
cuidadosamente limpas mensalmente. Áreas arenosas precisam ser limpas e peneiradas diariamente, e 
as fezes e alimento antigo devem ser removidos. As pedras no habitat devem ser esfregadas 
diariamente com desinfetante ou produto comercialmente disponível que remova fezes de aves, assim 
como Poop Off®. Se as aves estiverem em nidificação, a limpeza da área do ninho deve ser evitadapara 
não perturbar as aves em incubação. 
Falaropos: Deve-se manter a terra ou qualquer superfícierígida do recinto limpa de fezes, peneirando a 
areia ou varrendo a terra suja. A água deve ter boa escumação mecânica na superfície para mantê-la 
livre de óleos e outros detritos. As aves precisam de uma área para fugir do tratador, então o recinto 
deve ser grande o suficiente para fornecer bastante espaço entre as aves e o tratador durante a limpeza. 
Esses animais não têm nidificado em zoológicos e/ou aquários, de forma que mais pesquisas são 
necessárias sobre a limpeza ao redor de aves em nidificação. 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Os substratos, estrutura e os dispositivos de água 
do recinto devem ser limpos diariamente como procedimento operacional padrão para reduzir/eliminar o 
potencial de doenças, problemas nos pés, atração de roedores ou outros fatores. Os substratos devem 
ser pulverizados e/ou varridos para eliminar as fezes e "afofar" a areia/terra para que não se torne muito 
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compactada. Material fecal seco também pode ser varrido com uma vassoura de mão e pá. A eliminação 
do material fecal previne doenças e, juntamente com o "afofamento" do substrato, promove pés 
saudáveis, reduzindo a possibilidade de infecções dos pés e proporcionando um substrato mais suave. 

A estrutura dos recintos deve ser pulverizada e esfregada manualmente para eliminar material fecal, 
pelas mesmas razões descritas acima. A estrutura do recinto deve ser verificada quanto a mofo ou 
fungos, que devem ser eliminados se encontrados, removendo manualmente por lavagem/raspagem 
manual ou matando-os com água salgada ou desinfetante. A eliminação de fungos/bolores auxilia na 
prevenção de doenças respiratórias. 

Dispositivos de água com fundo rígido devem ser esfregados diariamente para eliminar o 
crescimento de algas, que poderiam sujar a superfície da água, afetando de forma negativa a plumagem 
das aves. As piscinas também devem ser lavadas diariamente para eliminar todos os contaminantes da 
superfície. Fatores que influenciam os procedimentos 
operacionais padrão acima incluem níveis individuais de estresse 
das aves, comportamentos reprodutivos ou a introdução de 
novas aves. Os tratadores em estreita proximidade no recinto 
podem facilmente estressar maçaricos, pilritos, batuíras, 
tarambolas e borrelhos. Deve-se ter o cuidado de sempre deixar 
uma passagem para que as aves possam fugir do tratador e não 
serem inadvertidamente presas em um canto sem saída. As 
aves também podem ser intimidadas pelo grande tamanho dos 
tratadores, de forma que a equipe de tratadores deve tomar 
cuidado para não olhar diretamente para as aves durante a 
realização de suas funções. Apesar dessas precauções, alguns 
indivíduos podem ser facilmente estressados ou em algum dia 
particular, podem estar estressados com a manutenção normal 
por razões desconhecidas. Se a (s) ave (s) estiver muito 
estressada, o ideal é que o tratador pare a limpeza do recinto e 
reinicie no dia seguinte. 
 Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos durante 
a época de reprodução podem precisar de espaço extra e 
períodos sem perturbações para a corte, acasalamento, 
construção do ninho, incubação e cuidado dos filhotes. Isso pode 
causar alterações na limpeza diária dos recintos. 

A mesma atenção cuidadosa com relação ao tamanho e 
complexidade do recinto de exposição e sua relação com o bem-estar geral de Charadriiformes deve ser 
dada ao projeto e tamanho de todos os abrigos, incluindo aqueles utilizados nos recintos principais, 
áreastemporárias, hospital e quarentena/isolamento (Norma de Acreditação AZA 10.3.3). Sombra 
suficiente deve ser fornecida por meios naturais ou artificiais quando a luz solar puder causar 
sobreaquecimento ou desconforto aos animais (Norma de Acreditação AZA 10.3.4).  
 
2.2 Segurança e Contenção 

Animais mantidos em ambientes de vida livre devem ser 
cuidadosamente selecionados, monitorados e tratados com 
humanidade, de forma que a segurança desses animais e dos 
visitantes seja assegurada (Norma de Acreditação AZA 11.3.3). 

Se o público tiver acesso direto às aves, recomenda-se que 
uma pessoa seja mantida no recinto para observar e garantir que 
o público interaja de forma adequada com as aves. Essa pessoa 
deverá ser treinada para auxiliar as aves se elas entrarem em 
espaços destinados ao público e forem incapazes de sair 
sozinhas. Contenção secundária ou portas giratórias devem ser 
usadas para que as aves não tenham acesso direto para fora da área; isso irá ajudar a evitar fugas de 
animais. Aves limícolas não representam ameaças ao público, mas se estiverem em época de 
nidificação, o público deverá permanecer no mínimo a 4,5 m (15 pés) da área do ninho. Uma interação 

Norma de Acreditação AZA 
 

(10.3.3) Todos os recintos de animais 
(recinto principal, áreas temporárias, 
hospital e áreas de 
quarentena/isolamento) devemapresentar 
tamanho e complexidade suficientes para 
atender o bem-estar físico, social e 
psicológico dos animais; e recintos 
principais de exposição devem incluir 
estrutura voltada para o enriquecimento 
comportamental dos animais. As 
diretrizes da AZA para recintos descritas 
nos Manuais de Cuidados (ACM) devem 
ser seguidas. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(10.3.4)Quando a luz solar puder causar 
sobreaquecimento ou desconforto aos 
animais, sombra suficiente (além das 
estruturas de abrigo) devem ser 
fornecidas por meios naturais ou 
artificiais para permitir que todos os 
animais mantidos ao ar livre possam se 
proteger da luz solar direta. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.3.3)Deve ser dada atenção especial 
aos animais de vida livre para que não 
ocorra nenhuma ameaça indevida aos 
animais da instituição, animais de vida 
livre ou aos visitantes. Animais mantidos 
em locais onde estarão em contato com o 
público visitante devem ser 
cuidadosamente selecionados, 
monitorados e tratados com humanidade 
sempre. 
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próxima com aves em incubação pode fazer com que estas 
abandonem seus ovos ou passem menos tempo sobre os ovos do 
que o necessário para uma eclosão de sucesso. 

Aves limícolas têm sido mantidas em uma variedade de 
recintos, incluindo recintos nos quais o público pode entrar sem 
barreiras, e com barreiras físicas como guarda-corpos, corrimões, 
vidro, etc. Tela de arame de ½ "x ½" é adequada, assim como 
zoomesh e corda de piano. Vidro também irá conter a maioria das 
aves limícolas, mas se a ave não estiver acostumada com o vidro 
e estiver sendo introduzida em um recinto com vidro, o vidro 
deverá ser ensaboado e o sabão deverá ser gradualmente 
removido para que a ave não voe contra o vidro, sofrendo lesões. 
Se aves limícolas sem contenção de voo forem mantidas em 
recintos com acesso do público, deve ser possível que a ave voe 
de volta para sua área de habitat. As aves devem ser 
desencorajadas a irem a áreas de acesso do público, tornando 
essas áreas habitats não adequadosa aves limícolas. 

O corte de penas de voo é uma opção para impedir as aves de 
voar. Técnicas de contenção de voo para as aves seriam o corte 
das penas da asa ou a amputação da asa. Alguns indivíduos de 
zoológicos e aquários foram determinados como pacientes de 
reabilitação não aptos à soltura na natureza por não serem 
capazes de voar, e seriam boas opções para habitats abertos. 
Para determinar como selecionar espécies deste táxon, 
favorconsultar o Capítulo 4 para mais informações. 
 Recintos de exposição e áreas temporárias de animais em 
todas as instituições acreditadas pela AZA devem ser seguros de 
forma a evitar a entrada não intencional de animais (Norma de 
Acreditação AZA 11.3.1). Métodos de controle de pragas devem 
ser executados de modo a não existir nenhuma ameaça aos 
animais, funcionários e o público (Norma de Acreditação AZA 
2.8.1). O projeto do recinto deve ser considerado com cuidado 
para garantir que todas as áreas estejam seguras e atenção 
especial deve ser dada a portas intermediárias, portões, portas de 
acesso dos tratadores, mecanismos de trava e construção e 
dimensões das barreiras dos recintos. 

Embora as aves limícolas possam ser mantidas com 
segurança em recintos externos, ainda se deveter cuidado para 
evitar que possíveis predadores, como aves de rapina, roedores, 
guaxinins e lontras, entrem no recinto passando através das 
redes. As instituições devem ter um programa de controle de 
pragas para reduzir a possibilidade de animais não pertencentes 
ao plantel terem acesso aos recintos das aves. Como as aves limícolas mantidas em recintos sem 
cobertura não podem voar, o risco de predadores seria elevado. Medidas para manter os predadores 
para fora do recinto precisam ser adotadas. Cercas elétricas mantêm predadores mamíferos para fora e 
cabos aéreos mantêm as aves à distância. Se as aves tiverem acesso durante todo o dia ao recinto, 
barreiras devem ser instaladas para evitar que os predadores cavem para entrar no recinto. 

Recintos nos quais o público visitante não possa ter contato com os animais devem ter um guarda-
corpo/barreira separando o público dos animais (Norma de Acreditação AZA 11.3.6).  

 Todos os procedimentos de segurança de emergência devem estar claramente escritos edevem ser 
fornecidos à equipe e voluntários apropriados, devendo estar prontamente disponíveis para referência 
em caso de uma emergência real (Norma de Acreditação AZA 11.2.4).  

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.3.1) Todos os recintos de exposição e 
áreas temporárias de animais devem ser 
seguros de modo a evitar a entrada 
acidental de animais. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.3.6)Em áreas onde não se pretenda 
que o público entre em contato com os 
animais, alguma forma de impedir o 
contato do público com os animais deve 
estar disponível (e.g. guarda-
corpo/barreiras). 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.6.2) O pessoal de segurança, seja o 
pessoal da instituição ou pessoal de um 
serviço prestado e/ou contratado, deverá 
ser treinado para lidar com todas as 
situações de emergência em plena 
conformidade com as políticas e 
procedimentos da instituição. Em alguns 
casos, reconhece-se que equipes de 
segurança podem ser responsáveis por 
emergênciasespecíficas (i.e. equipes de 
tiro). 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.2.4)Todos os procedimentos de 
emergência devem ser registrados por 
escrito e devem ser fornecidos à equipe 
de trabalho e, quando apropriado, aos 
voluntários. Procedimentos de 
emergência adequados devem estar 
prontamente disponíveis para referência 
em caso de uma emergência real. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.8.1)Programas de controle de pragas 
devem ser gerenciados de forma que 
animais, funcionários e o público não 
sejam ameaçados por pragas, 
contaminação por pragas ou métodos de 
controle utilizados. 
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Norma de Acreditação AZA 
 

(11.5.3) Instituições mantenedoras de 
animais potencialmente perigosos (e.g. 
grandes carnívoros, grandes répteis, 
primatas de médio a grande porte, 
grandes ungulados, baleias, tubarões, 
animais venenosos, etc.) devem ter 
procedimentos de segurança adequados 
para prevenir ataques e lesões por esses 
animais. Procedimentos de resposta 
adequados também devem ser adotados 
para lidar com um ataque que resulte em 
uma lesão. Esses procedimentos devem 
ser praticados rotineiramente através de 
requerimentos de exercícios de 
emergência contidos nestas normas. 
Sempre que lesões resultem de tais 
incidentes, um relatório escrito 
descrevendo a causa do incidente, como 
a lesão foi tratada e contendo uma 
descrição de quaisquer alterações 
resultantes para os procedimentos de 
segurança ou instalações físicas deve ser 
preparado e mantido por cinco anos a 
partir da data do incidente. 
 

Deve haver caixas e redes suficientes no local para transportar rapidamente todas as aves em casos 
de evacuações de emergência. Deve haver um plano de 
evacuação registrado por escrito incluindo os locais alternativos 
para conter o animal se a instalação precisar ser evacuada. 

Deve-se realizar a capacitação da equipe de trabalho para 
emergências e registros dessa capacitação devem ser mantidos. 
O pessoal de segurança deve ser treinado para lidar com todas 
as situações de emergência em total conformidade com as 
políticas e procedimentos da instituição e, em alguns casos, pode 
ser responsável pela emergência respectiva (Norma de 
Acreditação AZA 11.6.2). 

 Exercícios de emergência devem ser realizados pelo menos 
uma vez por ano para cada tipo básico de emergência para 
garantir que todo o pessoal esteja consciente dos procedimentos 
de emergência e possa identificar possíveis áreas de problema 
que possam exigir ajuste. Esses exercícios devem ser registrados 
e avaliados para garantir que os procedimentos estejam sendo 
seguidos, que o treinamento da equipe de trabalho está sendo 
eficaz e que os conhecimentos adquiridos estão sendo utilizados 

para corrigir e/ou melhorar os procedimentos de emergência. 
Registros desses exercícios devem ser mantidos e melhorias 
nos procedimentos devem ser devidamente registradas sempre 
que forem identificadas (Norma de Acreditação AZA 11.2.5). 
Instituições acreditadas pela AZA devem ter um sistema de 
comunicação que possa ser acessado rapidamente em caso de 
emergência (Norma de Acreditação AZA 11.2.6).  

Cada instituição deve ter seu próprio procedimento de 
resposta a emergências que se adapte melhor ao seu recinto de 
aves. Habitats de aves limícolas devem ser projetados de modo 
que as aves possam sempre ser capturadas dentro de um 
período de resposta de 10 minutos. Todas as áreas do recinto 
devem ser acessíveis aos tratadores, de modo que a captura 
possa ser realizada de forma rápida e segura e os animais 
possam ser afastados de perigos iminentes. Caixas de 
transporte suficientes devem ser mantidas no local de forma que 
todas as aves possam ser removidas em casos de emergência. 
Geralmente, aves limícolas são pequenas o suficiente para que 
apenas uma pessoa possa conteruma ave. Cuidados devem ser 
tomados para evitar lesões pelas garras ou bicos, assim como 
para evitar ferir a ave. As pernas podem sofrer fraturas nos 
ossos e, dependendo da época do ano e fase de muda que as 
aves se encontram, bulbos de sangue das penas podem se 
romper durante a contenção física e manuseio das aves. 

Instituições acreditadas pela AZA também devem garantir 
que protocolos escritos definam como e quando a polícia local 
ou outros órgãos de resposta a emergênciasdevem ser 
contatados e especificar os tempos de resposta a emergências 
(Norma de Acreditação AZA 11.2.7) 

Instituições acreditadas pela AZA que mantenham em seu 
plantel animais potencialmente perigosos devem ter 
procedimentos de segurança adequados para prevenir ataques 
e lesões por esses animais (Norma de Acreditação AZA 11.5.3; 
Norma de Acreditação AZA 11.5.2). 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.2.6) A instituição deve ter um sistema 
de comunicação que possa ser acessado 
rapidamente em caso de emergência. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.2.7) Um protocolo escrito deve ser 
desenvolvido envolvendo a polícia local 
ou outros órgãos de atendimento a 
emergências, incluindo os tempos de 
resposta às emergências. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.2.5) Exercícios de simulações reais 
de emergência devem ser realizados  
pelo menos uma vez por ano para cada 
um dos quatro tipos básicos de 
emergências (incêndio, clima/ambiente 
apropriado para a região; lesão a equipes 
de trabalho ou público visitante; fuga de 
animal). Quatro exercícios separados são 
necessários. Esses exercícios devem ser 
registrados e avaliados para determinar 
se os procedimentos estão sendo 
seguidos, se o treinamento da equipe de 
trabalho é eficaz e se os conhecimentos 
adquiridos estão sendo utilizados para 
corrigir e/ou melhorar os procedimentos 
de emergência. Registros desses 
exercícios devem ser mantidos e 
melhorias nos procedimentos devem ser 
registradas sempre que forem 
identificadas. 
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Norma de Acreditação AZA 
 

(11.5.2) Todas as áreas que mantenham 
animais venenosos ou animais que 
representem riscos graves de lesão 
catastrófica e/ou morte (e.g. grandes 
carnívoros, grandes répteis, primatas de 
médio a grande porte, grandes 
ungulados, baleias, tubarões, animais 
venenosos, etc.) devem estar equipadas 
com sistemas de alarme adequados e/ou 
devem ter protocolos e procedimentos 
para notificação da equipe em caso de 
lesão, mordida, ataque ou fuga do 
recinto. Esses sistemas e/ou protocolos e 
procedimentos devem ser rotineiramente 
verificados para garantir a funcionalidade 
adequada, e simulações periódicas 
devem ser realizadas para garantir que 
os membros da equipe apropriados 
sejam notificados. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.5.1) Instituições mantenedoras de 
animais venenosos devem ter soros 
antiveneno apropriados prontamente 
disponíveis e sua localização deve ser 
conhecida por todos os membros das 
equipes de trabalho que trabalhem 
nessas áreas. Um indivíduo deve ser 
responsável pelo inventário, 
descarte/substituição e armazenamento 
dos soros antiveneno. 

Portas de contenção secundárias devem ser utilizadas para 
ajudar a prevenir fugas de aves. Todos os tratadores responsáveis 
pelas aves devem ser treinados para realizar a captura, contenção 
e transporte de forma segura. 

Procedimentos de resposta a emergências envolvendo 
ataques de animais devem ser definidos e o pessoal deve ser 
treinado para esses protocolos (Norma de Acreditação AZA 
11.5.3).  

Exercícios de emergências envolvendo ataque de animais 
devem ser realizados pelo menos uma vez por ano para garantir 
que o pessoal da instituição conheça seus deveres e 
responsabilidades e saiba como lidar com situações de 
emergência de forma adequada quando estas ocorram. Todos os 
exercícios devem ser registrados e avaliados para garantir que os 
procedimentos estejam sendo seguidos, que o treinamento do 
pessoal é eficaz, e que os conhecimentos adquiridos estejam 
sendo utilizados para corrigir e/ou melhorar os procedimentos de 
emergência. Registros desses exercícios devem ser mantidos e 
melhorias nos procedimentos devem ser devidamente registradas 
sempre que forem identificadas (Norma de Acreditação AZA 
11.5.3; Norma de Acreditação AZA 11.5.2).  

 Se ocorrer ataque por algum animal e lesões forem 
resultantes do incidente, um relato escrito descrevendo a causa do 
incidente, como a lesão foi tratada e contendo uma descrição de 
quaisquer alterações resultantes para procedimentos de segurança 
ou instalação física deve ser preparado e mantido por cinco anos a 
partir da data do incidente (Norma de Acreditação AZA 11.5.3). 
Soros antivenenos devem estar prontamente disponíveis e sua 
localização deve ser conhecida por todos os funcionários que 
trabalhem em áreas que contenham animais venenosos (Norma de Acreditação AZA 11.5.1).  

Deve haver um procedimento de resposta a emergências e a equipe deve ser treinada para casos 
em que ocorram fugas de aves. Exercícios práticos devem ser realizados anualmente para casos de 
fuga de aves. O pessoal de segurança deve ser treinado para chamar os membros da equipe de trabalho 
apropriados através do estabelecimento de um registro de telefonesúteis se surgir alguma emergência 
na qual a captura e remoção da ave sejam necessárias. Não é necessário que o pessoal de segurança 
seja treinado para manusear as aves, já que eles terão outras tarefas para realizar durante os 
procedimentos de emergência. No entanto, aves limícolas não representam uma ameaça para a 
segurança humana e não precisam de exercícios de emergências para possíveis ataques. 
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Capítulo3. Transporte 
 
3.1 Preparação 

 O transporte dos animais deve ser realizado em 
conformidade com todas as leis, devendo ser seguro e minimizar 
o risco ao (s) animal (s), equipes de trabalho e público em geral 
(Norma de Acreditação AZA 1.5.11). Todos os recintos de animais 
vivos temporários, sazonais e itinerantes devem cumprir as 
mesmas normas de acreditação dos animais residentes 
permanentes da instituição (Norma de Acreditação AZA 1.5.10). O 
transporte seguro dos animais requer o uso de meios de 
transporte e equipamento adequados e em boas condições de 
funcionamento. 

As regulamentações da IATA exigem que as caixas de 
transporte permitam que as aves limícolas que estejam sendo 
transportadasfiquem totalmente de pé sem tocar o teto e as 
paredes da caixa. As regulamentações da IATA podem ser 
encontradas em www.iata.org. Dependendo da espécie, caixas 
plásticas Vari Kennels® pequenas (53 cm x 41 cm x 38 cm [21 
pol. x 16 pol. x 15 pol.]) a médios (71 cm x 52 cm x 54,5 cm [28 pol x 20,5 pol. x 21,5 pol.]) têm sido 
utilizadas com sucesso para transportar a maioria das aves 
limícolas. Assim como acontece com a abetarda-gigante, o 
confinamento fechado parece acalmar a maioria das aves 
limícolas e reduzir a agitação da ave (Hallager et al, 2009.). 

Existem diferentes métodos que podem ser utilizados para o 
transporte de aves limícolasque são dependentes da espécie, 
saúde do animal e de seu temperamento geral. Em geral, 
materiais macios, absorventes e não escorregadios devem ser 
utilizados. Exemplos de opções adequadas são tapetes 
texturizados Nomad ou trampolim detecido leve suspenso,fixado 
para cobrir o fundoda caixa de transporte. O tecido deve ser de um material que permita que as fezes 
atravessem e caiam no fundo para que a ave não fique com as penas sujas. Sob o tecido suspenso, um 
bloco absorvente deve ser colocado para absorver fezes e eventual água derramada. Recomenda-se 
que o bloco absorvente seja trocado a cada 8 horas ou conforme as restrições do voo permitirem. Com 
algumas espécies, como os alcaravões, pode ser usado feno ou serragem macios. 

O teto interno da caixa deve ser forrado com espuma revestida de tecido, sem pontas ou fios soltos. 
A melhor maneira de fixar a cobertura é através de lacres plásticospresos ao teto, já que fita adesiva 
pode se soltar e grudar na ave. O revestimento serve para proteger as aves de lesões se elas tentarem 
voar dentro da caixa de transporte. As aberturas de ventilação padrão da caixa de transporte devem ser 
cobertas com um pano escuro de malha com aberturas de cerca de 1–2 mm de diâmetro para evitar a 
entrada de insetos que picam e bloquear parcialmente a exposição da ave àatividade/movimento em 
excesso em torno de sua caixa de transporte. A porta da caixa de transporte deve ser fechada e 
trancada com pelo menos duas braçadeiras de plástico em cada lado da porta, um conjunto para garantir 
o fechamento da porta e outro para fixar a porta à caixa para o caso da porta se soltar dos encaixes. 
Pequenas tigelas de comida e água devem ser fixadaspara que não virem no interior da caixa para 
cumprir os regulamentos da IATA. Deve ser colocada uma esponja dura dentro da tigela de água para 
reduzir o derramamento de água. Os alimentos devem ser refrigerados em gelo e devem ser trocados a 
cada 12 horas ou conforme as restrições de voo permitirem. 

Em viagens curtas (menos de 12 horas) a inspeção da caixa de transporte e da ave não é 
necessária e a ave não precisa ser acompanhada por um tratador. Em viagens longas (como vários voos 
ou transporte para outros países) a ave pode precisar ser acompanhada por um tratador (nos mesmos 
voos) para que os blocos absorventes e o alimentos possam ser trocados e a condição da ave possa ser 
avaliada em momentos oportunos entre os voos. Essas inspeções devem ser feitas em uma sala 
fechada em um armazém de carga do aeroporto e por tratadores qualificados. Para aves que possam 
voar, devem ser tomadas todas as precauções necessárias para impedir a fuga durante a inspeção da 

Norma de Acreditação AZA 
 
 (1.5.11) O transporte de animais deve ser 
conduzido de forma segura, bem planejada 
e coordenada, e deve minimizar os riscos 
ao (s) animal (s), equipes de trabalho e 
público em geral. Todas as leis locais, 
estaduais e federais aplicáveis devem ser 
respeitadas.O planejamento e a 
coordenação para o transporte de animais 
requer uma boa comunicação entre todas 
as partes envolvidas, planos para uma 
variedade de emergências e contingências 
que possam surgir e a realização em 
tempo hábil do transporte. Em nenhum 
momento o animal ou as pessoas devem 
estar sujeitos a riscos ou perigos 
desnecessários. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.10) Recintos de animais vivos 
temporários, sazonais e itinerantes 
(independentemente se forem de 
propriedade da instituição ou se 
estiverem vinculados a acordos 
contratuais) devem cumprir as mesmas 
normas de acreditação dos animais 
residentes permanentes da instituição. 
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caixa de transporte. Em viagens longas, a hidratação da ave deve ser verificada e se for determinado 
que a ave precisa de hidratação, o animal deverá ser hidratado com um fluido de hidratação como 
Pedialyte®. 

Durante o transporte, jaçanãs podem "fingir de morto", autoridades e funcionários envolvidos no 
transporte devem ser advertidos sobre esse comportamento. Se isso acontecer, eles devem ser 
deixados sozinhos até que se levantem e comecem a se movimentar. 

O equipamento deve prever a contenção adequada, suporte à vida, conforto, controle de 
temperatura, água/alimentos e a segurança do (s) animal (s). 

 
 

Tabela 4. Equipamento necessário para o transporte de aves limícolas (curta ou longa duração) 
Viagens curtas (menos de 12 horas) Viagens longas (mais de 12 horas*) 
Caixa de transporte Seringa e fluidos de hidratação 
Substrato apropriado para o fundo da caixa Braçadeiras extras para a caixa 
Tigelas de comida Estilete/tesoura para cortar as braçadeiras 
Suprimento de alimentos Luvas descartáveis para manusear o animal 
Água limpa Toalhas de papel 
Cópias de licenças e permissões Toalha para contenção, se necessário 
Sinalizações de “Este lado para cima” e “Animal vivo” Kit de primeiros socorros 
 Blocos absorventes extras, sacolas de lixo 
*Estes equipamentos devem ser utilizados além dos itens listados para“viagens curtas” 
 

 A tolerância de variação de temperatura da maioria das aves limícolas é muito boa,porém, caso seja 
esperado um aumento de temperaturaem qualquer área que a ave esteja viajando, bolsas de gelo 
podem ser colocadas na caixa de transporte sob o substrato do fundo. Cuidados devem ser tomados 
para garantir que os pés da ave limícola não entrem em contato com a bolsa de gelo para evitar danos 
causados pelo frio. Várias etiquetas de "recomendações de temperatura” devem ser claramente 
anexadas às caixas para que as equipes de trabalho do aeroporto sejamorientadas sobre em que 
temperaturas devem trabalhar. As recomendações devem permitir alguma flexibilidade: 4,5–24 °C (40–
75 °F). Várias etiquetas grandes com as palavras escritas de forma clara "este lado para cima" e "ave 
viva" devem ser anexadas ou coladas na caixa de transporte em todos os lados para que as equipes de 
trabalho do aeroporto saibamcomo manusear a caixa de transporte. 

O transporte seguro também requer a atribuição de um número suficiente de pessoas devidamente 
qualificadas (da instituição ou contratadas) que estejam equipadas e preparadas para lidar com as 
diferentes situações e/ou emergências que possam ocorrer durante o transporte. O planejamento e a 
coordenação para o transporte dos animais requerem uma boa comunicação entre todas as partes 
envolvidas, planos para uma variedade de emergências e situações que possam surgir e a realização do 
transporte em tempo adequado. Em nenhum momento o animal ou as pessoas devem estar sujeitos a 
riscos ou perigos desnecessários (Norma de Acreditação AZA 1.5.11). 

Normalmente, nenhuma pessoa é necessária para acompanhar o transporte se a viagem for inferior 
a 12 horas. No máximo, seria necessário o acompanhamento por uma pessoa. A pessoa da equipe 
treinada para acompanhar a ave na viagem precisa estar familiarizada com o comportamento da ave, 
sinais de estresse e protocolos de manejo. Para reduzir o risco das aves limícolas e das pessoas que 
manuseiem as aves durante o transporte, as seguintes recomendações são úteis: 

• Meios de transporte e equipamentos devem estar em boas condições de funcionamento 
• Deve-se providenciar o voo mais direto 
• O transporte deve ser realizado quando as temperaturas estão mais adequadas para a espécie 

(época do ano e/ou hora do dia) nas áreasde origem e destino da ave 
• Evitar transportes durante a estação de reprodução (especialmente se a fêmea puder estar com 

ovos) ou quando a ave estiver na muda 
• Ter um protocolo institucional estabelecido para o transporte 
• Confirmar previamente reservas de voos 48 horas antes do embarque 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 38 

 
3.2 Protocolos 

Protocolos de transporte devem estar bem definidos e claros para toda a equipe de cuidado animal. 
O ideal é que as aves sejam bem alimentadas e recebam água adequada antes do transporte. 

Para capturar uma ave para o transporte, deve-se utilizar uma gaiola de captura ou rede. Durante o 
transporte, água e alimentos devem ser fornecidos em recipientes à prova de derramamentos. Essa é 
uma medida preventiva em caso de atrasos dos voos. Se for esperado que o tempo de transporte 
exceda 12 horas, a caixa de transporte deve ser equipada com portas de acesso para fornecer alimentos 
frescos e água sem necessidade de abrir a porta principal da caixa. Um substrato macio e absorvente 
pode ser utilizado, assim como tapetes texturizados Nomad, ou, no caso de algumas espécies como os 
alcaravões, serragem ou feno macio. As temperaturas ideais para o transporte da maioria das aves 
limícolas ficam entre 7 °C e 24 °C (45 °F a 75 °F). As normas da IATA exigem aberturas para ventilação 
suficiente. Essas aberturas podem ser cobertas com juta ou pano escuro para reduzir a luz, barulho e 
estresse da ave. Essa cobertura não deve restringir o fluxo de ar. O ideal é transportar a ave no início do 
dia para evitar altas temperaturas e dar à ave tempo suficiente para chegar ao destino. 

O tamanho do grupo durante o transporte é normalmente de uma ave por caixa de transporte, mas 
isso pode depender da espécie/espécime. Novamente, se o transporte durar mais do que 12 horas, uma 
pessoa treinada deverá acompanhar a ave para monitorar a ave e fornecer alimentos/água conforme 
necessário. Se uma pessoa da equipe estiver acompanhando uma ave e puder acessar com segurança 
a ave em uma área segurapara fornecer alimentos/água, conforme mencionado acima, a ave poderá ser 
mantida na caixa de transporte por até 24–48 horas, mas isso pode variar de acordo com a 
espécie/temperamento individual da ave. 

Assim que a caixa de transporte tenha chego a seu destino final, mas antes de soltar a ave da caixa, 
é importante ter certeza de que a ave não tenha se ferido durante o transporte. Após determinar se 
houve ou não lesão, o peso da caixa (ainda com a ave dentro) deve ser obtido e registrado. Assim que a 
ave for solta da caixa, a caixa deve ser pesada novamente para obter um peso de base para extrair o 
peso da ave sem necessidade de contê-la. Para a soltura da ave, apenas equipe treinada deve abrir a 
porta da caixa de transporte. Será menos estressante se a ave puder sair da caixa quando desejar. Cada 
instituição terá seu próprio protocolo para a soltura pós-transporte. 
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Capítulo4. Ambiente Social 
 
4.1 Estrutura e Tamanho do Grupo 

Atenção cuidadosa deve ser empregada para garantir que as estruturas e tamanho dos grupos de 
animais estejam em conformidade com as exigências de bem-estar social, físico e psicológico dos 
animais e facilitem comportamentos adequados da espécie. Aves limícolas foram mantidas com sucesso 
em recintos com diferentes espécies. Ao decidir que aves podem ser mantidas juntas, os seguintes 
fatores devem ser considerados: relações de sexo, época do ano, idade das aves, origem e tamanho das 
aves. Várias espécies, assim como alcaravões, gaivotas e andorinhas-do-mar, podem ser mais 
agressivas do que outras. Para as espécies mais agressivas, ter uma relação uniforme de sexos ou um 
grupo totalmente formado por machos ou fêmeas pode ser necessário. Certas espécies ou indivíduos 
podem precisar ser colocados fora da área de exposição durante a estação de reprodução. Portanto, 
espaço adequado fora da exposição precisa estar disponível. 

Em relação à idade da ave, uma vez que os indivíduos atingem a maturidade sexual (geralmente em 
torno de 1 ano de idade), a dinâmica de todo o grupo dentro de um recinto pode mudar. Além disso, aves 
mais velhas que não podem se locomover também podem ser mais suscetíveis à agressão de outras 
aves devido à sua reduzida capacidade de se mover. Com relação à origem, aves criadas em zoológicos 
pelos pais ou criação assistida tendem a ser mais calmas e aclimatadasaos companheiros de recinto (se 
criadas no recinto). Aves originadas de reabilitação, podendo voar ou não, são muitas vezes mais 
sensíveispor terem recentemente vivido na natureza, especialmente durante o período de introdução no 
recinto, e podem exigir observações mais próximas para determinar se são compatíveis ou não com 
seus companheiros de recinto. Se as aves não forem compatíveis, elas poderão precisar ser removidas 
para recinto ou área diferentes. Certas aves que não são capazes de voar podem não ser adequadas 
para serem misturadas com aves que podem voar. Aves que não podem voar podem ser mais 
suscetíveis à agressão e apresentar menor probabilidade de conseguirem se afastar de aves que 
possam voar. E, finalmente, aves limícolas normalmente gostam de ficar juntas e, se uma instituição 
mantiver uma única espécie em determinado recinto, outras aves de tamanho e habitat semelhantes 
também devem ser incluídas. A seguir, é apresentada uma lista de estrutura de grupo recomendada para 
Charadriiformes que deve ser replicada nas instituições acreditadas pela AZA.  

 

Alfaiates e pernilongos: A regra geral para alojar alfaiates e pernilongos é que eles podem ser 
mantidos em um recinto de múltiplas espécies com apenas uma espécie adicional de 
pernilongos/alfaiates, pois eles se adaptam melhor se tiverem outras aves de tamanho similar em torno 
deles. Manter uma relação uniforme entre os sexos ou duas aves do mesmo sexo é o ideal. Eles podem 
ser mantidos em grupos de apenas um sexo; no entanto, problemas de agressividade foram observados 
com maior frequência entre machos do que entre fêmeas. 

 
Alcaravão e téu-téu: Como estas aves não ficam empoleiradas, elas são ideais para serem misturadas 
com aves arborícolas que ficam em poleiros. É importante que o recinto das aves seja coberto para 
impedirfugas; se não for coberto, os alcaravões e téu-téus precisarão ter as penas cortadas. Em geral, 
alcaravõese téu-téus podem ser mantidos em casais ou em grupos maiores, e em grupos de apenas um 
sexo ou apenas de machos. Eles são gregários quando não estão em época de reprodução. Os 
seguintes exemplos demonstram que quando não estão em época de reprodução, essas aves tendem a 
formar bandos, porém, em seguida, permanecem em casaisdurante a época de reprodução. O 
alcaravão-do-cabo ocorre em bandos de até 50 aves (MacLean, 1993). O téu-téu-da-mata foi 
observadoem bandos de até 40 aves (Blakers et al., 1984). Além disso, em Israel, essas aves foram 
observadas em grupos de mais de 100 aves (Paz, 1987). Em uma instituição acreditada pela AZA, todos 
os alcaravões jovens e sozinhos foram mantidos juntos em um grupo de aves. Membros do gênero 
Burhinus são agressivos uns com os outros algumas vezes e uma instituição da AZA separou seus téu-
téus-da-savana de seus téu-téus-de-pescoço-pardo (Jones, 1999). 

A estrutura do grupo pode mudar na época de reprodução e ostratadores devem ficar atentos a 
agressões durante a época de reprodução se alcaravões e téu-téus não forem mantidos em casais. Por 
exemplo, o alcaravão-do-cabo tende a ser solitário quando em nidificação, mas durante a estação não 
reprodutiva forma grupos soltos (del Hoyo, 1996). Em seguida, pode ser aconselhável fornecer ao casal 
de reprodução sua própria área, seja no recinto ou em uma área temporária. Em zoológicos e aquários, 
alcaravões e téu-téus em nidificação foram observados demonstrando agressividade com outras aves 
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terrestres do recinto, como gouras e o íbis-preto (Pate, 1983). Essa agressão parece estar limitada à 
perseguição e bicada pelos pais. Em uma instituição, um casal de melro-metálico-cardeal foi observado 
bicando os ovos de um casal de alcaravão-do-cabo para abri-los (Jones, 1999). 

 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Gaivotas e andorinhas-do-mar são mantidas de forma mais adequada 
em um ambiente de bandos e têm sido mantidas com sucesso com outras espécies de aves. Um 
zoológico criou 72 gaivotas-alegres(Leucophaeus atricilla) em um intervalo de tempo de 40 anos em um 
recinto com garças-vaqueiras, socós-mirins, garças-brancas-pequenas e colhereiros. As outras aves 
expostas no recinto com as gaivotas criaram filhotes (Sociedade Zoológica de Londres, 1979). Em outro 
exemplo, 20 gaivotas-prateadas-australianas nasceram e cresceram em um recinto com 30 espécies de 
aves principalmente aquáticas (Bohmke & Fisher, 1992). A única agressão interespecífica demonstrada 
pelas gaivotas foi em defesa da área imediata de ninho. Por último, uma terceira instituição acreditada 
pela AZA abriga 10 gaivotas-cinzentas-meridionais, 25 grazinas-incas e 30 pinguins-de-humboldt, 
demonstrando que muitas espécies de gaivotas e andorinhas-do-mar podem ser mantidas em um 
mesmo recinto com um alto grau de cooperação (Lindholm, 2007). Todas as três espécies se 
reproduzem com sucesso. Uma estimativa do tamanho ideal do bando é de 10 a 25 indivíduos, 
dependendo da quantidade de espaço no recinto. Eles podem ser mantidos em grupos de apenas um 
sexo. 

 
Jaçanãs: Em um ambiente de zoológico, o ideal é manter uma relaçãode 1x1 de jaçanãs. Em uma 
instituição acreditada pela AZA foi verificado que um casalde jaçanãs poderia ser mantido com outras 
espécies e que eram facilmente deslocados por outras espécies. No entanto, durante a época de 
reprodução, eles se tornariam muito agressivoscom qualquer outro jaçanã. Essa agressão foi observada 
em recintos grandes de 60 mx 50 m x 15 m (196,8 pés x 164 pés x 49,2 pés) (Holland, 2007). 

  
Abibes:Abibes são mais felizes em um recinto se for mantido um equilíbrio entre os sexos e o ideal é 
que sejam mantidos em casais de reprodução. Não se sabe como abibes se comportam em grupos de 
apenas um sexo. Eles geralmente não são agressivos com espécies não relacionadas. O abibe-coroado 
e o abibe-preto-e-branco foram misturados sem problemas em um recinto grande. No entanto, deve-se 
ter em mente que a maioria dos recintos de aves pode não ser grande o suficiente para misturar 
espécies de abibes (Holland, 2007). A maioria dos recintos de aves não são grandes o suficiente 
paraimpedir que as espécies de abibes lutem por territórios. 

 
Ostraceiros: Embora possa ser um desafio fazer com que ostraceiros se misturem,pois isso parece 
depender em grande parte do temperamento individual das aves, ostraceirossão melhor alojados em 
casais. Como ostraceirosvivem bastante tempo em ambientes controlados (conhecidos por viver até 35 
anos), o ideal seria que as duas aves do casal tivessem idades semelhantes. Outras combinações como 
manter duas fêmeas juntas, trios ou aves sozinhas também foram bem sucedidas. No entanto, existem 
pouquíssimos ostraceiros em zoológicos e aquários, de forma que mantê-los sozinhos deve ser 
considerado aceitável. Há ostraceiros na natureza que não se misturam com outros animais e nem se 
reúnem em grandes bandos. Em instituições com ostraceiros, há alguns bandos apenas de fêmeas de 
até duas aves. Isso geralmente não representa um problema, porém, em alguns casos, pode ocorrer 
agressão até o ponto em que duas fêmeas não podem ser alojadas juntas.  

Não há registro de grupos só de machos. Geralmente, em zoológicos e aquários, casais 
reprodutores serão muito agressivos com os juvenis recém-saídos do ninho e os juvenis precisam ser 
removidos do habitat de reprodução por razões de segurança, de modo que bandos de diferentes 
gerações não são encontrados. A tendência de casais de reprodução serem agressivoscom outros 
ostraceiros é forte em ambientes controlados e, por essa razão, ostraceiros são mantidos em números 
reduzidos. 

Embora ostraceiros não sejam considerados bons candidatos para programas de conservação e de 
educação, se forem utilizados como animais em programas, podem ser mantidos com sucesso isolados. 
Seu recinto temporário deve ser configurado de modo a assegurar um amplo enriquecimento, assim 
como deve permitir mecanismos de forrageamento naturais. 

 
Falaropos: A partir da observação de uma instituição acreditada pela AZA, falaropos não tendem a ser 
muito agressivosuns com os outros. Devido à sua baixa tendência de agressão, a proporção entre os 
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sexos pode variar. Recomenda-se ter um mínimo de cerca de 0,09 m2 (1 pé2) de espaço por ave, tanto 
em terra como na água, com muito espaço para que as aves sejam capazes de se afastar dos tratadores 
quando necessário. Se houver outras espécies de aves no recinto, o número mínimo de falaropos que 
deve ser mantido é três. Se eles forem as únicas aves no recinto, deve haver pelo menos seis falaropos. 
Esse grupo pode ser composto por uma mistura de qualquer das espécies de falaropos. Eles podem ser 
mantidos em grupos de apenas um sexo. 

 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Em zoológicos e aquários, a maioria das 
espécies de maçaricos e pilritos ficam bem misturadas. Espécies menores, como o pilrito-comum, se 
adaptam melhor se forem mantidas com espécies de mesmo tamanho ou similar. Embora espécies 
maiores, como o maçarico-bicudo, se adaptem bem em bandos mistos, elas não devem ser mantidas 
com mais de um indivíduo de sua espécie a menos que se trate de um casal compatível. O maçarico-
marmóreo (Limosa fedoa) foi mantido com sucesso com três indivíduos em um recinto. Maçaricos e 
pilritos podem ser mantidos em grupos do mesmo sexo de fêmeas ou machos. 

Batuíras, tarambolas e borrelhos se adaptam melhor em bandos mistos, mas não devem ser 
mantidos em números grandes de indivíduos da mesma espécie, já que eles tendem a ser mais 
agressivos com outras batuíras, tarambolas e borrelhos. Como regra geral, não mais do que dois 
indivíduos da mesma espécie devem ser mantidos juntos. Recomenda-se que arelação entre os sexos 
para tarambolas e borrelhos seja equivalente ou que consista em sua maioria em fêmeas — grupos só 
de machos não devem ser mantidos. Alguma agressão pode ocorrer entre machos de batuíras, 
tarambolas e borrelhos, mas apenas com algumas espécies e dentro de um determinado nível de 
agressão isso é normal. A agressão não deve chegar ao ponto em que a ave sangre ou não consiga 
comer. Foi observado que machos de batuíra-melodiosa nem sempre obtêm boas cores de reprodução 
sem alguma agressão entre os companheiros de recinto (K. Smith, comunicação pessoal, 2006). 
Espécies menores destas aves se adaptam melhor se forem mantidas com indivíduos de tamanhos 
semelhantes.  
 
4.2 Influência de Outros Animais da Mesma Espécie ou de Espécies Diferentes 

Animais mantidos por instituições acreditadas pela AZA são frequentemente encontrados residindo 
com indivíduos da mesma espécie, mas também podem ser encontrados residindo com animais de 
outras espécies. 

 

Alfaiates e pernilongos: Estas aves podem ser mantidas com uma variedade de aves, incluindo outras 
aves limícolas. As aves que podem ser mantidas com alfaiates e pernilongos incluem aves aquáticas, 
garças, colhereiros, íbis, garças pequenas, gaivotas, pelicanos, papagaios, faisões, pombos e aves 
canoras (Vince, 1996). Alfaiates e pernilongos são conhecidos por serem agressivos com outras aves 
durante a época de reprodução, especialmente aves menores. 

 
Alcaravão e téu-téu: Alcaravõese téu-téus foram mantidos com sucesso com aves do gênero 
Centropus, corujas e calaus (Holland, 2007). Em uma instituição da AZA, eles foram mantidos com 
rolieiros-de-barriga-azul e barbaças-de-peito-vermelho com sucesso (C. Pinger, comunicação pessoal, 
2011). Disputas com indivíduos da mesma espécie parecem estar limitadas à época de reprodução e 
com determinadas espécies maiores, como gouras e o íbis-preto (Pate, 1983). A interação negativa 
típica envolve perseguição, vocalizações altas, bater das asas e bicadas. 

 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Muitas espécies diferentes de gaivotas foram mantidas com várias 
outras espécies. Especificamente, a gaivota-alegre foi mantida com garças-vaqueiras, socós-mirins, 
garças-brancas-pequenas e colhereiros. Além disso, a gaivota-cinzenta-meridional foi mantida com 
grazinas-incas e pinguins-de-humboldt. Gaivotas-cinzentas-meridionais foram alojadas com uma ampla 
variedade de outras espécies, como com a grazina-inca, andorinha-do-mar-comum, trinta-réis-de-bando, 
alfaiates europeus, combatentes, cacongos, maçaricos-de-bico-direito, pernilongos-de-costas-negras, 
Melanitta americana, eider-edredão, eider-de-lunetas, pato-da-islândia e pinguim-gentoo e pinguim-do-
cabo. 

 
Jaçanãs: Jaçanãs podem ser mantidos junto com várias outras espécies de répteis/anfíbios, aves, (e.g. 
aves da família Rallidae, guarda-rios, estorninhos, cabeça-de-martelo e íbis), pequenos mamíferos e 
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peixes tropicais. Cuidados devem ser tomados para se certificar de que não haja grande presença de 
peixes predadores presentes (e.g. tilápia), pois eles podem predar filhotes de jaçanãs. Aves da família 
Rallidae são conhecidas por destruir ninhos e não devem estar presentes quando os jaçanãs estiverem 
se reproduzindo. 
 

Ostraceiros: Quando ostraceirossão mantidos em recintos com outras espécies, é importante ter 
certeza de que outras espécies não estejam monopolizando o fornecimento de alimentos em um habitat 
de diferentes espécies. Se o alimento for oferecido para os ostraceiros de forma a estimular 
comportamentos alimentares naturais, há menos chance de outras aves encontraremo alimento dos 
ostraceiros. Ostraceiros têm sido alojados com sucesso com as seguintes espécies: 

• Piadeira-americana (Anas americana) 
• Andorinha-do-mar-árctica (Sterna paradisaea) 
• Alfaiates 
• Talha-mar (Rynchops niger) 
• Pernilongo-de-costas-negras (Himantopus mexicanus) 
• Pelicano-pardo (Pelecanus occidentalis) 
• Pato olho d’ouro (Bucephala clangula) 
• Airo (Uria aalge) 
• Andorinha-do-mar-comum (Sterna hirundo) 
• Pilrito-comum (Calidris alpina) 
• Frisada (Anas strepera) 
• Limosasp. 
• Pato-arlequim (Histrionicus histrionicus) 
• Papagaio-do-mar-de-chifres (Fratercula corniculata) 
• Eider-real (Somateria spectabilis) 
• Pato-de-cauda-afilada (Clangula hyemalis) 
• Pardilheira (Marmaronetta angustirostris) 
• Marreca-arrebio (Anas acuta) 
• Pato-trombeteiro (Anas clypeata) 
• Airo-columbino (Cepphus Columba) 
• Espécies de batuíras, tarambolas e borrelhos 
• Gaivota-de-pernas-vermelhas (Rissa brevirostris) 
• Mérgulo-unicórnio (Cerorhinca monocerata) 
• Colhereiro (Platalea ajaja) 
• Íbis-sagrado (Threskiornis aethiopicus) 
• Espécies de maçaricos e pilritos 
• Guará (Eudocimus ruber) 
• Papagaio-do-mar-de-penachos (Fratercula cirrhata) 
• Íbis-branco (Eudocimus albus) 

 
Vários casos de agressão têm sido registrados em relação a situações de reprodução. Em um caso, 

entre uma fêmea de ostraceiro e um casal de reprodução de papagaio-do-mar-de-penachos, o ostraceiro 
se aproximoudo ninho do papagaio-do-mar-de-penachos e um dos papagaios defendeu o ninho bicando 
a cabeça do ostraceiro; o ostraceiro perdeu seu olho como resultado do ataque. Em um segundo caso, 
quando ostraceiros foram alojados com alfaiates, os alfaiates normalmente foram transferidos para outro 
habitat durante sua época de reprodução, pois a agressão dos alfaiates contra os ostraceiros pode ser 
grave. Não há registro de outras espécies responsáveis por interações negativas com ostraceiros. Outro 
exemplo de agressão em relação ao território de reprodução envolveu um macho de ostraceiro. Quando 
mantido com o plantel principal de aves limícolas, ele construiu um ninho deraspagem e defendeu um 
vasto território em torno dele (cerca de 2,4–3 m [8–10 pés]), fazendo com que as outras aves limícolas 
ficassem apenas com cerca de 25-30% do espaço do recinto para utilizar. 

 

Falaropos: Estas aves foram mantidas com sucesso em recintos com outras espécies de aves limícolas. 
Exemplos de espécies de aves limícolas mantidas com sucesso com falaropos são:pilrito-sanderlingo, 
pilrito-comum, tarambolas, borrelhos,alfaiates, gênero Limnodromus, gênero Limosa e aves menores, 
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como pardaiseaves do gênero Anthus(petinhas). Falaropos não podem ser mantidos com sucesso com 
patos porque, conforme uma instituição acreditada pela AZA relatou, quando falaropos tiveram acesso 
direto aos patos, os patos muitas vezes se afogaram. Ao alojar falaropos com outras espécies, é 
importante certificar-se de que há espaço de água suficiente para outras aves andarem pela água e 
todos os falaropos nadarem ao mesmo tempo. 

 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Estas espécies foram exibidas com sucesso em 
recintos de múltiplas espécies com uma infinidade de espécies diferentes. Exemplos incluem, entre 
outros: savacu (Nycticorax nycticorax), garça-branca-pequena (Egretta thula), pica-pau-mosqueado 
(Colaptes auratus), tecelão-laranja (Ploceus aurantius), verdim-de-testa-dourada (Chloropsis aurifrons), 
pica-pau-de-barriga-amarela (Sphyrapicus varius), tordo-sargento (Agelaius phoeniceus), graúna-de-
cabeça-amarela (Xanthocephalus xanthocephalus), gaivotas-de-bonaparte (Chroicocephalus 
philadelphia), falaropos, alfaiates e pernilongos. Em algumas situações controladas, foram exibidos com 
sucesso com aves aquáticas (pato-de-baikal, marrequinha-americana, etc.), mas em outros casos, 
ocorreu agressão entre aves limícolas e aquáticas até o ponto em que as aves aquáticas tiveram que ser 
removidas. Mesmo espécies aquáticas menores, como o pato-de-rabo-alçado-americano, exibiram 
comportamento agressivo e/ou territorial como perseguição, demarcação de território, puxar penas, etc. 
A maioria dessas interações ocorreu durante a época de reprodução. As espécies menores de 
maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos se adaptam melhor se mantidas com espécies de 
tamanho semelhante, sendo de sua própria espécie ou de outras espécies. No entanto, na maioria das 
vezes, a interação com outras espécies é neutra. 

Tratadores treinados devem sempre estar atentos a todas as interações, tanto positivas como 
negativas, em todos os planteis de aves limícolas. Muitas espécies de aves limícolas menores, 
especialmente as que não podem voar, tiveram interações negativas com patos e garças, ocasionando o 
óbito dos indivíduos. Outras interações positivas e negativas entre membros da mesma espécie incluem: 
perseguição, bicadas, penas da cabeça e do pescoço faltando e expulsão da área de alimentos. 

 
 
4.3 Introduções e Reintroduções 

O cuidado, manejo e reprodução de animais mantidos em instituições acreditadas pela AZA são 
processos dinâmicos. Animais nascidos nas instituições ou transferidos entre instituições precisam 
algumas vezes ser introduzidos e reintroduzidos com outros animais. É importante que todas as 
introduções sejam conduzidas de forma segura para todos os animais e seres humanos envolvidos. 

Quando possível, introduções e reintroduções devem ser feitas fora da época de reprodução. As 
aves devem ser soltas longe de barreiras de vidro e fontes de água. Considere realizar a soltura das 
aves nos recintos em dias com menor frequência de visitantes, evitando multidões de fim de semana. 
Todas as aves devem ser cuidadosamente monitoradas após serem introduzidas nos recintos para 
observar se há agressão. As introduções e reintroduções devem ser realizadas em uma hora do dia na 
qual a equipe esteja presente para que a equipe possa observar os animais durante várias horas. Pode 
ser necessário o uso de barreiras visuais adicionais, tais como plantas, troncos, lonas etc. O recinto deve 
ser projetado de forma que nenhuma ave possa ficar presa em local fechado no recinto e não possa 
escapar de outra ave. Se aves mais agressivas estiverem no recinto, deve-se considerar removê-las 
quando a introdução estiver sendo realizada, dando à nova ave a chance de se adaptar antes de 
reintroduzir as aves mais agressivas. 

Dependendo da espécie e temperamento de aves específicas, gaiolas de introdução colocadas 
dentro do recinto com o animal podem ser usadas ou as aves podem simplesmente ser introduzidas 
diretamente no interior do recinto. Se não houver planejamento para realização do corte das penas de 
aves que possam voar, todas as barreiras de vidro devem ser ensaboadas, marcadas, etc. no lado 
voltado para o público para permitir que a ave saiba onde está localizada a barreira. O sabão irá 
gradualmente sair ao longo de algumas semanas, mas fitas adesivas precisam ser removidas com 
alguma regularidade. 

Dependendo do temperamento das aves, a instituição pode precisar colocar barreiras para manter 
os visitantes longe do vidro, com sinais explicando a necessidade do público se manter afastado e de 
falarem baixo. As barreiras podem ser gradualmente transferidas para perto do vidro, conforme a nova 
ave se torna aclimatadaao recinto e seus visitantes. A transferência e posterior remoção das barreiras 
depende do nível de adaptação da ave no recinto.  
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Alfaiates e pernilongos: O melhor período para as introduções ocorre durante a estação não 
reprodutiva, já que os níveis de agressão são mais baixos durante esse período. Com o pernilongo-de-
costas-negras (Himantopus mexicanus), uma estratégia de introdução chamada de "acasalamento de 
bando" foi descrita por Holland (2007). O melhor momento ocorre no final do inverno. Se você estiver 
introduzindo várias aves, todas as aves do bando precisam ser confiavelmente sexadas e marcadas. 
Dois casais devem ser alojados juntos por 2–3 horas em território neutro. O recinto de aves deve ter pelo 
menos 400 m2 (4.305,5 pés2). Observando rigorosamenteas aves, o casal dominante será óbvio dentro 
de algumas horas. Esse casal dominante deverá ser transferido para seu próprio recinto de reprodução. 
Esse método também pode funcionar para alfaiates. Se você estiver introduzindo uma única ave no 
recinto, você pode experimentar utilizar o método da gaiola dentro do recinto ou introduzir a ave 
diretamente no recinto e monitorar sinais de agressão. Se a nova ave continuar a ser agredida, 
considere remover o agressor por alguns dias até que a nova ave se adapte. Como casais tendem a ser 
muito territoriais, a introdução de um macho ou fêmea adicional junto com um casal já existente pode ser 
difícil. 

 
Alcaravão e téu-téu: O melhor momento para a introdução de novas aves ocorre durante a estação não 
reprodutiva. Fora da temporada de reprodução os níveis de agressão são baixos e as aves tendem a 
formar bandos e a aceitar novos membros. É sempre a melhor prática permitir que as novas aves e as 
aves já estabelecidas sejam lentamente acostumadas umas com as outrasutilizando uma gaiola 
colocada dentro do recinto para introdução na nova ave. Isso permite que a nova ave possa interagir 
com as outras aves e se familiarizar com a disposição do recinto. Em algumas ocasiões, a colocação de 
uma gaiola dentro do recinto com as aves a serem introduzidas pode não ser possível. Se esse for o 
caso, então os tratadores devem acompanhar rigorosamente a introdução e intervir se o nível de 
agressão aumentar para níveis inaceitáveis. 

 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: Não há informações disponíveis sobre a introdução de gaivotas e 
andorinhas-do-mar especificamente. O ideal é seguir as orientações gerais fornecidas neste manual. 
 
Jaçanãs: A complexidade da territorialidade de jaçanãs complica as introduções. Os machos podem 
competir com outros machos por territórios de reprodução adequados; fêmeas podem competir com 
outras fêmeas pela posse de um ou mais machos e seus territórios; e fêmeas também podem competir 
por grandes territórios que podem ser subdivididos por machos. Por essas razões, a introdução de novas 
aves em situaçõesonde já existam casais estabelecidos é praticamente impossível em pequenos 
recintos de zoológicos. Mesmo a introdução de um macho ou fêmea adicional a um casal ou trio já 
existente é muito difícil. 

 
Abibes: O ideal é introduzir os abibes no recinto todos ao mesmo tempo e, se possível, durante a 
estação não reprodutiva. Espere mudanças de comportamento nos grupos durante a época de 
reprodução. Observe atentamente agressões como bicadas e perseguição. 

 
Ostraceiros: Não é recomendada a introdução de aves jovens em recintos que abriguem adultos, pois 
os adultos tendem a ser muito agressivos com as aves jovens. Uma técnica de introdução de sucesso 
que tem sido utilizada para unir ostraceiros com um recém-chegado em um habitat existente é 
primeiramente introduzir e abrigá-los juntos em um recinto de abrigo neutro que não seja o habitat, como 
uma gaiola para introdução ou gaiola temporária. Introduções realizadas em espaços diferentes do 
habitat estabelecido parecem diminuir a agressão, já que as aves são igualmente novas na área e não 
percebem ter direitos territoriais. Assim que as aves sejam mantidas juntas nessa área neutra por no 
mínimo 4 semanas, deve-se tentar transferi-las para o habitat já estabelecido. 

Outro método possível de introdução foi tentado em uma instituição onde duas fêmeas de 
ostraceiros foram gradualmente introduzidas uma a outra usando uma barreira construída de redes e 
troncos. Ao longo de um período de várias semanas, a barreira foi gradualmente sendo reduzida e as 
duas aves puderam ver uma a outra de forma mais clara. Em seguida, foi permitido que as aves se 
movessem para mais perto uma da outra através do ajuste da barreira. Eventualmente a barreira foi 
completamente removida e as aves puderam interagir. Os dois métodos descritos acima requerem 
observação rigorosa. 
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Falaropos: Recomenda-se que as introduções sejam feitas fora da época de reprodução. Falaropos 
podem ser introduzidos diretamente no recinto sem o uso de uma gaiola de introdução, mas ainda assim 
precisam ser monitorados rigorosamente quanto a sinais de agressão.  Comportamentos anormais da 
espécie podem ocorrer por alguns dias pelas aves já presentes no recinto, mas os animais normalmente 
se dão muito bem. 

 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Recomenda-se fazer as introduções fora da 
época de reprodução e todas as introduções devem ser acompanhadas rigorosamente. Antes de 
introduzir a nova ave, indivíduos agressivos precisam ser removidos e mantidos fora do recinto até que a 
ave nova se sinta adaptada, normalmente em cerca de uma semana. Embora uma gaiola de introdução 
possa ser utilizada para introduzir a ave no recinto, geralmente isso não é necessário. Normalmente as 
aves podem ser colocadas diretamente no recinto. 
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Capítulo 5. Nutrição 
 
5.1 Exigências Nutricionais 
 Um programa formal de nutrição é recomendado para 
atender as necessidades nutricionais e comportamentais de 
todos os Charadriiformes (Norma de Acreditação AZA 2.6.2). As 
dietas devem ser desenvolvidas utilizando as recomendações de 
nutricionistas, orientações de alimentação do Grupo Consultivo 
Científico de Nutrição (NAG): 
(http://www.nagonline.net/Feeding%20Guidelines/feeding_ 
guidelines.htm) e veterinários, assim como dos TAGs da AZA e 
dos Programas de Planejamento de Sobrevivência das Espécies 
(SSP). Critérios de formulação de dietas devem atender às 
necessidades nutricionais dos animais e a ecologia alimentar, assim como os históricos individuais e a 
história natural da espécie para garantir que os padrões alimentares e comportamentos específicos da 
espécie sejam estimulados. A dieta de aves limícolas é predominantemente formada por invertebrados, 
mas algumas espécies também podem comer pequenos vertebrados, assim como peixes, anfíbios e 
répteis, sementes, tubérculos e pequenas frutas durante parte do ano (Cowell, 2010). 
 As dietas de aves limícolas selvagens variam muito entre as espécies. Essa variação está 
relacionada com estruturas associadas à digestão necessárias para digerir as presas de corpo mole e 
corpoduro. As porções do sistema digestório responsáveis pela digestão glandular e mecânica são o 
proventrículo e a moela, que compõem o estômago. De acordo com Colwell, o proventrículo representa 
uma proporção muito menor da massa do estômago do que a moela. A massa do estômago aumenta de 
forma proporcional ao tamanho do corpo. Existe ainda variação intraespecífica considerável na massa do 
estômago associada com mudanças sazonais na dieta. Estômagos também podem mudar de tamanho 
de acordo com a época do ano e com relação à migração. Alguns dos menores estômagos obtidos de 
espécimes selvagens capturados foram coletados logo antes de migrações de longa distância. Acredita-
se que seus estômagos tenhamdiminuído como medida de conservação de peso para reduzira carga 
das asas e conferindo uma maior eficiência de voo (Cowell, 2010). 

Na natureza, com poucas exceções, as dietas de aves limícolas são compostas predominantemente 
por invertebrados, especialmente presas de corpo mole. Eles comem principalmente invertebrados 
marinhos e de água doce das classes Insecta, Malacostraca, Gastropoda, Polychaeta e Bivalvia (Cowell, 
2010). Aves limícolasmaiores, como téu-téus, alcaravões e alguns maçaricos, ocasionalmente comem 
pequenos vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis e até pequenos mamíferos. Outras espécies, como 
alguns maçaricos e pilritos, eventualmente incluem sementes ou tubérculos em sua dieta (Cowell, 2010). 

Dependendo da espécie, a maioria das instituições da AZA alimenta suas aves limícolas com uma 
mistura dos seguintes itens: 

• Carne de ave de rapina 
• Krill 
• Ração de cachorro umedecida 
• Ração de manutenção de aves pequenas 
• Sementes para pássaros 
• Sementes para periquitos 
• Ovo cozido com gema dura 
• Verduras picadas 
• Tenébrios vivos 
• Larvas wax vivas 
• Grilos vivos 
• Tubifex vivos 
• Peixes da família Osmeridae 
• Peixe Silverside  
• Alimento balanceado de flamingo (Flamingo fare) 

Norma de Acreditação AZA  
 

(2.6.2) A instituição deve  ter um programa 
de nutrição por escrito para atender as 
necessidades comportamentais e 
nutricionais de todas as espécies, 
indivíduos e colônias/grupos da instituição. 
As dietas dos animais devem ser de 
qualidade e devem ser fornecidas em 
quantidade adequada às necessidades 
nutricionais e psicológicas de cada animal. 



 As dietas devem ser oferecidas de forma a incentivar comportamentos alimentares naturais. A 
maioria das instituições espalha os alimentos pelo recinto para que as aves possam demonstrar 
forrageamento natural e colocam outros itens alimentares disponíveis em pratos rasos. Vários pratos 
devem ser utilizados e espalhados pelo recinto para permitir que todas as aves tenham acesso ao 
alimento. O número exato de pratos utilizados irá variar de acordo com o número de aves, mas uma ave 
não deve ser capaz de proteger o alimento de forma a não permitir que outras aves também possam 
comer. Certifique-se de consultar um veterinário para planejar uma dieta mais adequada para todas as 
espécies. Uma variedade de itens de dieta naturais deve ser oferecida para complementar outros itens 
da dieta oferecidos. A programação de alimentação deve ser variada, assim como os tipos de alimento 
oferecidos a cada dia para fins de enriquecimento e para manter o sistema digestório saudável. 

Dependendo da variação de temperaturas do ambiente em que as aves limícolas são mantidas, elas 
podem exigir uma maior quantidade de alimentos durante temperaturas mais frias. O consumo de 
alimentos deve ser monitorado diariamente e os valores ajustados de acordo. Abaixo de determinadas 
temperaturas, o consumo de alimentos de aves limícolas cai drasticamente; esse é um sinal de que as 
aves precisam ser capturadas e transferidas para abrigo interno aquecido. A temperatura pode variar de 
acordo com a espécie e a idade da ave, mas o tratador deve estar ciente disso e deve prestar atenção 
aos comportamentos associados. As quantidades de alimento oferecidas também serão alteradas com a 
muda; as aves irão comer mais durante a muda. Mais pesquisas são necessárias para sugerir valores 
alvo de nutrientes específicos da espécie para todas as fases de vida e cálculos de necessidades 
energéticas de aves limícolas.  
 

Alfaiates e pernilongos: Estas aves se alimentam principalmente de uma variedade de invertebrados e 
pequenos vertebrados que são pegos da superfície da água ou da lama ou lodo. Alfaiates 
frequentemente se alimentam através da escumação da superfície da água com um golpe distinto de 
lado-a-lado com o bico e algumas vezes podem nadar para perseguir o alimento.  
 

Alcaravão e téu-téu:O alcaravão-do-cabo busca seus alimentos correndo para frente, parando e 
espetando o alimento com seu bico. Embora estas aves se alimentem principalmente de insetos (e.g. 
grilos, gafanhotos e tenébrios), elas se alimentam de itens muito diversos. A seguir está uma lista dos 
alimentos que têm sido registrados na dieta de aves selvagens: 
 

Invertebrados 
• Insetos 
• Coleoptera (besouros) 
• Curculionidae (gorgulhos) 
• Carabidae (carabídeos) 
• Tenebrionidae (eleodes, besouro-da-farinha) 
• Dermaptera (tesourinhas ou forfículas) 
• Hemiptera (cigarras, cigarrinhas, bicho-frade) 
• Hymenoptera (vespas, abelhas e formigas) 
• Cupins 
• Hodotermes mossambicus (cupim) 
• Lepidoptera (borboletas e mariposas) 
• Louva-a-deus 
• Orthoptera (grilos) 
• Gastrópodes 
• Aranhas 
• Solifugae (solífugos) 
• Milípedes gigantes 
• Minhocas 
• Escorpiões 

 

Vertebrados 
• Pequenos anfíbios 
• Pequenos mamíferos 
• Leptotyphlops (cobra-cega) 
• Ovos e filhotes do borrelho-de-testa-branca (Charadrius marginatus)(Hockey et al., 2005) 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 48 

 

 A quantidade de insetos vivos deve ser aumentada,no mínimo,para o dobro da quantidade normal, 
quando uma instituição está cuidando de filhotes de alcaravões e téu-téus. As dietas para alcaravões e 
téu-téus em zoológicos variam muito, conforme pode ser visto na lista de dieta a seguir. Por exemplo, 
Holland (2007) descreveu uma dieta que consistia de carne moída e carne de dieta de aves de rapina 
misturado com dieta comercial para aves softbill e ração de gato umedecida. Eles também têm sido 
conhecidos por comerem moluscos (caracóis e lesmas), crustáceos, lagartos, ovos cozidos, arroz cozido, 
carne moída, queijo branco, peixe picado e, ocasionalmente, pequenos camundongos (Cramp & 
Simmons, 1983; Cwiertnia, 1999). As aves preferem os camundongos seguidos por ovo cozido e carne 
moída. Um suplemento multivitamínico deve ser administrado duas vezes por semana. De acordo com 
Bates& Busenbark (1970) alcaravões e téu-téus precisam de um período de aclimatação às dietas que 
lhes são apresentadas em ambientes controlados. Essa dieta de aclimatação deve ser composta por 
alimentos vivos, como tenébrios e pequenos peixes. Após um período de adaptação, que pode variar de 
7 a 21 dias, eles devem começar a comer uma dieta mais equilibrada. Abaixo estão exemplos de dietas 
que outras instituições acreditadas pelaAZAtêm usado para alimentar alcaravões e téu-téus: 

• Dieta 1: 38% ração para aves softbill em pó, 20% ovo cozido com gema dura picado, 15% ração 
de gato ou cachorro umedecida, 15% dieta de ave de rapina ou hambúrguer magro, e 12% de 
alimentos vivos, incluindo minhocas picadas. Todos os ingredientes devem ser misturados juntos 
e os pedaços de carne devem ser bem pequenos, de modo que seja fácil para as aves pegá-los 
(Vince, 1996). 

• Dieta 2: Ração de cachorro umedecida (30%), dieta de ave de rapina (30%), tenébrios gigantes 
(10%), ealimento para aves de caça — Gamebird Chow— (30%) (Padron, 2010).  

• Dieta 3: Dieta de ave de rapina e neonato de camundongo com vitaminas (VV-13). 

• Dieta 4: Alimento completo para flamingos(3/4 c), ração de cachorro umedecida(1/4 c), Natural 
Balance 5% de gordura (30 gramas), e insetos vivos — tenébrios, larvas wax e grilos (20–30 
insetos). 

• Dieta 5: Peixe picado, neonato de camundongo e carne misturado com ração para insetívoros. 

• Dieta 6: Dieta de aves de rapina da marca Nebraska em pedaços do tamanho de uma colher de 
sopa. Camundongos, grilos, tenébrios e minhocas também eram fornecidos ocasionalmente 
(Jones, 1999). 

 

Gaivotas e andorinhas-do-mar: Estas aves comem uma grande variedade de alimentos, incluindo 
insetos, crustáceos, peixes, moluscos, ovos, minhocas, outras aves, invertebrados e até mesmo lixo. 
Uma instituição acreditada pela AZA alimenta suas gaivotas-cinzentas-meridionais e grazinas-incas com 
uma variedade de peixes. Os tratadores suplementam esses peixes com pasta de Tiamina E Stuart. 
Quando as aves são alimentadas com peixes, estes são fornecidos duas vezes ao dia, em bandejas de 
aço inoxidável. Se filhotes estiverem presentes, as aves são alimentadas três vezes ao dia (T. Snyder, 
comunicação pessoal, 2011). 
 
Jaçanãs: Dietas recomendadas em zoológicos e aquários para jaçanãs incluem insetos, caracóis e 
pequenos peixes. Itens adicionais incluem uma mistura para aves softbill que normalmente é fornecida 
com pequenas quantidades de dieta de carne, vegetais (e.g. cenoura, endívia), insetos e frutas (e.g. 
maçã, banana, uvas). Por exemplo, uma dieta para jaçanãs fornecida por uma instituição acreditada pela 
AZA consistia de 36 gramas de alimento por dia por ave, dos quais 44,5% eram compostos de mistura 
de aves softbill, 11% de peixes, 11% de tenébrios, 11% de vegetais e 23,5% de frutas. O resumo da 
análise de nutrientes para essa dieta é apresentado abaixo na Tabela 5. 
 

Tabela5. Composição nutricional de dieta de jaçanã de uma instituição acreditada pela AZA 
Categoria Nutricional Tipo de Nutriente Quantidade 
Energia Energia Metabolizável (ME) Primatas 0.19 kcal/g 
Carboidratos FDA 0.24% 
Gordura Gordura bruta 1.73% 
  Ácido linoleico 0.03% 
Proteína Proteína Bruta 4.52% 
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Vitaminas Ácido fólico 1.10 mg/kg 
  Niacina 1.35 mg/kg 
  Ácido pantotênico 0.82 mg/kg 
  Riboflavina 0.19 mg/kg 
  Tiamina 0.21 mg/kg 
  Vitamina A 17.26 IU A/g or RE/g 
  Vitamina B12 0.00 mcg/g 
  Vitamina B6 Piridoxina 0.55 mg/kg 
  Vitamina C Ácido ascórbico 27.58 mg/kg 
  Vitamina E 1.50 mg/kg 
Resíduo não aquoso/Minerais Resíduo não aquoso 0.36% 
  Cálcio 0.01% 
  Cobre 1.04mg/kg 
  Ferro 3.07 mg/kg 
  Magnésio 0.01% 
  Manganês 1.07 mg/kg 
  Fósforo 0.07% 
  Potássio 0.12% 
  Selênio 0.01 mg/kg 
  Sódio 0.01% 
 

Com relação à dieta de filhotes de jaçanãs, que são precoces e se alimentam sozinhos, é essencial 
que os alimentos sejam fornecidos de forma adequada. Porém, muitas vezes é difícil convencê-los a 
aceitar os alimentos. Fornecer uma variedade de alimentos, incluindo presas vivas, ajuda a garantir que 
eles irão reconhecer e consumir alimentos adequados quando forem mais velhos. Os itens a seguir são 
recomendados para dietas iniciais e deverão ser fornecidos ad libitum:  

• Grilos vivos, alimentados com uma dieta rica em cálcio 24–48 horas antes de serem fornecidos 
• Moscas de fruta vivas sem asas, alimentadas com uma dieta rica em cálcio 24–48 horas antes 

da utilização 
• Camarão de água salgada vivo em água/salmoura 
• Neonatos de camundongos finamente picados, umedecidos com água destilada 
• Tubifex, congelados secos, em água 
• Ração inicial para faisões Mazzuri esmagada 

 
Os alimentos podem ser oferecidos em placas de petri e/ou dispersos na criadeira. Flocos de peixe 

Guppy e/ou plâncton liofilizado também podem ser oferecidos na água, se os itens acima não forem 
consumidos em quantidade suficiente. Todos os pratos que contenham água devem ser rasos (<1,3 cm 
[0,5 pol.]), pois os filhotes mais jovens podem se afogar. Na criadeirade ar forçado, os pratos de comida 
devem ser trocados a cada 1–3 horas. Na criadeira precocial maior, pratos de comida devem ser 
colocados longe de fontes de calor e devem ser trocados a cada 4–6 horas. Tenébrios recém-picados 
podem ser oferecidos aos animais quando eles forem capazes de consumir alimentos desse tamanho. 
Conforme os filhotes se desenvolvem, eles podem consumir tenébrios inteiros e grilos maiores. Por volta 
dos 30 dias, a dieta do filhote começará a transição para a dieta de adultos. Filhotes criados à mão 
podem desenvolver uma deficiência de vitamina D e cálcio. Mais pesquisas são necessárias para 
determinar os fatores que causam essas deficiências. 
 
Abibes: Abibes são um grupo diverso cujos bicos variam muito em forma e tamanho. Abibes de vida livre 
comem invertebrados, incluindo minhocas, besouros, moscas e lagartas. Uma instituição zoológica 
fornece porções iguais de ração de gato umedecida, carne moída e insetos, como tenébrios e 
bloodworms (Holland, 2007). 
 
Ostraceiros: Ostraceirosde vida livre comem invertebrados marinhos intertidais, particularmente bivalves 
(e.g. mexilhões e ostras) e outros moluscos (e.g. lapas, búzios), caranguejos, ouriços-do-mar, isópodes e 
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cracas. A morfologia do bico do ostraceiro é fundamental para a captura das presas, pois seu bico lhes 
permite quebrar conchas de moluscos vivos e cavar substratos de areia e cascalho de praiasa até 9 cm 
(3,5 pol.) de profundidade. Eles usam seus bicos para cortar o músculo adutor do bivalve e, em seguida, 
removem o corpo das conchas. Partes não digeridas de suas presas algumas vezes são regurgitadas. 
Abaixo estão exemplos de dietas que outras instituições acreditadas pela AZA têm usado para alimentar 
ostraceiros: 

• Dieta 1: 40% mexilhões, 40% ostras, 8% peixe, 8% amêijoas, 4% krill 

• Dieta 2: Peixe variado, krill, mexilhões vivos crescendo sobre rochas, e se as aves estiverem 
cuidando dos filhotes, marisco adicional cortado 

• Dieta 3: Dieta de insetívoros, dieta de ave de rapina e insetos 

• Dieta 4: Ração de cachorro, alimento balanceado de flamingo, peixe picado, apple paradise, 
peixes silverside e neonatos de camundongos 

• Dieta 5: Tenébrios, larvas wax, krill,vermes variedade Lumbriculus variegatus,grilos 

• Dieta 6: Mexilhões, krill, peixes silverside, plâncton, alga-marinha cortada, grilos, larvas wax, 
tenébrios e dieta gel 
 

Falaropos: Falaropos se alimentam visualmente enquanto nadam, selecionando presas da superfície da 
água e, ocasionalmente, submergindo a cabeça para pegar a presa. O comportamento alimentar dos 
falaropos mais facilmente observado e conhecido é um giro na superfície da água. Eles fazem isso para 
criar um vórtice, trazendo nutrientes e presas para a superfície. Eles também podem buscar seus 
alimentos ao caminhar lentamente em terra, escolhendo as presasda superfície da água,lama ou lodo. 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Assim como os abibes, estas espécies 
apresentam muita variação no tamanho e forma do bico. Algumas espécies localizam seu alimento 
visualmente, enquanto outras encontram seu alimento através de pistas táteis detectadas através de 
corpúsculos de Herbst presentes nas extremidades de seus bicos. Em geral, batuíras, tarambolas e 
borrelhos têm bicos mais curtos e buscam seu alimento visualmente procurando as presas e capturando-
as através de bicadas. O comportamento de bicar pode ser descrito como a forma de batuíras, 
tarambolas e borrelhos levantarem suas cabeças visualmente em busca de presas, rapidamente 
correrem em direção ao alimento e bicaremo substrato com seu bico. 

Maçaricos e pilritos têm bicos mais longos e mais finos, alguns dos quais são curvados, e são 
sondadores táteis que capturamas presas por sondagem. Maçaricos e pilritos muitas vezes andam na 
água até a altura do abdômen enquanto sondam em busca de alimentos. Um método comum de 
sondagem é conhecido como "costura", onde eles metodicamente sondamo substrato enquanto andam 
ao longo da costa acima e abaixo na linha de água. Maçaricos e pilritos com bicos muito curvados 
frequentemente os utilizam como pinça quando empurram seu bico em buracos de vermes para extrair 
as presas ou para examinarembaixo de troncos e algas marinhas. No entanto, o vira-pedras-preto e a 
rola-do-marapresentam bicos robustos e cônicos — lembrando mais os bicos debatuíras, tarambolas e 
borrelhos. Essas aves usam seus bicos para virar objetos como pedras pequenas (daí o seu nome), 
algas, detritos da praia, etc., em busca de invertebrados, como pulgas-da-areia. 

Pelo menos um mês antes da postura dos ovos, recomenda-se fornecer às aves limícolas 
suplemento de cálcio. A deficiência de vitamina E está associada à baixa fertilidade e eclodibilidade dos 
ovos (Dierenfeld, 1989). Durante a época de reprodução e criação do filhote, mais comida — o dobro do 
normal  
— deve ser oferecida para garantir a condição dos pais e a ingestão adicional dos filhotes. A dieta destas 
espécies consiste de uma grande variedade de invertebrados marinhos, insetos, minhocas e alguns 
outros itens diversos, como sementes, frutos, ovos, etc. Estes últimos elementos constituem uma 
pequena parte de sua dieta. Exemplos de invertebrados marinhos incluem, entre outros: pequenos 
bivalves, como moluscos, poliquetas, cracas, besouros, minhocas, larvas de moscas, etc. A maioria dos 
lugares fornece um ou dois itens de diversas categorias diferentes. Presas vivas precisam ser 
alimentadas com dieta rica em cálciopara a relação de fósforo, de preferência de 2:1. Por exemplo, 
informações sobre o abibe-preto-e-branco e a batuíra-costeira afirmam que eles devem receber 20 
tenébrios por dia durante a maior parte do ano, e 30 tenébrios duas vezes por dia durante a época de 
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reprodução (Holland, 2007). A tabela abaixo ilustra algumas presas tipicamente fornecidas para aves 
limícolas por instituições da AZA. Os itens são normalmente fornecidos no mínimo duas vezes por dia e 
com uma variedade de qualquer um dos seguintes itens: 

 

Tabela6. Exemplos de itens alimentares fornecidos em outras instituições da AZA 
Presa Viva Previamente  

Congelado 
Grãos Frutas/Vegetais Suplementos 

 
Outros 
 

Tenébrios 
 

Krill 
 

Ração 
umedecida 
Marion® Red 
Apple Jungle  
 

Verduras diversas picadas 
 

Nekton 
 

Ração de 
cachorro 
umedecida 
 

Tenébrios gigantes 
 

Peixe picado 
 

Ração 
umedecida 
Mazuri®softbill 
baixa em 
ferro 
 

Mistura de couve/cenoura 
 

Cálcio 
 

Semente 
para 
pássaros 
 

Larva de lagarta de 
mariposa wax 
 

Neonatos de 
camundongos 
 

Manutenção 
de pequenas 
aves 
 

Mistura de frutas 
consistindo de maça e 
melão picado, uvas 
cortadas, laranja picada 
sem casca, batata doce 
cozida cortada ebanana em 
pedaços sem a casca 
 

 Ovo 
cozido 
com casa 
cortado 
 

VermesLumbriculus 
variegatus 
 

Peixes da 
família 
Ammodytidae 
 

Alimentos 
balanceados 
para 
papagaio e 
flamingo 

Mirtilos, pêssego e 
morangos, mamão fresco e 
outras frutas da época 
fornecidas diariamente 
 

  

Grilos 
 

Peixes 
Silversides 
 

Ração de 
manutenção 
para aves de 
caça 
selvagens 
 

   

Larva de mosca 
 

Mexilhões 
 

    

Larvas de lagarta Ostras 
 

    

 Amêijoas 
 

    

 Peixe 
Sandeels 

    

 
Com base na Tabela 6, estas são amostras de dietas para aves limícolas que têm se mostrado bem 
sucedidasem outras instituições da AZA. 

• Dieta1: 38% krill, 38% amêijoa picada, 24% peixepicado. Ingredientes são misturados juntos e 
oferecidos duas vezes por dia. Alimentos vivos (e.g., grilos, tubifex, tenébrios e larvas de 
moscas) são fornecidos como itens de enriquecimento 

• Dieta2:Ração de cachorro umedecida, peixe picado, tenébrios, grilos 2x dia 

• Dieta3: Só alimentos vivos (e.g., grilos, tenébrios, larva da mariposa wax, larva de mosca, 
tubifex)oferecidos duas vezes ao dia 

 

 Mais informações são necessárias para cálculos específicos das necessidades energéticas da 
maioria das espécies de aves limícolas. De acordo com Cowell, aves limícolas usam mais energia, têm 
maiores gastos de energia diária e mantêm maiores taxas metabólicas. A taxa metabólica basal de 
várias espécies de aves limícolas é de aproximadamente 40% a mais do que a relatada para outros não 
passeriformes de tamanho comparável. Acredita-se que isso seja consequência das propriedades de 
isolamento da plumagem relativamente baixas, assim como sua tendência de habitar habitats abertos, 
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como a tundra ártica e praias costeiras. Consequentemente, as maiores taxas metabólicas têm efeito 
sobre a termorregulação (Cowell, 2010). 
 
5.2 Dietas 

A formulação, preparação e fornecimento de todas as dietas deve ser de qualidade e em quantidade 
adequada para atender às necessidades psicológicas e comportamentais do animal (Norma de 
Acreditação AZA 2.6.2). O alimento deve ser comprado de fontes confiáveis, sustentáveis e bem 
gerenciadas. A análise nutricional do alimento deve ser regularmente testada e registrada.  

 

Tabela 7. Amostras de análises de dietas — N.P. Analytical Laboratories (2008) 
Amostra Umidade 

% 
Proteína 
% 

Gordura 
% 

Resíduo 
não 
aquoso 
(Ash) 
% 

Carboidrato 
% 

Calorias 
kcal/100g 

Cálcio 
g/100g 

Fósforo 
% 

Grilos 71.80 17.30 5.33 2.59 2.98 129.00 0.0343 0.245 
Grilos (enriquecido) 73.10 17.80 5.13 2.75 1.22 122.00 0.315 0.269 
Grilos com vitaminas 71.00 17.50  3.63   1.03 0.261 
Larvas de moscas 68.10 11.70 10.70 1.23 8.27 176.00 0.0576 0.229 
Larvasde moscas 
com vitaminas 73.50 11.70 8.33 1.66 4.81 141.00 0.332 0.223 

Krill, Pacifica, Lote 
#777547 79.20 14.50 3.48 2.66 <0.5 89.30   

Krill, 
Pacifica,(lavado) 
Lote #712004 

84.90 11.70 1.44 1.90 <0.5 59.80 0.313 0.275 

Krill, Superba 
(fresco) com 
vitaminas 

79.90 13.10 3.78 2.91 <0.5 86.40 0.309 0.243 

Krill, Superba 
(Fresco) Lote 
#737760 

87.30 9.31 2.26 1.89 <0.5 57.60 0.326 0.282 

Tenébrios 58.30 19.90 9.13 1.94 10.70 205.00 <.01 0.227 
Tenébrios 
(enriquecido) 61.70 19.90 12.90 1.52 3.98 212.00 0.0599 0.336 

Tenébrios com 
vitaminas 

56.70 21.40 12.40 2.34 7.16 226.00 0.396 0.335 

Peixes Silverside, 
Inteiro, Lote 
#755913 

77.90 14.20 5.91 2.60 <0.5 110.00 0.379 0.325 

Tubifex 91.40 5.33 1.72 0.39 1.16 41.50 0.0109 0.109 
Larvas wax 63.5 15.2 18.3 .949 2.0 233 0.0253 0.199 
Larvas wax com 
vitaminas 58.30 14.30  1.55   0.461 0.192 

 

     
 

Tabela 8. Análise de nutrientes(Michelson Laboratories Inc., março de 2011 em alimentos fornecidos por ASLC) 
Categoria Nutricional Krill Mexilhões Ostras Peixes Silverside Peixe 

arenque 
Umidade (%) 80.6 83.45 84.07 75.01 76.38 
Proteína (%) 10.98 10.91 7.54 15.77 16.41 
Gordura (%) 5.38 1.58 2.58 6.69 4.86 
Resíduo não aquoso (%) 3.14 2.78 2.33 2.52 2.08 
Carboidratos (%) 0 1.28 3.48 0.01 0.27 
Calorias (em 100g) 92 63 67 123 110 
 

 Os seguintes laboratórios, ambos localizados em 6280 Chalet Drive, Commerce, CA, 90040-
3761,podem realizaranálises nutricionais: 

• N.P. Analytical Laboratories 
• Michelson Laboratories Inc.  

 

 A seguir é apresentada uma lista de empresas conceituadas nas quais dieta/alimentos adequados 
ou suplementos podem ser obtidos (outras empresas podem ser encontradas localmente): 
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Tabela9. Lista de empresas que fornecem alimentos aceitáveis para aves limícolas 
Empresa Tipo de alimento Telefone 
Animal Specialties Dieta para Flamingo 503-981-4738  
Aquatic Foods  559-291-0623  
Arbico Larva de mosca 800-827-2847  
Atlantic Pacific Peixe 401-294-9570 
Bassett’s Cricket Ranch Grilos 800-634-2445 
Bionic Bait   
Fluker Farms Insetos 800-735-8537 
Krill Canada Corp Krill (Superba, Euphausiaspp.) 604-533-0038 
Natural Balance Pet Foods Dieta para carnívoros 800-829-4493 
Mazzuri   
Nature’s Way Dieta para carnívoros 800-829-4493  
Northwest Zoological Supply Insetos 425-776-0724 
Penn Cove Shellfish Mexilhões 425-743-2033 
Rainbow Mealworms Insetos 310-635-1494 
RodentPro  812-867-7598 
Roudybush  800-326-1726 
Xanadu Seafoods Peixes 425-718-7752 
Ziegler Insetos 717-677-6181 
 
 

A preparação dos alimentos deve ser realizada de acordo 
com todos os regulamentos locais, estaduais ou federais 
relevantes (Norma de Acreditação AZA 2.6.1). Carne processada 
no local deve ser processada seguindo todos os padrões da 
USDA. Devem ser estabelecidos protocolos adequados de 
segurança alimentar de análise de risco e pontos críticos de 
controle (HACCP) para os componentes da dieta e preparação 
da dieta e a administração de dieta deve ser estabelecida para o 
táxon ou espécie específicos. A equipe de preparação da dieta 
deve permanecer atualizada sobre recalls de alimentos, 
atualizações e regulamentos da USDA/FDA. Deve-se remover 
os alimentos no prazo máximo de 24 horas após serem 
fornecidos, exceto se os regulamentos estaduais ou federais especificarem o contrário, e realizar o 
descarte de acordo com as diretrizes da USDA. 

Se plantas forem utilizadas na dieta do animal ou para enriquecimento, todas as plantas deverão ser 
identificadas e avaliadas quanto à segurança. A responsabilidade pela aprovação de plantas e pela 
supervisão do programa deve ser atribuída a pelo menos um indivíduo qualificado (Norma de 
Acreditação AZA 2.6.3). O programa deve identificar se as plantas foram tratadas com produtos químicos 
ou perto de fontes pontuais de poluição e se as plantas são seguras para Charadriiformes. Se os animais 
tiverem acesso a plantas dentro de seus recintos e em torno destes, deve haver um membro da equipe 
responsável por garantir que plantas tóxicas não estejam disponíveis. 
 Cuidados devem ser tomados para não incluir uma planta na decoração do habitat/recinto que possa 
ser venenosa para as aves. Siga as orientações dalista de plantas venenosas para Horticultura de 
Zoológicos, que pode ser encontrada em http://www.azh.org/. Qualquer planta que esteja listada em 
qualquer parte de qualquer guia como venenosa ou potencialmente venenosa não deve ser colocada em 
um habitat ou recinto de aves. Fertilizantes ou pesticidas de plantas nunca devem ser usados em um 
habitat ou recinto de aves. As plantas vivas que são colocadas no recinto precisam ser lavadas antes de 
entrarem no recinto para garantir que não existam resíduos químicos sobre elas que poderiam 
contaminar o recinto ou água de abastecimento. Especificamente, algumas instalações são conhecidas 
por forneceremalgas aosostraceiros como um item de enriquecimento comestível.  
 
5.3 Avaliações Nutricionais 

A seguir é apresentada uma lista de métodos que foram utilizados para avaliação clínica em aves 
limícolas: 

• Pesos regulares 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.6.1)A preparação e o armazenamento 
de alimentos para animais deve estar de 
acordo com todas as leis e/ou 
regulamentos aplicáveis. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.6.3) A instituição deve atribuir pelo 
menos uma pessoa responsável por 
supervisionar as plantas adequadas aos 
animais. 
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• Medições do bico 
• Qualidade das penas 
• Coletas de sangue para hemograma completo e perfil bioquímico 
• Exames de fezes para pesquisa de ovos de parasitas 

 

 Mais pesquisas são necessárias para recomendar valores para os níveis séricos e níveis de 
nutrientes para aves limícolas. 
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Capítulo6. Cuidados Veterinários 
 
6.1 Serviços Veterinários 

Serviços veterinários são um componente essencial para 
alcançar a excelência no cuidado animal. Recomenda-se ter 
sempre uma equipe de veterinários presente em tempo integral, 
no entanto, nos casos em que isso não possa ocorrer na prática, 
um veterinário para consultoria/tempo parcial deve ser 
contratado para fazer pelo menos duas inspeções mensais no 
plantel da instituição e para eventuais emergências (Norma de 
Acreditação AZA 2.1.1). Em alguns casos, devido a seu tamanho 
ou natureza, exceções podem ser feitas à necessidade de 
inspeções veterinárias duas vezes por mês para certas 
instituições (e.g. apenas insetos, etc.). O atendimento 
veterinário também deve estar disponível a todos os 
momentos para que quaisquer indícios de doenças, lesões ou 
estresse possam ser atendidos em tempo hábil (Norma de 
Acreditação AZA 2.1.2). As Normas de Acreditação da AZA 
recomendam que as instituições acreditadas pela AZA 
adotem as orientações para programas médicos 
desenvolvidas pela Associação Americana de Veterinários de 
Zoológicos 
(AAZV):(http://aazv.affiniscape.com/associations/6442/files/veterinary_standards_2009_final.docx). 

O atual consultor veterinário de Charadriiformes é: 
Dr. Stephanie McCain 
Birmingham Zoo  
smccain@birminghamzoo.com 
 

Geralmente não há programas específicos de formação necessários para trabalhar com 
Charadriiformes e os princípios gerais para aves são aplicados. Inspeções de saúde de rotina por um 
veterinário são recomendadas pelo menos anualmente e devem incluir um exame físico completo, 
incluindo o peso corporal, coleta de sangue para hemograma e 
bioquímica e, se o tamanho permitir, radiografias. Exames 
parasitológicos fecais devem ser realizados duas vezes por ano. 
Pode ser apropriado coletar uma amostra representativa do 
grupo onde os indivíduos são alojados juntos. 

Protocolos para o uso e segurança dos medicamentos 
utilizados para fins veterinários devem ser formalmente escritos 
e devem estar disponíveis para a equipe de cuidado e manejo 
dos animais (Norma de Acreditação AZA 2.2.1). Os 
procedimentos devem incluir, entre outros: uma lista de pessoas 
autorizadas a administrar drogas aos animais, situações nas 
quais elas poderão ser utilizadas, localização de drogas 
utilizadas para animais e pessoas com acesso a elas e 
procedimentos de emergência em caso de exposição humana 
acidental. 

Drogas comumente utilizadas para Charadriiformes incluem, 
entre outras:  

• Gases anestésicos (i.e.isoflurano, sevoflurano) 
• Antibióticos (e.g. amoxicillina, cefalexina, clindamicina, 

enrofloxacina, metronidazol, trimetoprima-
sulfametoxazol) 

• Antifúngicos (e.g. anfotericina B, fluconazol, itraconazol, nistatina), e parasiticidas (fenbendazole, 
ivermectina) 

 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.1.1)Recomenda-se ter a disposição uma 
equipe de veterinários em tempo integral.  
No entanto, nos casos em que isso 
nãofor possível na prática, um veterinário 
para consultoria/ tempo parcial deve ser 
contratado para fazer pelo menos duas 
visitas mensais para avaliar o plantel de 
animais e responder o mais rapidamente 
possível a qualquer emergência.  

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.1.2)Para que os sinais de doenças, lesões ou 
estresse possam ser tratados rapidamente, 
atendimento veterinário  
deve estar disponível para atender os animais 
24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.6) Um membro da equipe deve ser 
designado como responsável pelo sistema 
de manutenção de registros dos animais 
da instituição. Essa pessoa deve ser 
encarregada de estabelecer e manter os 
registros dos animais da instituição, assim 
como de manter todos os membros da 
equipe de cuidado e manejo animal 
informados sobre as leis e regulamentos 
aplicáveis com relação ao plantel da 
instituição. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

 (2.2.1) Procedimentos formais por escrito 
devem estar disponíveis para a equipe de 
cuidado e manejo animal para o uso de 
medicamentos de uso veterinário e a 
segurança adequada destes 
medicamentos deve ser providenciada. 

http://aazv.affiniscape.com/associations/6442/files/veterinary_standards_2009_final.docx
mailto:smccain@birminghamzoo.com


Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 56 

Como essas drogas não são exclusivas de Charadriiformes, 
as instituições devem seguir seus protocolos atuais em relação 
ao armazenamento e administração desses medicamentos. 

 O registro dos dados referentes a cada animal é um 
elemento importante no cuidado dos animais e garante que as 
informações sobre cada animal e seu tratamento estejam 
sempre disponíveis. Um membro da equipe designado deve ser 
responsável pela manutenção de um sistema de registro dos 
animais e pelo cumprimento de leis e regulamentos pertinentes 
pela equipe de cuidado e manejo dos animais (Norma de 
Acreditação AZA 1.4.6). Os registros devem ser precisos e 
documentados diariamente (Norma de Acreditação AZA 1.4.7). 
Registros completos e atualizados dos animais devem ser 
mantidos em um compartimento à prova de fogo dentro da instituição (Norma de Acreditação AZA 1.4.5), 
assim como deverá ser feita uma cópia dos mesmos, que deverá ser armazenada em local separado 
(Norma de Acreditação AZA 1.4.4). 

Muitas instituições utilizam ARKS e MedARKs, embora outros sistemas também sejam utilizados. As 
instituições devem manter registros contínuos de dieta, habitação, histórico reprodutivo, peso, 
comportamento e histórico clínico do animal. Os dados de qualquer exame veterinário devem ser 
inseridos no sistema de registros da instituição. Isso deve incluir 
o histórico, anestesias se forem utilizadas, achados de exames 
físicos, resultados de exames de sangue e interpretações, 
achados radiológicos, resultados de exames fecais de parasitas 
e quaisquer outros diagnósticos realizados. Quaisquer 
problemas clínicos e medicamentos e tratamentos prescritos 
também devem ser registrados. Em caso de óbito do animal, os resultados da necropsia também devem 
ser incluídos.  

Todas as aves dos EUA deste táxon estão sob a proteção da Lei de Espécies de Aves Migratórias e 
certas aves também se enquadram na Lei de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos. As instituições 
devem verificar regulamentações atualizadas. 

 
6.2 Métodos de Identificação 

 Garantir que Charadriiformes possam ser identificadas por 
diferentes meios aumenta a capacidade de cuidar dos indivíduos 
de forma mais eficaz. Os animais devem ser identificáveis e 
possuir números de identificação correspondentes sempre que 
possível, ou deve ser identificado um meio para a manutenção 
de registros dos animais com precisão se identificações 
individuais não forem consideradas práticas (Norma de 
Acreditação AZA 1.4.3).  

Métodos de identificação utilizados comumente para 
Charadriiformes incluem anilhas ou transponders implantáveis. 
Anilhas são mais fáceis de colocar e menos invasivas, mas 
devem ser monitoradas rigorosamente, pois podem causar lesões. Isso pode ocorrer se as anilhas 
deslizarem proximalmente e ficarem presas ou quando colocadas em aves jovens, tornando-se muito 
apertadas conforme a ave se desenvolve. Anilhas podem ser colocadas acima ou abaixo do tarso. Em 
aves limícolas frequentemente é mais fácil visualizar as anilhas à distância quando elas estão acima do 
tarso. Os transponders podem ser colocados entre as escápulas subcutaneamente ou por via 
intramuscular no músculo do peito. Transponders implantados subcutaneamente têm maior 
probabilidade de migrar. Devido ao grande tamanho da agulha necessária para implantar um 
transponder, anestesia pode ser aconselhável, especialmente se outros procedimentos, assim como 
radiografias, puderem ser realizados ao mesmo tempo. 

 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.5) Pelo menos um conjunto de 
registros históricos dos animais da 
instituição deve ser armazenado e 
protegido. Esses registros devem incluir 
licenças, títulos, formulários de declaração 
e outras informações pertinentes. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.4) Registros sobre os animais, em 
formato eletrônico ou em papel, incluindo 
registros de saúde, devem ser copiados e 
armazenados em local separado 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.3)Deve ser possível identificar os 
animais sempre que possível e os animais 
devem ter números de identificação 
correspondentes. Para animais mantidos 
em colônias ou outros animais que não 
possam ser prontamente identificáveis, a 
instituição deve fornecer uma declaração 
explicando como os registros são 
mantidos. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.7) Registros dos animais devem ser 
mantidos atualizados e os dados devem 
ser registrados diariamente. 
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Figuras 3 & 4. Opções para colocação da anilha.  
Fotos cortesia de S. McCain  

 
 Instituições membros da AZA devem inventariar sua 

população de Charadriiformes no mínimo anualmente e 
documentar todas as aquisições e transferências de 
Charadriiformes (Norma de Acreditação AZA 1.4.1). Formulários 
de transferências ajudam a documentar que os possíveis 

receptores ou fornecedores dos animais devem aderir ao Código 
de Ética Profissional da AZA, à Política de Aquisição e 
Destinação (ver Anexo B), e a todas as políticas, procedimentos 
e orientações pertinentes da AZA. Além disso, os formulários de 
transferência devem estar em conformidade com as leis e 
regulamentos de autoridades locais, estaduais, federais e 
internacionais aplicáveis. Todas as instituições acreditadas pela 
AZA devem respeitar a Política de Aquisição e Destinação da 
AZA (Anexo B) e o bem-estar a longo prazo dos animais deve 
ser considerado em todas as decisões de aquisição e destinação. Todas as espécies de propriedade de 
uma instituição da AZA devem estar listadas no inventário, incluindo os animais emprestados de outras 
instituições ou que estiverem emprestados para outras instituições (Norma de Acreditação AZA 1.4.2).  

Abaixo está uma amostra de formulário de transferência utilizado por uma instituição mantenedora 
de aves limícolas. O nome da instituição foi retirado. 

 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.1) Um inventário dos animais deve 
ser elaborado pelo menos uma vez por 
ano e deve incluir dados sobre aquisições 
e destinações no plantel. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.2) Todas as espécies de propriedade 
da instituição devem estar listadas no 
inventário, incluindo os animais que 
estiverem emprestados para a instituição 
e para outras instituições. Em ambos os 
casos, registros devem ser feitos no 
inventário. 
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6.3 Avaliação para Transferência e Recomendações de Testes Diagnósticos 
 A transferência de animais entre instituições acreditadas pela AZA ou instalações certificadas 
relacionadas, devido a recomendações do Programa Animal da AZA, ocorrem muitas vezes como parte 
de um esforço para preservar as espécies. Essas transferências devem ser feitas da forma mais altruísta 
possível e os custos associados a análises e testes diagnósticos específicos para determinar a saúde 
desses animais devem ser considerados. 
 Todos os Charadriiformes devem passar por um exame antes do embarque, realizado por veterinário 
antes do transporte. Esse exame deve incluir um exame físico completo, incluindo o peso corporal, a 
confirmação ou colocação do método de identificação individual, coleta de sangue se o tamanho permitir 
(para hemograma completo, perfil bioquímico, e +/- eletroforese de proteínas), radiografias, cultura fecal, 
e exames de parasitas fecais. 
 Consulte o Anexo F para valores de referência de parâmetros bioquímicos e hematológicos de 
espécies selecionadas. Pesos podem variar de acordo com os indivíduos, época do ano, etc. A seguir é 
apresentada uma variação de peso de espécies selecionadas retiradas do manual CRC de massas 
corporais de aves. Este é apenas um guia geral, os pesos podem mudar de acordo com a época do ano, 
etc. 
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Tabela 10. Variação de peso de espécies selecionadas de Charadriiformes compiladas do Manual de Massa 
Corpórea de Aves CRC 
 Espécie     Peso médio - macho   Peso médio - fêmea   
    (gramas)   (gramas)   
Recurvostra americana   Média = 316.0  Média = 316.0  
              
Limnodromas griseus 73.0–152.0  82.5–154.0  
       
         
Calidris alpina    Média = 55.4  Média = 59.7  
       
         
        
Burhinus capensis   400–500   400–500  
         
Limosa fedoa   281.0–362.0   240.0–510.0  
       
         
Larus atricilla   270–400  270–400  
       
         
Jacana spinosa   70–85  102–122  
       
         
Charadrius vociferus    83.9–109.0  87.7–121.0  
       
         
Haematopus bachmani   555.0–648  618.0–750.0  
     
         
Phalaropus fulicarius   Média = 50.2  Média = 61.1  
       
         
Phalaropus lobatus Média = 32.7  Média = 34.9  
       
         
Pluvialis squatarola   181.0–263.0  181.0–263.0  
       
      
         
Charadrius semipalmatus   37.6–57.4  39.2–56.5  
     
         
Charadrius nivosus   37.0–49.0  37.0–49.0   
       
         
Calidris alba    47.0–72.5  47.0–72.5  
       
         
Calidris minutilla   19.0–30.0  19.0–30.0  
       
         
Calidris pusilla Média = 31.3  Média = 31.3  
       
         
Hemantopus mexicanus   Média = 166.0  Média = 166.0  
     
         
Sterna hirundo   103–145  103–145  
       
         
Arenaria interpres   Média = 110.0  Média = 120.0  
       
         
Tringa semipalmata    Média = 215.0  Média = 215.0  
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6.4 Quarentena 

Instituições da AZA devem manter instalações temporárias 
ou procedimentos para a quarentena de animais recém-
chegados e instalações de isolamento ou procedimentos para o 
tratamento de animais feridos/doentes (Norma de Acreditação 
AZA 2.7.1). Todas as áreas de quarentena, hospital e isolamento 
devem estar em conformidade com as normas e diretrizes da 
AZA (Norma de Acreditação AZA 2.7.3; Anexo C). Todos os 
procedimentos de quarentena devem ser supervisionados por 
um veterinário e devem ser formalmente escritos e 
disponibilizados para o pessoal que trabalha com os animais em 
quarentena (Norma de Acreditação AZA 2.7.2). Se uma 
instalação de quarentena específica não estiver presente, os 
animais recém-adquiridos deverão ser mantidos separados do 
restante do plantel para proibir o contato físico, evitar a 
transmissão de doenças e evitar a contaminação por aerossol e 
drenagem. Se a instituição receptora não possuir instalações 
adequadas para quarentena, uma quarentena pré-transferência 
em uma instituição acreditada pela AZA ou Associação 
Americana para a Ciência de Animais de Laboratório (AALAS) 
pode ser aplicável. Leis ou regulamentos locais, estaduais e 
federais mais rigorosos do que as Normas da AZA, assim como 
recomendações, têm prioridade. 

A quarentena e hospitalização deverão ocorrer em recintos 
de tamanho apropriado que permitam a inclusão de uma piscina 
rasa — consulte o Capítulo 2 para obter mais detalhes sobre as 
recomendações do recinto. Uma área arenosa ou solo macio 
que permitao comportamento normal de alimentação é desejável. Aves recém-chegadas podem se 
recusar a comer. Deve ser fornecido privacidade e esconderijos adequados. O ideal é manter o mínimo 
de ruído possível. 

Aves capturadas na natureza podem levar mais tempo para se adaptarem ao novo ambiente do que 
aves nascidas em zoológicos ou aquários. Embora possa ser tentador tentar acompanhar de perto as 
aves, muitas vezes é melhor deixá-las sozinhas por alguns dias, o máximo possível. Manter as aves com 
no mínimo mais um indivíduo também pode ser benéfico. Um espelho pode ser adicionado em 
substituição de um companheiro se houver necessidade de alojar um único animal. Os abrigos dos 
animais devem ser facilmente desinfetados e devem permitir que as aves sejam mantidas em seus 
parâmetros ambientais preferenciais. As escolhas de substratos devem minimizar lesões nos pés que 
podem predispor a ave a apresentar pododermatite. 

Uma área separada da população do recinto é ideal, incluindo fornecimento de água e ar separados, 
caso se trate de uma doença transmissível. Todas as áreas de quarentena devem ter capacidade para 
imitar os parâmetros de luz e temperatura do recinto principal, assim como a qualidade do ar e da água. 
Luzes fluorescentes podem ser usadas na sala temporária se o espaço for utilizado como recinto de 
curto prazo, mas é útil ter luzesligadas a temporizadores, de modo que o fotoperíodo possa ser 
controlado e adaptado ao fotoperíodo do recinto. Uma claraboia pode adicionar iluminação adicional ao 
ambiente, mas também pode aumentar a temperatura do ar. 

Uma piscina é uma parte importante de qualquer ambiente de quarentena e deve ser grande o 
suficiente para que todas as aves alojadas no ambiente possam a qualquer momento entrar na água de 
uma só vez. A piscina deve estar localizada o mais longe da porta de entrada quanto possível, pois as 
aves geralmente vão para a piscina quando um tratador entra no local. 

Se instalações de quarentena não estiverem disponíveis para o táxon, aves novas deverão ser 
mantidas fora do recinto, longe de outras aves limícolas da exposição. O ideal é que a equipe que 
trabalha com a quarentena seja separada da equipe de trabalho com animais da exposição. Algumas 
instalações empregarão a equipe de mamíferos para cuidar de aves em quarentena. Se a equipe de 
quarentena não puder ser mantidaseparada das equipes envolvidas com os animais da exposição, eles 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.7.1) A instituição deve ter instalações 
temporárias ou procedimentos para a 
quarentena de animais recém-chegados e 
instalações de isolamento ou 
procedimentos para o tratamento de 
animais feridos/doentes. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.7.3) Áreas a quarentena, hospital e 
isolamento devem estar em conformidade 
com as normas/diretrizes contidas em 
Guidelines for Zoo and Aquarium 
Veterinary Medical Programs and 
Veterinary Hospitals desenvolvido pela 
Associação Americana de Veterinários de 
Zoológicos (AAZV), que podem ser 
obtidas em: 
http://www.aazv.org/associations/6442/file
s/veterinary_standards_2009_final.docx. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.7.2)Procedimentos formais por escrito 
para a quarentena devem estar 
disponíveis a todo o pessoal que trabalha 
com os animais em quarentena. 
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devem utilizar macacão, avental e luvas durante a limpeza/manuseio das aves em quarentena. Um 
pedilúvio deve ser utilizado. A equipe deve ter contato mínimo com as aves da quarentena e só após 
todas as aves do recinto de exposição serem limpas e cuidadas adequadamente. 

Instituições da AZA devem ter procedimentos de prevenção 
de zoonoses e protocolos de treinamento estabelecidos para 
minimizar o risco de doenças transmissíveis (Norma de 
Acreditação AZA 11.1.2) com todos os animais, incluindo os 
recém-adquiridos em quarentena. Tratadores devem ser 
designados para cuidar apenas dos animais em quarentena, se 
possível. Se os tratadores precisarem cuidar também de animais residentes da mesma classe, eles 
deverão cuidar dos animais em quarentena somente depois de cuidar dos animais residentes. Os 
equipamentos utilizados para alimentar, cuidar e para enriquecimento dos animais em quarentena 
devem ser usados somente com esses animais. Se isso não for possível, em seguida, todos os itens 
devem ser devidamente desinfetados antes de serem usados com os animais residentes, conforme 
designado pelo veterinário responsável por supervisionar a quarentena. 

O ideal é que um membro da equipe exclusivo, que não cuide de outras aves do plantel,cuide dos 
Charadriiformes mantidos em quarentena. De outra forma, a equipe deverá trocar de roupa e sapatos 
(ou usar proteção para os sapatos) antes e depois de entrar na quarentena. Também deve haver um 
pedilúvio desinfetante para minimizar a transmissão de doenças dentro ou fora da área de quarentena. 
Uma variedade de desinfetantes pode ser usada, incluindo virkon, solução de água sanitária diluída e 
desinfetante. Consulte o veterinário da equipe para discutir o melhor desinfetante para as suas 
necessidades. 

A quarentena deve ter um período mínimo de duração de 30 dias (a menos que orientado de outra 
forma pelo veterinário). Se mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes adicionais da mesma ordem forem 
introduzidos nas áreas de quarentena correspondentes, o período mínimo de quarentena precisará 
começar a ser contado novamente. No entanto, a inclusão de mamíferos de uma ordem diferente 
daquela já presente na quarentena não irá fazer com que o período de quarentena seja iniciado 
novamente.  

Durante o período de quarentena de 30 dias, testes 
diagnósticos específicos deverão ser realizados para cada 
animal quando possível, ou a partir de uma amostra 
representativa de uma população maior (e.g. aves em um aviário 
ou rãs em um terrário) (ver Anexo C). Se novas aves forem 
adicionadas ao grupo após o período de quarentena ter sido 
iniciado, o período precisará começar a ser contado novamente. 
Recomenda-seum período mínimo de quarentena de 30 dias. 
Um exame físico completo, incluindo um exame dentário se for o 
caso, deve ser realizado. As aves devem ser examinadas quanto 
à presença de ectoparasitas e devem ser tratadas para eventuais parasitas de forma adequada. O 
sangue deve ser coletado e analisado e o soro depositado em freezer com temperatura de -70 °C (-94 
°F) ou freezer frost-free a -20 °C (-4 °F) para avaliação retrospectiva. Amostras fecais devem ser 
coletadas e analisadas quanto a parasitas gastrointestinais e os animais devem ser tratados de acordo. 
As vacinas devem ser atualizadas conforme apropriado e, se o histórico de vacinação não for conhecido, 
o animal deve ser tratado como imunologicamente sensível e deverá receber a série de vacinações 
adequada.  

Deve ser estabelecida uma prova tuberculínica e um programa de vigilância para a equipe de 
cuidado e manejo dos animais conforme apropriado para proteger a saúde do pessoal e dos animais 
(Norma de Acreditação AZA 11.1.3). Dependendo da doença e do histórico dos animais, os protocolos 
de testes para os animais podem variar de testes iniciais de quarentena a repetições anuais de testes 
diagnósticos, conforme determinado pelo médico veterinário. Os animais devem ser identificados de 
forma permanente por suas marcas naturais ou, se necessário, devem receber marcações quando 
estiverem anestesiados ou contidos (e.g. tatuagem). A liberação da quarentena deve estar condicionada 
a resultados normais dos testes diagnósticos e a dois exames fecais negativos, com espaçamento 
mínimo de duas semanas entre cada exame. Os prontuários médicos de cada animal devem ser 
mantidos com precisão e devem estar facilmente disponíveis durante o período de quarentena.  

Norma de Acreditação  AZA 
 

(11.1.2)Treinamento e procedimentos 
relacionados a zoonoses devem ser 
estabelecidos. 
 

Norma de Acreditação  AZA 
 

(11.1.3)Testes de tuberculina e um 
programa de vigilância devem ser 
estabelecidos para o pessoal adequado, 
a fim de garantir a saúde tanto dos 
funcionários quanto dos animais. 
Cada instituição deve ter um programa de 
segurança e saúde ocupacional para os 
funcionários. 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 62 

Durante o período de quarentena de 30 dias, um exame completo deve ser realizado. Esse exame 
deve incluir um exame físico completo, incluindo peso corporal e avaliação de ectoparasitas, confirmação 
ou colocação de método de identificação individual, coleta de sangue se o tamanho do animal permitir 
(para hemograma e perfil bioquímico, +/- eletroforese de proteínas) e radiografias. Consulte o Apêndice 
F para valores de referência para os parâmetros hematológicos e bioquímicos séricos de espécies 
selecionadas. Radiografias permitem o estabelecimento de uma base de referência para os indivíduos e 
também avaliam quaisquer anormalidades. O teste sorológico de aspergilose pode ser realizado, mas os 
títulos podem ser difíceis de serem interpretados ou podem deixar de mostrar evidência de doença 
subclínica. Em aves maiores nas quais um maior volume de sangue pode ser coletado, soro ou plasma 
extra devem ser depositados a -80 °C (-112 °F) para testes e pesquisas futuras. Uma amostra fecal deve 
ser obtida para cultura fecal e varredura de parasitas fecais. Endoparasitas podem ser tratados com 
pirantel, fenbendazole ou ivermectina, conforme apropriado. Capillaria é uma doença parasitária 
relativamente comum de Charadriiformes e pode ser difícil de ser tratada (Ball, 2003). Os ectoparasitas 
podem ser tratados com ivermectina. Pode ocorrer teste para TB aviária. Atualmente não há vacinas 
recomendadas para Charadriiformes. A liberação da quarentena deve estar sujeita aos resultados 
normais dos testes diagnósticos e a no mínimo dos resultados negativos de parasitas fecais realizados 
com pelo menos duas semanas de intervalo. A ingestão de alimentos deve ser monitorada através da 
contagem ou pesagem dos itens alimentares. As aves também devem ser pesadas com frequência, pois 
a perda de peso é um bom indicador do declínio da saúde. 

A quarentena pode ser uma situação muito estressante para qualquer ave e é importante deixar a 
ave o mais confortável possível durante esse período. Deve-se fornecer a segurança de um esconderijo 
(e.g. plantas, troncos ou caixa de papelão) e o oferecimento de alimentos favoritos também pode ser 
considerado. A utilização de espelhos também tem tido sucesso como alternativa a um companheiro vivo 
para a ave. Comportamentos de estresse podem incluir andar ritmado, falta de apetite, voar/bater contra 
paredes e/ou letargia. 

Se um Caradriiforme morrer na quarentena, a necropsia 
deve ser realizada e o descarte do corpo deve ser feito de 
acordo com as leis locais ou federais (Norma de Acreditação 
AZA 2.5.1). As necropsias devem incluir um exame externo 
detalhadoe o exame interno morfológico e amostras de tecidos 
representativos dos órgãos devem ser encaminhadas para 
exame histopatológico (ver Capítulo 6.7). 

O transporte e a quarentena dos animais são períodos 
estressantes para as espécies de aves e 
doençassubjacentesnão detectadas antes do embarque podem resultar em óbito. O estresse também 
suprime o sistema imunológico e as aves se tornam mais suscetíveis a doenças como a aspergilose. As 
aves que vierem a óbito durante o período de quarentena devempassar por uma necropsia assim que 
possível. O exame post mortem deve incluir a avaliação do peso corporal e a condição da ave. Amostras 
de tecido devem ser colocadas em formalina para exame histopatológico e devem incluir o seguinte: 
cérebro, olho, língua, pele, músculo, osso, traqueia, esôfago, proventrículo, ventrículo, intestino, 
pâncreas, coração, pulmão, tireoide, fígado, rim, adrenal, baço e gônadas. Em certos casos, pode ser 
aconselhável obter amostras para cultura ou congelar tecido para testes adicionais. Um patologista 
familiarizado com patologia aviária deve realizar a histopatologia.  

 
6.5 Medicina Preventiva 

Instituições acreditadas pela AZA devem ter um amplo 
programa veterinário enfatizando a prevenção de doenças 
(Norma de Acreditação AZA 2.4.1). A Associação Americana de 
Veterinários de Zoológico (AAZV) desenvolveu um esquema de 
um programa de veterinária preventiva eficaz que deve ser 
implementado para garantir um cuidado veterinário eficiente para 
todos os animais: 

 (www.aazv.org/associations/6442/files/zoo_aquarium_vet_med_guidelines.pdf).  
Inspeções de saúde de rotina por um veterinário são recomendadas. Muitas vezes, estas são 

realizadas de forma oportunista, embora quando possível devam ser realizadas anualmente. Um exame 
completo deve incluir um exame físico completo, incluindo o peso corporal, coleta de sangue (se o 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.5.1) Animais que vierem a óbito devem 
ser submetidos a necropsia para 
determinar a causa da morte. Os 
cadáveres devem ser mantidos em área 
destinada a esse fim. O descarte após a 
necropsia deve ser feito de acordo com 
as leis locais/federais. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.4.1) O programa de cuidados 
veterinários deve enfatizar a prevenção 
de doenças. 
 

http://www.aazv.org/associations/6442/files/zoo_aquarium_vet_med_guidelines.pdf


Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 63 

tamanho permitir) para hemograma e perfil bioquímico, além de radiografias. Nenhum equipamento 
especializado é necessário para procedimentos clínicos preventivos para Charadriiformes. Exames de 
parasitas nas fezes devem ser realizados duas vezes por ano, seguido de desparasitação adequada. 
Pode ser apropriado coletar uma amostra fecal representativa do grupo quando os indivíduos estiverem 
alojados juntos. Nenhuma vacina específica é recomendada atualmente, embora Caradriiformestenham 
sido demonstrados como sendo reservatórios do Vírus do Nilo Ocidental e a vacinação possa ser 
considerada (Travis, 2008). 

Amostras de sangue podem ser coletadas com contenção física do animal ou anestesia geral. 
Consulte o Anexo F para valores de referência para parâmetros hematológicos e bioquímicos séricos de 
espécies selecionadas. A veia jugular, veia ulnar e veia metatársica são locais comumente usados para 
a coleta de sangue. Deve-se ter cuidado para proporcionar hemostase adequada quando se utiliza a veia 
ulnar ou metatársica, pois estas tendem a apresentar hemorragia prolongada quando comparadasà veia 
jugular. Um torniquete pode ser aplicado à perna por um breve período, se necessário. 

Os principais métodos de restrição de voo incluema amputação das asas de filhotes, corte regular 
das penas das asasea utilização de recintos cobertos. Enquanto a amputação é um procedimento mais 
invasivo, o corte regular das penas exige uma contenção frequente, podendo resultar em lesões. Os prós 
e contras devem ser discutidos em cada instituição. Muitas aves limícolas mantidas em zoológicos e 
aquários não estão aptas para soltura na natureza devido a lesões nas asas e podem não precisar de 
métodos de restrição de voo adicionais. O manuseio durante a muda deve ser evitado ou limitado. Se 
possível, o transporte dos animais não deve ocorrer durante a muda. 

 
Neonatos:Os neonatos estão sujeitos a problemas como infecção ou retenção do saco vitelínico, sepse, 
desidratação, hipotermia, fraqueza, perna aberta, constipação, trauma, reflexo de alimentação ou apetite 
ruins e baixo ganho de peso. O reconhecimento precoce desses sinais clínicos e uma resposta 
terapêutica imediata muitas vezes são necessários minimizar complicações a longo prazo ou 
mortalidade. O suporte termorregulatório é essencial durante o período neonatal precoce e o estado de 
hidratação deve ser avaliado diariamente. O suporte nutricional de neonatos doentes também é 
obrigatório devido às altas demandas metabólicas dos filhotes conforme eles se desenvolvem e 
defilhotes imunologicamente estressados. 

Assim que o neonato tenha saído do ovo, sua saúde pode ser monitorada de muitas maneiras, 
incluindo a pesagem diária, observação das condições fisiológicas e do comportamento. Filhotes foram 
criados com sucesso em recintos, mas podem ocorrer problemas devido à agressão causada por adultos 
ou falta de familiaridade com o recinto. 

 
Asa de anjo: Asa de anjo é uma condição causada pelo peso de penas de voo em crescimento 
exercendo excesso de tensão sobre os músculos fracos da articulação do carpo. Deficiências 
nutricionais ou grandes ganhos de peso podem ser os fatores. Esse peso pode fazer com que a asa 
fique pendurada e eventualmente torcida para fora. Se detectada nas fases iniciais, as penas podem ser 
removidas para reduzir o peso sobre a asa. Um tratamento mais agressivo envolve prender a asa na 
própria asa da ave (e não ao corpo) na sua posição normal durante 3–5 dias. Se não for tratada, a asa 
pode permanecer nessa posição e os ligamentos e ossos ficarão deformados de forma permanente. 

 
Pernas abertas: Anomalias congênitas e de desenvolvimento dos pés têm sido observadas em neonatos 
nascidos de forma natural ou incubados artificialmente. Enfaixar as pernas do filhote muitas vezes pode 
minimizar a síndrome das pernas abertas. Ligaduras devem ser removidas e substituídas com 
frequência, algumas vezes diariamente ou a cada dois dias para permitir ajustes com o crescimento. 

 
Deformidades angulares de membros: Deformidades angulares de membros podem ser observadas em 
neonatos criados manualmente com dietas inadequadas. A correção da dieta e a intervenção precoce é 
fundamental. 

 
Infecção bacteriana/fúngica: O crescimento excessivo de bactérias e fungos no trato gastrointestinal, 
feridas ou sacos vitelínicos retidos é um problema para os neonatos. Terapia antibiótica e antifúngica é 
necessária nesses casos. 

 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 64 

Aves mais velhas: Artrite tem sido observada em aves Charadriiformes mais velhas. Casos de gota 
podem estar relacionados a alterações renais relacionadas à idade. O tratamento é similar ao tratamento 
de outras espécies de aves. Deve-se ter cuidado com a utilização de agentes anti-inflamatórios não-
esteroidais que podem resultar em efeitos secundários renais ou gastrointestinais adversos. Meloxicam a 
0,1 mg/kg (com dose inicial máxima única de 0,2 mg/kg) uma vez por dia durante 5–7dias tem sido 
utilizado com sucesso em Caradriiformes hidratados sem comprometimento renal. 

Conforme afirmado no Capítulo 6.4, instituições da AZA 
devem ter procedimentos de prevenção de zoonoses e 
protocolos de treinamento estabelecidos para minimizar o risco 
de doenças transmissíveis (Norma de Acreditação AZA 11.1.2) 
com todos os animais. Os tratadores devem ser responsáveis 
apenas pelo cuidado de animais residentes saudáveis, no 
entanto, se precisarem cuidar de animais em quarentena e animais residentes pertencentes à mesma 
classe, deverão cuidar dos animais residentes antes de cuidar dos animais em quarentena. Cuidados 
devem ser tomados para garantir que esses tratadores sejam "descontaminados" antes de cuidar dos 
animais residentes saudáveis novamente. Os equipamentos utilizados para alimentar, cuidar e para 
enriquecimento dos animais residentes saudáveis só devem ser utilizados com esses animais.  

Salmonella spp., Erysipelothrix spp., Campylobacter spp., eYersinia spp. foram relatados em 
Caradriiformes e apresentam potencial zoonótico (Ball, 2003). As aves doentes devem ser isoladas para 
limitar a propagação da doença. Uma boa higiene é importante para limitar a propagação da doença. O 
uso de luvas durante o manuseio de aves infectadas ou de suas fezes pode ajudar a prevenir a 
transmissão para os seres humanos. Pedilúvios desinfetantes também devem ser usados. 

O ideal é que seja designado um membro da equipe de trabalho exclusivo que não cuide de outras 
aves do plantel para cuidar de Charadriiformes que estejam sendo mantidos em quarentena ou doentes. 
Como alternativa, a equipe deve trocar de roupa e sapatos (ou usar proteção para os sapatos) antes e 
depois de entrar na quarentena ou áreas de aves doentes. Também deve haver um pedilúvio 
desinfetante para minimizar a transmissão de doenças para dentro ou fora dessas áreas. O equipamento 
utilizado para alimentar e cuidar de aves doentes ou de aves em quarentena deve ser usado somente 
com esses animais. Se isso não for possível, todos os itens precisam ser adequadamente desinfetados, 
conforme designado pelo veterinário responsável pela supervisão da quarentena, antes de ser utilizado 
com os animais residentes.  

 Animais que sejam retirados das dependências do 
zoológico/ aquário para qualquer finalidade podem ser expostos 
a agentes infecciosos que poderão se espalhar para o restante 
da população saudável da instituição. Instituições acreditadas 
pela AZA devem dispor de protocolos adequados para evitar que 
isso ocorra (Norma de Acreditação AZA 1.5.5).  
 Embora atualmente não se saiba de nenhum 
Charadriiformes sendo utilizado para programas fora da 
instituição, isso pode acontecer. Essas aves devem ser alojadas 
separadas dos Charadriiformes do plantel e devem ser cuidadas 
por pessoal distinto. Aves que saiam da instituição para realizar 
exames médicos (i.e. raios-x, tomografia computadorizada, etc.) 
não devem entrar em contatocom outras aves enquanto 
estiverem fora das instalações da instituição. Se isso for 
inevitável, ao retornar à instituição, a ave deve entrar em um 
período de quarentena. 

Conforme afirmado no Capítulo 6.4, deve ser estabelecido 
um programa de vigilância e testes de tuberculina para a equipe responsável pelos cuidado e manejo 
dos animais, conforme apropriado, para proteger a saúde da equipe de trabalho assim como dos animais 
(Norma de Acreditação AZA 11.1.3). Dependendo da doença e do histórico dos animais, os protocolos 
de testes para os animais podem variar de um teste inicial de quarentena a repetições anuais de testes 
diagnósticos, assim como determinado pelo médico veterinário. Para evitar a transmissão de doenças 
específicas, a vacinação deve ser atualizada sempre que adequado para a espécie. 

Testes de TB não são necessários para a equipe de cuidado e manejo de animais para o trabalho 
com Charadriiformes. Mycobacterium avium deve ser descartado para qualquer lesão óssea. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.5)Para animais utilizados em 
programas fora da instalação e para fins 
educacionais, a instituição deve dispor de 
protocolos adequados para proteger o 
restante do plantel da instituição da 
exposição a agentes infecciosos. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.1.2) Treinamento e procedimentos 
relacionados a zoonoses devem ser 
estabelecidos.  
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.1.3) Deve ser estabelecido um 
programa de vigilância e prova 
tuberculínica para o pessoal adequado 
para garantir a saúde tanto da equipe 
quanto dos animais. Cada instituição 
deve manter um programa de segurança 
e saúde ocupacional dos funcionários. 
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6.6 Captura, Contenção e Imobilização 

Pode ser necessário capturar, imobilizar e/ou conter um 
animal para procedimentos normais ou de emergência. Todos os 
equipamentos de captura devem estar sempre em boas 
condições de funcionamento e disponíveis para uso de membros 
da equipe de cuidados animais autorizados e treinados (Norma 
de Acreditação AZA 2.3.1).  

A contenção física é apropriadapara a maioria dos 
Charadriiformes. Se possível, o indivíduo-alvo deve ser restrito a uma área pequena em vez de 
capturado em um grande recinto. Quanto menor a área e menos aves presentes, mais fácil será capturar 
a ave desejada. Uma rede pode ser usada. Uma toalha leve pode ajudar na contenção. Quando for 
necessário capturar todos os animais, o melhor é capturar aves disponíveis de forma oportunista antes 
de perturbar toda a colônia. Um plano de ação deve ser elaborado e o maior número de participantes 
possível deve ser empregado para acelerar o processo. Se possível, a piscina deve ser drenada ou 
esvaziada suficientemente para que os tratadores possam caminhar na água. Conforme o restante das 
aves entra na água, redes podem ser utilizadas para capturar as aves restantes. 

Em Charadriiformes maiores, as asas devem ser protegidas, mantendo o corpo dobrado debaixo do 
braço para ajudar a evitar qualquer lesão. Um dedo deve ser colocado entre as pernas para melhor 
controle e de forma que as pernas não entrem em contato uma com a outra. A cabeça deve ser contida 
com a outra mão. Deve-se ter cuidadocom o bico, pois este pode causar lesões, no entanto, evite cobrir 
as narinas. Em alguns casos, uma segunda pessoa pode ser útil para conter a cabeça. Em pequenos 
Charadriiformes, a ave pode ser mantida na posição vertical contra o corpo do manuseador com uma 
mão segurando as asas e uma mão segurando o bico (ver Figura 5). Em espécies ainda menores, como 
borrelhos e tarambolas, a pessoa que está realizando a contenção pode manter a ave em uma mão com 
as costas da ave contra a palma da mão ea cabeça entre o indicador eo dedo médio. 

 

 
Figura 5. Contenção de um alfaiate-de-pescoço-pardo 
Foto cortesia de A. Greenebaum 
 

Deve-se ter cuidado para evitar o manuseio ou contenção manual repetido ou prolongado, para 
limitar o estresse do animal e prevenir a progressão de doenças, hipertermia ou mortalidade. 

Os agentes anestésicos mais comuns utilizados para Charadriiformes são isoflurano ou sevoflurano. 
Estes podem ser administrados através de máscara facial após contenção física. Máscaras faciais 
podem ser fabricadas com invólucros plásticos de seringas com parte de uma luva descartável colocada 
sobre a extremidade para melhor ajuste aos bicos longos das aves (ver figura 6). A intubação deve ser 
realizada quando o controle das vias aéreas é desejado, assim como em procedimentos prolongados ou 
se a ave não estiver respirando bem por conta própria.  

 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.3.1) Equipamentos de captura devem 
estar sempre em boas condições de 
funcionamento e disponíveis para uso do 
pessoal treinado e autorizado a todos os 
momentos. 
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Figura 6. Exemplo de máscara facial para anestesia 
Foto cortesia de S. McCain 
 

 
Figura 7. Tarambola-cinzenta anestesiada 
Foto cortesia de A. Greenebaum   

 O monitoramento da anestesia é semelhante ao de outras aves. Sondas de temperatura de esôfago 
ou de cloaca podem ser usadas. Modalidades como eletrocardiografia, Doppler, oximetria de pulso, 
capnografia e gasometria podem ser usadas em Charadriiformes. As aves devem ser contidas durante a 
recuperação e não podem ser deixadas para se recuperaremem caixas, pois elas tendem a se bater 
quando estão voltando da anestesia e podem se ferir. Os mesmos métodos de contenção devem ser 
usados como descrito acima; certificando-se de que o movimento do diafragma não esteja restrito.  
 

 
6.7 Manejo de Doenças, Distúrbios, Lesões e/ou Isolamento 

Instituições acreditadas pela AZA devem ter um amplo 
programa veterinário, responsável pelas doenças dos animais, 
distúrbios ou lesões e com capacidade para isolar esses animais 
em um ambiente hospitalar para tratamento, se necessário. Os 
tratadores de Charadriiformes devem ser treinados para atender 
as necessidades nutricionais e de manejo e enriquecimento dos 
animais, assim como devem ser treinados nas técnicas de contenção e para o reconhecimento de 
indicadores comportamentais que os animais poderão exibir se sua saúde estiver comprometida (Norma 
de Acreditação AZA 2.4.2). Devem ser estabelecidos protocolos para relatar essas observações ao 
departamento de veterinária. Instalações hospitalares de Charadriiformes devem ter equipamento de 
raio-x ou devem ter acesso a serviços de raios-x (Norma de Acreditação AZA 2.3.2), possuir 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.3.2)As instalações hospitalares devem 
possuir equipamento de raios-x ou devem 
ter acesso a serviços de raios-x. 
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equipamento e material adequado para o tratamento de 
doenças, distúrbios ou lesões e ter pessoal treinado disponível 
para abordar questões relacionadas à saúde, administrar 
tratamentos médicos a curto e longo prazo e controlar a 
transmissão de zoonoses.  
 Charadriiformes geralmente são aves saudáveis. A maioria 
das aves são excelentes em esconder a doença até que seja 
grave. Quaisquer sinais de doenças, assim como falta de 
apetite, penas eriçadas (aparência inflada), letargia, dificuldade 
para respirar, claudicação ou diminuição da resposta de voo, 
devem ser considerados um sinal de saúde comprometida e 
comunicado ao pessoal veterinário imediatamente. Enquanto a ave aguarda cuidados 
veterinários,geralmente é útil separar a ave e colocá-la em um ambiente tranquilo e acolhedor, 
proporcionando uma variação de temperatura através de lâmpadas de calor ou bolsas térmicas. 

A quarentena e a hospitalização deverão ocorrer em recintos de tamanho apropriado que permitam a 
inclusão de uma piscina. A piscina é uma parte importante de qualquer ambiente temporário e deve ser 
mantida sempre limpa. Uma margem arenosa ou solo macio é desejável e permite o comportamento 
normal de alimentação. Deve ser fornecido privacidade e esconderijos adequados. O ideal é que o 
mínimo de ruído seja mantido. Recintos para manutenção de animais doentes devemfacilitar a limpeza e 
desinfecção e devem permitir que as aves sejam mantidas dentro de seus parâmetros ambientais 
preferenciais. Para aves com mobilidade limitada ou ataduras, oacesso à piscina pode precisar ser 
inicialmente restrito até que a ave esteja recuperada. Recomenda-se que o substrato utilizado minimize 
lesões ao pé das aves que poderiam predispor a ave à pododermatite. Uma gaiola de fundo de rede sem 
nóstem sido utilizada em algumas situações de reabilitação para minimizar escaras em quilhas e 
articulação do jarrete, reduzir a contaminação fecal e permitir que as aves molhadas possam se secar 
com facilidade. 

Uma área separada da população do recinto de exposição é o ideal, incluindo o fornecimento de 
água e ar separado em caso de doenças transmissíveis. Todas as áreas temporárias devem poder 
replicar os parâmetros de luz e temperatura do recinto principal, assim como a qualidade do ar e da 
água. Luzes fluorescentes podem ser usadas no ambiente temporário se o espaço for utilizado para 
manter os animais por períodos curtos, mas é melhor que o ambiente possua luzes ligadas a 
temporizadorespara que o fotoperíodo possa ser controlado e adaptado ao fotoperíodo do recinto. Uma 
claraboia pode adicionar iluminação adicional ao ambiente, mas também pode aumentar a temperatura 
do ar. 

O isolamento pode ser uma situação muito estressante para qualquer ave e é importante deixar a 
ave o mais confortável possível durante esse período. Fornecer a segurança de um esconderijo (e.g. 
plantas, troncos ou caixa de papelão) é recomendado e o oferecimento de alimentos favoritos também 
pode ser considerado. Se a necessidade de isolamento não estiver relacionada a agente infeccioso, 
acrescentar mais uma ave pode ser considerado, pois isso pode minimizar o estresse da ave 
comprometida. No entanto, essa ação requer uma análise cuidadosa, já que também pode causar 
estresse indevido à ave saudável. A utilização de espelhos também tem obtido sucesso como uma 
alternativa à utilização de um companheiro vivo para a ave. 

O ambiente temporário/área de isolamento deve ser localizado o mais próximo possível do recinto. É 
possível quese as aves mantidas em isolamento puderem ouvir os sons das aves do recinto de 
exposição, isso possa reduzir o estresse da separação da colônia. O risco de transmissão de doenças, 
no entanto, precisa ser ponderado em relação ao benefício social e psicológico do alojamento 
cooperativo.  
 

Doenças bacterianas:As infecções bacterianas podem ser primárias ou secundárias. Salmonella spp., 
Erysipelothrix spp., Campylobacter spp., Chlamydophila spp. e Yersinia spp. foram relatados em 
Charadriiformes e apresentam potencial zoonótico (Ball, 2003). Mycoplasma spp. também são 
ocasionalmente encontrados. A infecção por Mycobacterium avium não é comum, mas deve ser 
considerada com qualquer evidência radiográfica de lesões ósseas, particularmente quando outros 
diagnósticos apontarem causa infecciosa (Ball, 2003). Feridas e lesões por pododermatite podem ser 
infectadas com uma variedade de bactérias, podendo levar a osteomielite. Klebsiella pneumoniae muitas 
vezes está envolvida em casos de doenças do trato respiratório em Charadriiformes mantidos em 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.4.2)Os tratadores devem ser treinados 
para reconhecer comportamentos 
anormais e sinais clínicos dedoenças, 
além de conhecer as dietas fornecidas, 
manejo (incluindo itens e estratégias de 
enriquecimento) e procedimentos de 
contenção necessários para os animais 
sob seus cuidados. No entanto, os 
tratadores não devem avaliar doenças e 
nem prescrever tratamentos. 
 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 68 

zoológicos e aquários e estiveram relacionadas à mortalidade de filhotes do pernilongo-da-nova-zelândia 
Himantopus novaezelandiae(Reed et al., 2000). 

É indicado cultura e sensibilidade de infecções bacterianas suspeitas. Nos casos em que infecções 
bacterianas resultem em doençasde Caradriiformes, antibióticos sistêmicos podem ser administrados por 
via intramuscular ou por via oral através da colocação do medicamento no peixe ou alimento.  
 

Doenças virais:A influenza aviária não é incomum em Charadriiformes. Normalmente, causa uma 
infecção não aparente ou infecção subclínica. Um caso de mortalidade ocorreu com andorinhas-do-mar-
comuns selvagens na África do Sul, em 1961, mas isso não é normal (Friend, 1999). Dez dos 15 tipos de 
hemaglutinação e oito dos nove tipos de neuraminidase foram identificados em aves limícolas e muitas 
das combinações são únicas para Caradriiformes. Os tipos H9 e H13 são predominantes. A influenza 
aviária do tipo H5N1 foi identificada em aves limícolas. 

O Vírus da doença de Newcastle e doença de Gumboro foram isolados sorologicamenteem 
Charadriiformes selvagens. O significado dessas doenças é desconhecido. Um caso de mortalidade foi 
associado com um reovírus na galinhola-pequena (Scolopax minor) e o poxvírus aviário foi diagnosticado 
no pilrito-sanderlingo (Calidris alba) (Docherty, 1994; Kreuder et al., 1999). Puffinosis é uma doença viral 
grave de causa desconhecida (Pokras, 1996). Charadriiformes foram demonstrados como sendo 
reservatórios do Vírus do Nilo Ocidental e a vacinação pode ser considerada (Travis, 2008). 
 

Doenças fúngicas:Aspergilose não é incomum em Charadriiformes mantidos em zoológicos e aquários, 
embora seja rara nas populações livres na natureza. Aspergillus fumigatus é o agente causador mais 
comum. Estresse e a imunossupressão consequente provavelmente desempenham um papel na 
patogênese da doença em ambientes de zoológicos e aquários. O fungo é geralmente adquirido através 
do trato respiratório, causando lesões nos sacos aéreos, pulmões e até mesmo no sistema nervoso 
central e olhos. Alterações significativas no manejo dos animais (e.g. aves recentemente introduzidas e 
obras em recintos), e estressores sociais ou fisiológicos inerentes, assim como reprodução, muda e 
competição interespecífica por território e alimentos, são os principais fatores que aumentam a 
susceptibilidade das aves a doenças fúngicas. Uma má circulação do ar, umidade excessiva e certos 
tipos de substratos podem aumentar o crescimento de fungos e a esporulação dentro do recinto. 

O diagnóstico precoce e o tratamento de Aspergilose pode ser difícil, pois os sinais clínicos 
evidentes muitas vezes não se desenvolvem até que a doença já esteja avançada. Os sinais clínicos 
incluem dispneia (laboriosa/côncava ou respiração com a boca aberta), letargia, perda de peso e 
inapetência. Em alguns casos, as aves apresentam dispneia aguda com um tampão granulomatoso 
traqueal causando comprometimento respiratório com risco de vida. Em outros casos, as aves 
gradualmente perdem peso e desenvolvem leve dispneia crônica característica do crescimento lento do 
pulmão ou granulomas em sacos aéreos. Achados do exame físico adicionais podem incluir corrimento 
das narinas, epífora, placas fúngicas em terceira pálpebra ou conjuntiva, mucosas pálidas, quilha 
proeminente, baixa qualidade de plumagem e impermeabilização e, na ausculta, um audível clique 
pulmonar/traqueal ou diminuição dos sons respiratórios. 

Diagnósticos incluem um hemograma completo, perfil bioquímico, antígeno de aspergilose e níveis 
de anticorpos, eletroforese de proteínas, radiografia e/ou endoscopia e cultura de fungos. Deve-se ter 
cuidado na interpretação dos testes sorológicos, pois estes não foram validados para Charadriiformes. 
Devido ao fato da doença estar frequentemente avançada quando a ave apresenta sinais da doença, a 
aspergilose pode ser diagnosticada post-mortem. O tratamento é difícil e pode incluir agentes 
antifúngicos sistêmicos, tais como itraconazol, aplicação tópica de agentes antifúngicos para granulomas 
utilizando endoscopia, ou nebulização com agente antifúngico, como terbinifine. Métodos de tratamento 
semelhantes podem ser usados como em outras espécies aviárias e são discutidos em detalhe em outro 
local. A prevenção da aspergilose pode ser tentada através de ventilação adequada, remoção de detritos 
em decomposição orgânica e monitoramento do risco através de pesquisas de esporos fúngicos, 
incluindo a amostragem de esporos do ar (Dykstra, 1997; Faucette, 1999). 

As aves jovens estão particularmente expostas ao risco de candidíase, sendo que aves criadas à 
mão são as mais suscetíveis. Aves adultas podem desenvolver candidíase ao receber a terapia 
antibiótica. Os sinais clínicos incluem um exsudato mucoide e placas brancas. Melhorar a higiene e a 
administração de terapêutica antifúngica adequada (como Nistatina) são geralmente curativos. 
 

Doenças parasitárias:Os relatos mais comuns incluem cestodas e Capillaria (Ball, 2003). Cestodas são 
mais comuns em aves capturadas de vida livre do que em aves nascidas em zoológicos, devido à falta 
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de um hospedeiro intermediário adequado. Capillaria tem um ciclo de vida direto e é facilmente 
transmitida entre as aves. Várias espécies de carrapatos foram identificadas em aves selvagens e, 
embora os próprios carrapatos não sejam considerados significativos, eles podem transportar 
hemoparasitas e vírus. Trematodas Cyclocoelum sp. foram observados em aves limícolas e podem estar 
associados à infecção respiratória, obstrução das vias aéreas e morte aguda. 

Piolhos geralmente não afetam a qualidade da pena. Ocasionalmente, no entanto, esses parasitas 
podem causar prurido. O tratamento com ivermectina via oral ou injetável, ou a pulverização com um 
inseticida à base de piretrina é eficaz para a pediculose.  
 

Doenças não infecciosas: As doenças não infecciosas mais comuns em Charadriiformes mantidos em 
zoológicos ou aquários incluem trauma, pododermatite e emaranhamento circunferencial de corpo 
estranho nos dígitos. O trauma é comum, seja acidental ou resultante de agressão interespecífica. O 
tratamento de fraturas ou reparo de ligamentos precisa permitir que a ave continue sendo funcional. 
Restrições de acesso à água precisam ser consideradas durante a fase de recuperação em alguns 
casos de trauma, particularmente aqueles que envolvem a cicatrização de feridas ou colocação de 
bandagem. O período de tempo pelo qual uma ave pode ser removida do acesso à água varia conforme 
a gravidade da lesão, estado de saúde,comportamento do indivíduo e limitações das instalações. Nos 
casos em que o acesso à água é preferível, mas o animal não pode voar bem, recomenda-se realizar 
modificações no recinto para permitir o acesso ambulatório fácil dentro e fora da piscina. Em casos de 
trauma de bico, é importante restaurar a funcionalidade. As aves podem precisar de suporte nutricional 
durante o tratamento ou reparação. 

Pododermatite pode ocorrer em quase todas as espécies de aves limícolas e pode ser observada em 
qualquer idade. Embora alguns fatores predisponentes, como estresse e nutrição, possam desempenhar 
um papel na ocorrência de pododermatite, a qualidade, característica e limpeza do substrato parecem 
ser fatores predominantes no desenvolvimento da doença clínica. A prevenção é a chave para o manejo. 
Substrato de areia tem sido utilizado com sucesso e precisa ser limpo de detritos e fezes pelo menos 
diariamente. A profundidade da areia deve ser suficiente para garantir a drenagem adequada. Serragem 
de pinho precisa ser usada com cautela, pois tem sido associada à pododermatite em aves limícolas. 
Verificações de rotina dos pés e documentação fotográfica dos casos de bumblefoot irá ajudar no 
monitoramento da condição dos pés dos indivíduos afetados. O tratamento de pododermatite muitas 
vezes depende da gravidade da lesão, facilidade de manuseio ou de medicar uma ave e do ambiente de 
reabilitação. A claudicação leve muitas vezes pode ser tratada com anti-inflamatórios, por curta ou longa 
duração. A claudicação progressiva pode requerer maior intervenção, incluindo diagnóstico para 
descartar infecção dos tecidos moles ou osso subjacente, terapia anti-inflamatória, 
revestimento/enfaixamentodo pé ou até mesmo desbridamento cirúrgico. Em alguns casos, as aves 
desenvolvem um plug palpável de material granulomatosoem seu pé. 

Objetos estranhos, como fios, cabelo e outros materiais semelhantes a cordões, podem se enrolar 
em torno de dígitos e causar necrose avascular. Se identificada rapidamente, a lesão pode ser 
mínima;mas, no entanto, a necessidade de amputação parcial é comum. Recintos nos quais o público 
possa entrar devem ser cuidadosamente monitorados por essa razão. 

Doença óssea metabólica tem sido observada em alfaiates-de-pescoço-pardo (Recurvirostra 
americana) e em pernilongos(Himantopus himantopus). Bico de tesoura e deformação dos dedos dos 
pés podem resultar de incubação inadequada e são observados em alfaiates e pernilongos. A 
deformação dos dedos muitas vezes pode ser corrigida com o uso de talas e substrato adequado. O 
corte corretivo pode ser tentado para realinhar o bico, embora algum desvio ainda possa permanecer. É 
importante garantir a ingestão nutricional adequada durante esse período. 

Neoplasias não foram comumente relatadas. Há um único relato de suspeita de teratoma em um 
guincho-comum (Chroicocephalus ridibundus) (Baker, 1981). Contaminantes ambientais, como 
pesticidas, metais pesados, produtos químicos industriais e produtos petrolíferos, embora comuns em 
aves limícolas livres na natureza, não são normalmente 
observados em ambientes de zoológicos e aquários. 

Instituições acreditadas pela AZA devem ter um processo 
claro para identificar e abordar as questões de bem-estar animal 
de Charadriiformes dentro da instituição (Norma de Acreditação 
AZA 1.5.8) e devem ter uma Comissão de Bem-Estar Animal 
Institucional estabelecida. Esse processo deve identificar os 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.8) A instituição deve desenvolver um 
processo claro para identificação, 
comunicação e abordagem de questões 
de bem-estar animal dentro da instituição 
em tempo hábil. 
 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 70 

protocolos necessários para o pessoal responsável pelo cuidado dos animais comunicar suas dúvidas ou 
preocupações com relação ao bem-estar animal a seus supervisores, sua Comissão Institucional de 
Bem-Estar Animal ou, se necessário, à Comissão de Bem-Estar Animal da AZA. Protocolos devem estar 
disponíveis para documentar os treinamentos da equipe sobre questões de bem-estar animal, 
identificação de quaisquer questões de bem-estar animal, coordenação e implementação de respostas 
adequadas a tais questões, avaliação (e ajuste das respostas, se necessário) dos resultados dessas 
respostas e a divulgação do conhecimento adquirido com tais abordagens.  

Não existem protocolos específicos para relatar preocupações de bem-estar para Charadriiformes e 
políticas individuais de cada instituição devem ser seguidas. Se necessário, o SSP apropriado deve ser 
contatado. 

Zoológicos e aquários acreditados pela AZA fornecem rotinas diárias de cuidado e manejo de 
excelência, dietas de alta qualidade e cuidados veterinários regulares para dar suporte à longevidade 
deCharadriiformes. Na ocorrência de óbitos, no entanto, as informações obtidas em necropsias são 
adicionadas a um banco de dados de informações que auxilia pesquisadores e veterinários de 
zoológicos e aquários a melhorarem a vida de Charadriiformes sob seus cuidados e na natureza. Assim 
como indicado no Capítulo 6.4, necropsias devem ser realizadas em Charadriiformes que vierem a óbito 
para determinar a causa da morte, e o posterior descarte do corpo deve ser realizado de acordo com a 
legislação local, estadual ou federal (Norma de Acreditação AZA 
2.5.1). As necropsias devem incluir um exame morfológico 
detalhado externo e interno e amostras de tecidos 
representativos dos órgãos do corpo devem ser submetidas a 
exame histopatológico. Muitas instituições utilizam laboratórios 
privados, parcerias com universidades ou têm seu próprio 
departamento de patologia interno para analisar as amostras. O 
site da AZA e da Associação Americana de Veterinários de 
Zoológico (AAZV) deve ser verificado quanto a quaisquer 
solicitações ativas de pesquisa aprovadas pelo Programa SSP 
de Charadriiformes da AZA que possam ser atendidas em decorrência da realização de uma necropsia.  

Nos casos em que está indicada a eutanásia, procedimentos humanitários devem ser seguidos. Na 
maioria dos casos, recomenda-se anestesiar a ave, através de indução com máscara utilizando 
isoflurano ou sevoflurano, antes da eutanásia. Assim que o animal estiver anestesiado adequadamente, 
uma injeção de pentobarbital pode ser dada por via intravenosa ou intraperitoneal. Nota: pentobarbital é 
uma substância controlada e os regulamentos da DEA para sua utilização devem ser seguidos. Ausculta 
cardíaca ou Doppler devem ser utilizados para garantir que a ave tenha morrido antes da realização da 
necropsia. Para informações mais detalhadas sobre orientações para eutanásia, por favor consulte as 
diretrizes da AVMA sobre eutanásia:  

www.avma.org/issues/animal_welfare/euthanasia.pdf. 
O exame post mortem deve incluir a avaliação do peso e condição corporal. As amostras de tecido 

devem ser colocadas em formalina para exame histopatológico e devem incluir o seguinte: cérebro, olho, 
língua, pele, músculo, osso, traqueia, esôfago, tireoide, paratireoide, proventrículo, ventrículo, intestino, 
pâncreas, coração, pulmão, fígado,rim, adrenal, baço e gônadas. Em certos casos, pode ser 
aconselhável obter amostras para cultura ou congelar tecido para testes adicionais. É necessário que a 
histopatologia seja realizada por um patologista familiarizado com a patologia aviária. Para valores de 
referência (média ± SD) de parâmetros hematológicos e bioquímicos séricos de espécies selecionadas, 
por favor consulte o Anexo F. 

 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.5.1) Animais que vierem a óbito devem 
ser submetidos à necropsia para 
determinar a causa da morte. Os 
cadáveres devem ser armazenados em 
uma área específica para esse fim. O 
descarte após a necropsia deve ser 
realizado de acordo com as leis 
locais/federais. 
 

http://www.avma.org/issues/animal_welfare/euthanasia.pdf
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Capítulo7. Reprodução 
 
7.1 Fisiologia e Comportamento Reprodutivo 

É importante compreender amplamente a fisiologia e o comportamento reprodutivo dos animais sob 
nossos cuidados. Esse conhecimento facilita todos os aspectos da reprodução, inseminação artificial, 
postura de ovos, criação e até mesmo os esforços de reprodução que os zoológicos e aquários 
acreditados pela AZA se esforçam para alcançar. 

Enquanto as informações abaixo destacam os comportamentos de reprodução de aves limícolas 
tipicamente encontradas em instituições da AZA, ainda há muito a ser aprendido sobre os 
comportamentos desses animais conforme eles começam a se reproduzir. Normalmente, aves limícolas 
podem usar várias pistas para o início da época de reprodução, incluindo ciclo de luz, disponibilidade de 
alimentos, plumagem de reprodução, e/ou a presença de áreas de nidificação e substrato de nidificação. 
É importante notar que muitas aves limícolas em instituições não puderam ser soltas na natureza por 
não serem capazes de voar devido a lesões nas asas, e essas lesões podem impedir os machos de 
serem capazes de copular. 

Valores hormonais normais para aves limícolas precisam de mais pesquisas, mas deve ser notado 
um aumento nos níveis de cálcio das fêmeas durante a temporada de postura de ovos. Veja a Tabela 11 
para obter mais informações sobre a idade de maturidade sexual. 

 
Alfaiates e pernilongos: Podem apresentar displays pré-cópula e pós-cópula. O display pré-cópula 
pode ser iniciado por uma posição corporal de solicitação da fêmea ou pela limpeza de penas sexual 
realizada pelo macho e pela fêmea. Por exemplo, o alfaiate-de-pecoço-pardo (Recurvirostra americana) 
assume uma postura corpora lna qual o corpo é mantido paralelo à água, com a cabeça e o pescoço 
esticados. Conforme a sequência avança, o macho se move de um lado de sua companheira para o 
outro, sempre partindo de trás da fêmea. Cada vez que o macho chega ao lado da fêmea, ele arruma 
suas penas do peito em uma postura ereta. Conforme a arrumação das penas se torna mais exagerada, 
o macho irá algumas vezes espirrar água na fêmea. O macho pula nas costas da fêmea para a cópula. 
Imediatamente após a cópula, o casal cruza os bicos, estende as asas sobre as costas um do outro e 
caminha rapidamente por uma curta distância através da água rasa até a área de alimentação onde 
começam a se alimentar. Pernilongos também apresentam displays muito semelhantes (Colwell, 2010). 
Eles têm normalmente uma ninhada de 3 a 4 ovos, com período médio de incubação de 26 dias e os 
filhotes saem do ninho com cerca de 27 dias de idade. 

 
Alcaravão e téu-téu: O alcaravão-do-cabo (Burhinus capensis) é monogâmico e geralmente um 
nidificante solitário territorial, algumas vezes formando colônias esparsas. É provável que o alcaravão-
do-cabo sofra uma mudança de personalidade muito radical quando começar a construir o ninho. Eles 
tendem a fazer sons altos de rosnado e a espalhar suas asas para fora acima do solo. Se pressionados, 
eles irão atacar fisicamente a perna do tratador. Esse comportamento foi observado em instituições 
acreditadas pela AZA (Jones, 1999). Tratadores de alcaravões e téu-téus precisam estar cientes de que 
quando observam esse comportamento, precisam andar com cuidado e manter o olhar atento para a 
área do ninho. 

 Os ovos e ninhos são muito sutis e irão facilmente se misturar ao substrato. O ninho é uma 
raspagem simples e rasa no chão. Ele pode ser sem forro ou forrado com galhos, folhas, pedras ou 
excrementos de animais. A temporada de postura de ovos é de agosto a abril, com o pico de produção 
de ovos em setembro a janeiro. Uma ninhada de ovos pode variar de um a três ovos. Ambos os sexos 
incubam os ovos entre 24 a 30 dias. Mais especificamente para oalcaravão-do-cabo, um ovo é posto em 
56,52% do tempo e os outros dois ovos em 43,48% do tempo. De acordo com o Studbook de 
alcaravões-do-cabo da AZA, o período de incubação é de 24 dias. Bigalke (1933) também relatou esse 
período de incubação (Pinger, 2012). 

 Os filhotes deixam o ninho em torno de 24 horas após a eclosão e ambos os pais alimentam os 
filhotes. O peso médio de um alcaravão-do-cabo neonato é de 25 g. Essa é uma média dos relatos de 
amostras de três zoológicos acreditados pela AZA. Os filhotes saem do ninho em aproximadamente 8 
semanas. Os filhotes também são difíceis de serem vistos e irão achatar-se contra o chão ao menor sinal 
de perigo. Na natureza, o alcaravão-do-cabo irá usar técnicas de distração para proteger os filhotes se 
houver ameaça de um predador. Os filhotes se agacham e permanecem dessa forma e os adultos 
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fingem ter uma perna ou asa quebrada para afastar o predador (Hockney et al., 2005). À primeira vista, o 
filhote pode parecer estar morto (Jones, 1999). Esse comportamento do filhote tem sido observado em 
zoológicos mantenedores de téu-téus e alcaravões. Nessa espécie, os filhotes podem deitar de lado com 
as pernas estendidas em linha reta (Cwiertnia, 1999). 

O comportamento reprodutivo de alcaravões e téu-téus começa com a construção do ninho e com o 
display "deep-bow" do macho e da fêmea. O macho seleciona o local apontando para a área com seu 
bico e a fêmea começa a raspar a área. Ambas as aves se sentam no ninho de raspagem e sacodem e 
pegam pedrinhas e as jogam sobre a área de suas escápulas. As aves podem fazer vários ninhos de 
raspagem no substrato antes de escolherem um. Em seguida, o display "pescoço de arco" é observado, 
um comportamento em que o macho e a fêmea ficam de pé e arqueiam seus pescoços para baixo. A 
cópula geralmente segue esse display (Cramp & Simmons, 1983). Quando um casal é formado, eles 
começam a perseguir outras aves mantendo-as à distância e, em seguida, o casal é transferido para seu 
próprio recinto de criação (Cwiertnia, 1999). Filhotes de alcaravões e téu-téus saem do ninho em 6–7 
semanas e podem se tornar membros de outros bandos de alcaravões e téu-téus. Na natureza, os 
filhotes de alcaravões e téu-téus ganham peso muito lentamente durante os primeiros dias e então 
começam a ganhar peso rapidamente (Westwood, 1983). 

 
Gaivotas e andorinhas-do-mar: comportamentos pré-copulatórios em gaivotas e andorinhas-do-mar 
são: alimentação de cortejo da fêmea pelo macho, seleção do local do ninho e construção do ninho. 
Estas espécies podem ser agressivas durante a época de reprodução e atacam qualquer coisa que 
entrar em seu território de nidificação. Nas zonas temperadas e polares, a maioria das gaivotas e 
andorinhas-do-marse acasala ao mesmo tempo todos os anos. Todas as espécies são monogâmicas e o 
macho e a fêmea incubam, defendem o território e cuidam dos filhotes. O tamanho da ninhada normal é 
de 2–3 ovos e o período de incubação das espécies varia entre 20–30 dias. Gaivotas jovens não 
permanecem com seus pais assim como as andorinhas-do-mar jovens. As andorinhas-do-mar 
permanecem mais tempo com os pais até que aprendam a mergulhar em busca de alimento. Na 
natureza, os ninhos de gaivotas são geralmente tapetes de vegetação com um copo de ninho central. 
Ele normalmente é construído no solo, mas alguns constroem ninhos em penhascos e alguns em 
árvores. Por outro lado, ninhos de andorinhas-do-mar na natureza são geralmente arranhões sem forro 
no solo. Algumas espécies podem colocar um conjunto disperso de varetas para formar o ninho. 

 
Jaçanãs: Jaçanãs têm sistemas de acasalamento poliândricos complicados, sendo que a fêmea tem 
acesso a vários machos simultaneamente ou sequencialmente e protege o território contra outras 
fêmeas. O tamanho médio de um território é de 0,36 acres para machos e 0,88 acres para as fêmeas 
(Jenni & Collier, 1972). Uma fêmea pode ter até quatro ou mais machos simultaneamente, com uma 
média de dois ou três. Como o território do macho é muito grande, em situações onde o habitat de 
reprodução é pequeno ou a qualidade não é ideal, ea fêmea não pode monopolizar mais de um macho, 
o acasalamento é monogâmico. 

Estas aves se reproduzem durante o ano todo, porém,na natureza, a maior reprodução e postura de 
ovos ocorre durante os meses de verão, começando no início do verão ao fim do verão (Tarboton, 1993). 
Os ninhos são geralmente construídos pelo menosa 50 m (164 pés) um do outro (Tarboton, 1993). Nos 
zoológicos, os ninhos são geralmente construídos de todos os tipos de material vegetal, que é pisada e 
recolhida. A nidificação ocorre na borda da piscina ou em pequenas ilhas na piscina. Normalmente as 
aves reutilizam o mesmo ninho sempre. Jaçanãsde uma instituição foram observados utilizando uma ilha 
flutuante de poliestireno, coberta com revestimento, solo e material vegetal. As ilhas precisam ser fixadas 
àterra com corda resistente para evitar que flutuem para longe. 

Dependendo do tamanho do território e recinto fornecidos, os filhotes recém-saídos dos ninhos 
podem precisar ser removidos se os adultos se tornarem intolerantes. Isso é possível quando os adultos 
têm uma segunda ninhada. Uma vez que os machos podem não ser capazes de cuidar de duas 
ninhadas ao mesmo tempo, os filhotes da primeira ninhada devem ser removidos assim que os filhotes 
da segunda ninhada começarem a eclodir. Como os filhotes apresentam uma taxa de alimentação muito 
maior quando acompanhados pelo macho adulto, recomenda-se que os filhotes fiquem com os machos o 
maior tempo possível. Embora os adultos não alimentem os filhotes, eles os levam até o alimento e 
apontam para o alimento com seus bicos. 

A seguir, são apresentadas informações específicas de reprodução do Jaçanã (Jacana jacana)e da 
Jacana-africana (Actophilornis africanus). Em vida livre, o jaçanã utiliza uma pequenacoleção de 
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gravetos e vegetação aquática para o ninho, muitas vezes parcialmente submersa. Na natureza, as 
fêmeas defendem e acasalam com 1–3 (ou mais) machos territoriais vizinhos. O número de machos 
varia e depende do tamanho e qualidade do habitat, com um maior número de territórios menores 
ocorrendo em áreas de tapetes densos de vegetação flutuante de diferentes espécies. As fêmeas 
vigorosamente excluem outras fêmeas e ajudam seus companheiros a expulsarem os invasores. 
Acredita-se que a idade de maturidade sexual seja atingida com 1–2 anos de idade. Os jaçanãs saem do 
ninho entre 42–84 dias. 

Na natureza, o ninho de jacana-africana é um bloco frágil de vegetação aquática parcialmente 
submerso, estendendo-se até 2 cm (0,78 pol.) acima da superfície da água, e geralmente localizado 
sobre água mais profunda. Essas aves são poliândricas, mas sua estratégia de reprodução é altamente 
variável. Os machos cuidam da nidificação, reprodução, alimentação e territórios de criação dos filhotes, 
enquanto as fêmeas, junto com um ou vários machos vizinhos, mantêm seus territórios contra outras 
fêmeas. Alguns machos são polígamos sequencialmente, porque novas fêmeas continuam a substituir 
as antigas fêmeas. A inversão de papéis sexuais é completa, sendo que os machos realizam a maior 
parte da construção do ninho, toda a incubação e todo o cuidado do filhote. A jacana-africana têm sido 
conhecida por ser capaz de se reproduzir com 1 ano de idade. 

O macho atrai a fêmea chamando a partir de uma área de ninho potencial, que pode conter algumas 
plantas para sugerir um futuro local de nidificação. O macho também pode exibir um display de pular 
para cima e para baixo para chamar a atenção de uma fêmea. Se ela aceitar seu convite, ela irá 
começar a apontar o bico para baixo enquanto ele caminha ao redor dela, cutucando-a com seu bico. Ele 
então pula nas costas dela e acasala. As fêmeas só convidam os machos para sua área de ninho menos 
de 30% do tempo. As fêmeas geralmente se reproduzem com mais de um macho durante um período de 
1–2 horas nesse dia. 

Os machos são os principais construtores do ninho; um ninho é composto de material vegetal 
aquático. É possível que o macho precise construir vários ninhos antes que um seja aceito. Se houver 
aumento dos níveis de água e os ovos começarem a flutuar, os machos são capazes de empurrar os 
ovos para um novo ninho, se necessário. Há geralmente 3–5 ovos em uma ninhada. Normalmente um 
ovo é colocado por dia, até que todos os ovos da ninhada sejam colocados. Os ovos são brilhantes e 
apresentam linhas marrons e pretas grossas. Cada fêmea põe um tipo de ovo semelhante em toda a sua 
vida. Os ovos têm geralmente 7,9–10,5 g cada. A fêmea pode colocar até 10 ninhadas por ano. Pode 
haver 4–28 dias entre as ninhadas. Os machos geralmente assumem a incubação quando o terceiro ovo 
é botado. Quando os neonatos estão prontos para eclodir, chamados podem ser ouvidos com 24–48 
horas de antecedência. Os ovos geralmente eclodem na ordem em que foram botados. O macho irá 
demonstrar uma grande dose de emoção quando a eclosão ocorrere também irá começar a remover as 
cascas dos ovos assim que o neonato eclodir. 

O macho irá cuidar dos filhotes levando-os até o alimento; os filhotes ficam entre as asas e o corpo 
do macho, o que irá ocorrer atéos 18 dias de idade dos filhotes. Ele também pode não ser o pai de todos 
ou de qualquer um dos filhotes. O macho é muito atencioso durante os primeiros 14 dias e então sua 
atenção começa a diminuir a partir desse ponto, até que com 40–50 dias de idade os filhotes começam a 
se cuidar sozinhos. Os filhotes podem voar com 39–33 dias de idade. A maioria dos machos irá ter duas 
ninhadas por temporada. 

 
Abibes: O macho e a fêmea de abibes fazem um ninho de raspagem raso e colocam alguns seixos. Os 
pais compartilham a incubação e defesa do ninho. O tamanho da ninhada normalmente é de 2–4 ovos e 
os ovos apresentam coloração de argila-olivasalpicado de marrom. Os filhotes deixam o ninho em cerca 
de 8 semanas. As aves jovens podem permanecer no recinto com os pais até a próxima estação de 
reprodução; a partir disso eles passam a ser vistos como intrusos e devem ser separados. Isso tem sido 
observado no abibe-esporado (Vanellus spinosus) (Holland, 2007). 

 
Ostraceiros: Quando os filhotes de ostraceiros são criados pelos pais, os adultos apresentam tendência 
de mostrar agressividade com os jovens e os filhotes normalmente precisam ser removidos assim que 
saírem do ninho. 

 
Falaropos: Na natureza, o comportamento de corte é caracterizado por vários displays diferentes: 
primeiramente, ocorrem perseguições aéreas quando a ave que toma a iniciativa, geralmente a fêmea, 
tenta permanecer perto, exibe comportamentos de contentamento e segue persistentemente o possível 
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parceiro; em seguida, a ave que tomou a iniciativa tenta afastar membros da mesma espécie do mesmo 
sexo. Alguma agressão entre possíveis membros do casal pode ser observada e deve ser monitorada de 
perto. Finalmente, há uma aceitação gradual da ave pelo possível parceiro. A formação do par pode 
demorar tão pouco como algumas horas e irá terminar com o último ovo posto ou persistir até 13 dias 
após a postura (Poole, 2005). 

 
Maçaricos, pilritos, batuíras, tarambolas e borrelhos: Colocam normalmente 3–4 ovos. Dependendo 
da espécie, a variação média de incubação pode variar de 21–30 dias e os filhotes saem do ninho com 
18–45 dias de idade. A maioria das espécies, depois que formam o casal, exibem a raspagem, um tipo 
de display de corte. Esse display ocorre no início da temporada de reprodução como parte da corte e 
continua por toda a temporada. Na maioria das espécies, o macho normalmente começa a cerimônia de 
raspagem curvando-se com seu bico voltado para baixo e usando seus pés para raspar uma depressão 
rasa no substrato. Dependendo da espécie e do habitat, eles podem atirar pequenos galhos, pedaços de 
vegetação ou seixos quando se sentam sobre a raspagem. Eles podem criar várias raspagens, mas 
gradualmente focam sua atenção para a raspagem onde os ovos são finalmente postos. Como 
pouquíssimas aves limícolas têm se reproduzido em zoológicos e aquários; são necessárias mais 
pesquisas para a reprodução em ambientes ex situ. 
 
7.2 Tecnologia de Reprodução Assistida 

A utilização prática da inseminação artificial (IA) com animais foi desenvolvida durante o início de 
1900 para replicar características desejáveis do gado. Ao longo da última década, zoológicos e aquários 
acreditados pela AZA começaram a usar processos de IA mais frequentemente com muitos dos animais 
mantidos sob seus cuidados. Os Livros de Registros Genealógicos (Studbooks) da AZA são 
desenvolvidos para ajudar a manejar as populações de animais através de análises genéticas e 
demográficas detalhadas, visando promover a diversidade genética nas decisões de casais para 
reprodução de nossas instituições e entre estas. Embora essas decisões sejam baseadas em um 
raciocínio biológico sensato, os esforços necessários para garantir que o transporte e introduções sejam 
realizados corretamente para facilitar a reprodução entre os animais são muitas vezes bastante 
complexos, exaustivos e caros, e a concepção não é garantida. 

A IA tornou-se uma tecnologia cada vez mais popular, que está sendo empregada para atender as 
necessidades identificadas nos Studbooks da AZA sem precisar realojar os animais envolvidos. Os 
machos são treinados para produzir voluntariamente amostras de sêmen e as fêmeas treinadas para os 
procedimentos de inseminação e procedimentos de monitoramento de gestação voluntários, tais como 
medições hormonais de urina e sangue e avaliações de ultrassom. As técnicas usadas para preservar e 
congelar o sêmen foram realizadas com sucesso com uma grande variedade de táxons, mas não com 
todos, e mais pesquisas devem ser realizadas. Até o momento, técnicas de inseminação artificial não 
foram utilizadas de qualquer forma com aves limícolas. 

 
7.3 Gestação &Postura de Ovos  

    É extremamente importante entender as alterações fisiológicas e comportamentais que ocorrem 
durante a gestação de um animal. Períodos de gestação e incubação para Charadriiformes variam muito 
(ver Tabela 12 para informações). Antes da postura de ovos, as fêmeas tendem a deitar em seu ninho 
com mais frequência. Os pais costumam se tornar mais agressivos com outras aves (e às vezes uns com 
os outros) antes e depois de botar os ovos; muitas vezes precisando ser removidos do acesso a outros 
animais. Muitas vezes os casais precisam ser removidos quando estão em nidificação. Durante a postura 
dos ovos e criação, certas espécies podem precisar ser removidas de grandes bandos de aves para 
evitar a agressão a outras aves. Os equipamentos utilizados para a eclosão incluem chocadeira, 
nascedouro, criadeira, lâmpadas de calor e pinças para quando a assistência à eclosão é necessária. 
Alterações do apetite também podem ser observadas em fêmeas na postura de ovos e algumas vezes 
há um aumento na quantidade de alimentos consumidos alguns dias antes da postura. Além disso, os 
níveis de cálcio das fêmeas tendem a flutuar com o estado reprodutivo. 

A equipe deve ter experiência/conhecimento de técnicas de incubação como transiluminação 
(ovoscopia) e monitoramento da perda de peso e devem estar atentos a questões de desenvolvimento e 
eclosão assistida. Problemas clínicos durante a reprodução não são exclusivos de Charadriiformes e 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 75 

podem incluir a retenção do ovo, ovos com paredes finas e peritonite da gema de ovo. Técnicas padrão 
de diagnóstico e tratamento utilizadas em outras espécies de aves são adequadas. 

Sinais de retenção do ovo incluem esforço sem passagem de ovo ou algumas vezestambém é 
possível observar parte do ovo. O tratamento depende da condição da ave. Quanto mais doente a ave 
estiver, mais agressivo o tratamento deverá ser. Se a ave parece estável, colocar a ave em um ambiente 
aquecido e administrar fluidoterapia subcutânea frequentemente é adequado. Algumas aves podem 
exigir suplementação de cálcio e/ou tratamento com oxitocina. Esse tratamento pode ser repetido, se 
necessário. Se o ovo ainda assim não sair ou a condição da ave piorar, o ovo pode precisar ser 
removido. Às vezes é possível manipular gentilmente o ovo com lubrificação adequada. Tenha cuidado 
para não comprimir manualmente o ovo, pois isso pode fazer com que as bordas afiadas da casca do 
ovo possam causar danos internos. 

Se isso não funcionar, deve-se aspirar o conteúdo do ovo usando uma agulha de grosso calibre e 
seringa. Mais uma vez, é importante não comprimir manualmente o ovo, em vez disso, deve-se deixar 
que a remoção do conteúdo faça o ovo entrar em colapso. Quando o procedimento for concluído, a 
casca deve sair sozinha. Pode ser necessário auxiliar na incubação se houver algum problema para o 
neonato sair do ovo. Além disso, como medida de precaução, o saco vitelínico deve ser monitorado 
quanto a sinais de infecção. 

Ao lidar com ovos de paredes finas, a dieta deve ser avaliada quanto ao teor de cálcio. Além disso, a 
idade da ave também pode ser um fator. Aves mais velhas podem ter ovos mais finos. Se os ovos 
estiverem finos, deve-se considerar a remoção do ovo do ninho para a incubação artificial. 

Sinais de peritonite dos ovos podem incluir falta de apetite, fraqueza, dificuldade respiratória, 
letargia, penas eriçadas (aparência inflada), falta de vocalizações, excrementos cor de gema e/ou cloaca 
e/ou abdômen inchado (o inchaço parece esponjoso ao toque); alguns desses sinais podem parecer com 
os sinais de retenção do ovo. A peritonite dos ovos muitas vezes requer tratamento intensivo, incluindo o 
uso de antibióticos sistêmicos, fluidoterapia e, como último recurso, cirurgia. A cirurgia endoscópica é 
preferida em relação à celiotomia tradicional.  
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Tabela11. Gestação e períodos de incubação de aves limícolas 

 

Grupo de Ave Tamanho 
médio da 
ninhada 

Período 
médio de 
incubação  

Idade média 
ao sair do 
ninho  

Temperatura de 
incubação 

Umidade Idade de 
maturidade 
sexual 

Outras 
observações 

Alfaiates 3–4 26 diasdo 1° 
ovo posto 
(temp. 
dependente) 

27 dias 37.5 °C  
(99.5 °F) 

55% 1–2 anos  

Pernilongos 4 25 dias 27–31 dias 37.5 °C  
(99.5 °F) 

55% 1–2 anos  

Alcaravão e 
téu-téu 

1–3 24–30 dias 42–49 dias 37.5 °C 
(99.5 °F) 

40–50% Geralmente 
com 2–3 
anos, mas 
podem se 
reproduzir 
com 1 ano 

 

Gaivotas e 
andorinhas-
do-mar 

2–3 21–23 dias 22–29 dias  N/A  N/A  N/A   

Jaçanãs 3–5  22–23 dias Jacana 
jacana:  
42–84 
diasActophil
ornis 
africanus:  
40–70 dias 

37.5°C  
(99.5°F) 

80–100% 1 ano de 
idade 

 

Abibes 2–4 28–32 dias 1 mês 37.2 °C  
(99 °F) 

60% 18 meses  

Ostraceiros 1–3 26–28 
diasapós 
eclosão 
completa 

35 dias N/A N/A 3–4 anos   

Falaropos 4 17–26; 
média. 19 
dias 

18 dias 37.5 bulbo seco 
29.4 bulbo úmido 

N/A 1–2 anos Machos 
incubam os 
ovos e 
cuidam dos 
filhotes 

Maçaricos e 
pilritos 

4 Maioria das 
spp. 21–23, 
spp maiores. 
27–30 

Maioria das 
spp. 18–21 
spp. maiores 
32–45 

37.5°C  
(99.5°F)  

45% 1 ano  

Batuíras, 
tarambolas e 
borrelhos 

3–4 Maioria das 
spp. 23–28 

Maioria das 
spp. 21–
28spp. 
maiores 34–
45 

Borrelho-de-dupla-
coleira (Charadrius 
vociferus)/batuíra-
melodiosa 
(Charadrius 
melodus):  
37.4°C  
(99.4°F) Borrelho-
de-dupla-coleira 
(Charadrius 
vociferus):  
37.8°C  
(100°F)batuíra-
melodiosa 
(Charadrius 
melodus): 37.5°C  
(99.5°F) 
Abibe-preto-e-
branco (Vanellus 
armatus)/ 
Batuíra-costeira 
(Thinornis 
novaeseelandiae):3
7.2°C 
(99°F) 

45-50% 1 ano  
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7.4 Instalações de Eclosão 
Quando a nidificação se aproxima, a equipe de manejo deve garantir que o recinto esteja confortável 

na área onde a eclosão irá ocorrer e que essa área é "à prova de filhotes". 
Devido à agressão dos pais, é altamente provávelque você tenha que remover o casal para fora do 

recinto de exposição para incubação e criação dos filhotes. Se você estiver incubando artificialmente, 
várias instituições da AZA possuem uma "sala de incubação" fora do recinto usada para incubar os ovos. 
Além disso, deve-se ter disponível uma área de criação dos filhotes e criadeira. 

Se os filhotes forem deixados com os pais, verifique as informações específicas da espécie quanto 
ao material de ninho adequado, porém, em geral a maioria das aves limícolas irá utilizar pequenas 
gramíneas, folhas, etc. ou algumas apenas farão uma raspagem na areia. Se os pais forem removidos 
do recinto com o ninho, a área temporária deve ser verificada para se certificar de que todas as fontes de 
água apresentam facilidade de entrada e saída dos filhotes. A área temporária deve ser adequada de 
modo que pequenos filhotes não possam fugir ou ficar presos em qualquer lugar. 

Todas as instalações que farão a incubação de ovos devem ter uma sala de incubação separada. 
Esse ambiente deve ser mantido limpo e esterilizado, possuir ar filtrado e deve ser possível realizar a 
ovoscopia no interior do ambiente (deve ser possível deixar o ambiente escuro). Se os pais forem 
removidos do recinto, isso deve ser feito antes dareprodução/nidificação — bem antes da época em que 
se espera que a fêmea bote os ovos. Geralmente isso ocorre no início da época de reprodução, 
normalmente na primavera. Os pais podem levar até várias semanas para se aclimatarem à área 
temporária externa ao recinto antes de estarem confortáveis obastante para a reprodução, construção do 
ninho e cópula. Uma vez que eles botem os ovos, você poderá deixar os ovos com os pais ou levá-los 
para incubação artificial. Se a opção for a remoção dos ovos, ovos falsos deverão ser fornecidos aos 
pais para evitar que eles façam nova ninhada. Se os ovos forem chocados artificialmente, eles 
precisarão ser colocados para eclosão em umnascedouro e em seguida removidos para uma criadeira 
para criação dos filhotes. 
 
7.5 Criação Assistida 

Embora os ovos possam eclodir com sucesso, há situações em que os pais não são capazes de 
cuidar adequadamente de seus filhotes, tanto na natureza quanto em populações ex situ. Felizmente, a 
equipe de cuidado e manejo animal de instituições acreditadas pela AZA pode auxiliar na criação desses 
filhotes quando necessário.  

Aves limícolas normalmente têm sucesso na eclosão e criação de filhotes. Os filhotes são precoces, 
e não precisam ser alimentados diretamente pelos pais. Os pais normalmente ajudama manter os 
filhotes aquecidos e os orientam até os alimentos. A equipe de trabalho deve estar familiarizada com a 
história natural da espécie e com o substrato e itens alimentares adequados. 

Aves limícolas têm sido criadas com sucesso fora do recinto sem os pais através da disponibilização 
de uma fonte de calor e abundância de alimentos de tamanho adequado e fáceisde serem encontrados. 
Algumas instituições costumam pendurar um espanador para simular a presença dos pais. Deve-se 
tomar cuidado para garantir que não haja partes soltas que poderiam ficar enroladas em torno dos 
filhotes. Se um filhote estiver sendo criado sozinho, considerar adicionar um espelho para que ofilhote 
sinta como se tivesse um companheiro. 

Se os pais não estiverem incubando os ovos, estes podem precisar ser removidos e colocados na 
chocadeira. Se o ovo precisar ser artificialmente incubado, em uma instituição acreditada pela AZA, a 
temperatura de bulboúmido foi de 29,5 °C (85,1 °F) e a temperatura de bulbo seco foi de 37,5°C (99,5 
°F). Dois dias antes da eclosão, os ovos foram colocados em um nascedouro; a umidade foi ligeiramente 
aumentada e a temperatura diminuída. Os filhotes ficaram no nascedouro por 1 dia até estarem secos. 
Uma outra instituição relatou que após 48 horas na câmara de ar, e após 24 horas da primeira ruptura 
externa do ovo, os neonatos eclodiram. 

No momento de introduzir os filhotes saídos do ninho no recinto, os tratadores podem precisar retirar 
alguns dos animais mais agressivos até que as novas aves possam se aclimatar. Recomenda-se 
aguardar até o final da temporada de reprodução, para que as aves do recinto estejam menos 
agressivas. Dependendo do temperamento das aves, a equipe de tratadores precisará decidir entre a 
soltura das aves jovens diretamente no recinto ao utilizar uma gaiola de adaptação inicialmente. Todas 
as aves novasno recinto devem ser cuidadosamente monitoradas quando à sua adaptação. 
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Jaçanãs: A seguir é apresentado um protocolo de criação manual exemplificativo para jaçanãs. A taxa 
pós-eclosão para jaçanãs é extremamente lenta, embora essa taxa seja altamente variável entre as 
ninhadas e dentro destas. Jaçanãs criados manualmente podem mostrar sinais de imprinting. 
Recomenda-se que um boneco seja utilizado nos primeiros 3–5 dias para imitar o pai. 

Inicialmente, com 0–2 semanas, neonatos saudáveis podem ser mantidos em uma criadeira de ar 
forçado a uma temperatura de 35–36 °C (95–97 °F) com uma umidade relativa superior a 50%. Os 
filhotes podem ser facilmente mantidos juntos, pois não são agressivos uns com os outros. A 
temperatura na criadeira de ar forçado pode ser gradualmente reduzida para aproximadamente 32 °C 
(90 °F) no momento em que os filhotes atingirem 2 semanas de idade. Duas ou três camadas de toalha 
absorvente colocadas no topo da criadeira irão servir de isolamento contra flutuações de temperatura. O 
piso da criadeira também deve ser forrado com toalhas absorventes com algumas camadas de 
espessura. Ao utilizar uma criadeira de Unidade de Terapia Intensiva (AICU – Animal Intensive Care 
Unit), certifique-se de que uma toalha seja colocada na frente da criadeira para evitar que os dedos dos 
animais fiquem presos nos canais da porta de correr. A toalha absorvente deve ser coberta com 
superfície antiderrapante, como um forro plástico para prateleiras de cor clara ou tapete bar mat. Um 
espanador de penas deve ser pendurado em um canto da criadeira. 

Com cerca de 14 dias, os filhotes podem ser retirados da criadeira AICU e removidos para uma 
criadeira precocial maior, com um gradiente de temperatura criado pela utilização de uma fonte de calor 
radiante localizada (lâmpadas de cerâmica e/ou infravermelhas). A temperatura sob o centro da fonte de 
calor deve ser de 35–38 °C (95–100 °F) e a temperatura mínima longe da fonte de calor deve ser de 24 
°C (75 °F). A fundo da criadeira deve ser revestido com tapetes antiderrapantes. Uma superfície desigual 
para a ave caminhar deve ser criada colocando toalhas enroladas sob as toalhas de superfícieajudando 
a prevenir problemas comuns nos pés e articulações. Se uma caixa criadeira com paredes 
transparentesfor utilizada, pelo menos três lados devem ser cobertos com material opaco como barreira 
visual para reduzir o estresse e evitar estímulos. Criadeiras abertas normalmente são cobertas com rede 
de malha fina, pois as aves podem voar antes de 60 dias. Plantas e gramíneas artificiais não-tóxicas, 
que podem servir de barreira visual e substrato para caminhada, devem ser colocadas na criadeira. As 
plantas escolhidas não devem ter partes que possam ser arrancadas e ingeridas. Recomenda-se 
fornecer poleiro de altura adequada (> 1,3 cm [0,5 pol.] de profundidade), de preferência com textura 
áspera para melhorar as condições dos pés. Um prato maior, raso, cheio de água, de 2,5–5,1 cm (1–2 
pol.) de profundidade servirá como uma pequena piscina. Com 60 dias, os filhotes devem ser 
transferidos para um recinto de aves externo, se o clima permitir. Aves mantidas em ambientes internos 
por longos períodos apresentam predisposição a desenvolver rachaduras nas superfícies plantares de 
seus pés. 

 
Abibes: Um protocolo de criação manual exemplificativo para abibes é apresentado a seguir. Na 
eclosão, a temperatura na criadeira deve ser reduzida para 36,5 °C (97,7 °F) e a umidade relativa deve 
ser aumentada para 66–70%. Podem ser observados movimentos do ovo e vocalizações podem ser 
ouvidas 2 dias antes da eclosão. Deve-se deixar o neonato na chocadeira durante as primeiras 8-10 
horas até que ele esteja seco. Em seguida, os filhotes podem ser removidos cuidadosamente para uma 
caixa criadeira com uma temperatura de 32–34 °C (89,6–93,2 °F). Os filhotes podem ficar inativos por 
até 36 horas antes de começarem a se movimentar e se alimentar. Reduzir gradualmente a temperatura 
durante 10 dias até que a temperatura esteja próxima da temperatura ambiente (25 °C [77 °F]), enquanto 
continua a fornecer calor em uma extremidade da criadeira. Areia de rio, tapetes de forração para 
criadeiras ou toalhas são bons substratos. 

Deve-se oferecer alimentos vivos como tenébrios sobre a ração para incentivar a alimentação. Uma 
tigela de água rasa com seixos dentro deve ser fornecida a partir do primeiro dia. A partir do quinto dia, 
uma tigela de ração umedecida para aves softbill, carne moída e insetos vivos podem ser oferecidos. O 
objetivo deve ser fornecer aos filhotes aproximadamente 24% de proteína. Se o nível de proteína estiver 
muito elevado, problemas nas pernas poderão se desenvolver. Se possível, colocar a caixa de criadeira 
no exterior à luz do sol para ajudar a fornecer vitamina D. A quantidade de tempo na luz solar podevariar 
de acordo com a temperatura externa; o filhote não deveficar muito frio ou muito quente, mas 
recomenda-se um mínimo de 10 minutos de luz solar por dia. 

Por último, para servir como uma referência para as instituições que possam estar envolvidas na 
criação manual de abibes, a seguir é apresentada uma tabela que acompanha os pesos de abibes-
mascarados (Vanellus miles) de acordo com a idade. 
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Tabela 12. Exemplos de massa corporal de abibes-mascaradosao longo do tempo 
Dia Massa (g) 
0 18 
5 25 
10 30 
15 47 
20 65 
25 100 
30 130 
35 180 
40 225 
45 280 

(Holland, 2007) 
 

Ostraceiros: Quando ostraceiros são criados à mão para utilização como animais em programas, o risco 
de imprinting é alto. É preferível permitir que os filhotes sejam criados pelos pais até os 3 meses de 
idade, antes de completar a criação à mão. Se um ostraceiro for mantido sozinho para o uso em 
programas, há uma chance de que o ostraceiro crie vínculo com o tratador conforme se desenvolva. Isso 
pode levar a um comportamento agressivo com os outros tratadores e possivelmente com o público. 
Manter mais de um tratador trabalhando com a ave pode evitar vínculos como esse, mas nem sempre é 
possível evitar que o vínculo se estabeleça. 

 
 

7.6 Contracepção 
Muitos animais mantidos por instituições acreditadas pela AZA se reproduzem com tanto sucesso 

que técnicas contraceptivas são implementadas para garantir que a população permaneça com um 
tamanho saudável. 

Normalmente, para evitar a reprodução, os ovos reais podem ser substituídos por ovos falsos, 
permitindo que as aves incubem as réplicas durante o período normal de incubação. Se os ovos forem 
retirados sem serem substituídos por ovos falsos, a fêmea poderá tentar botar novos ovos várias vezes, 
podendo apresentar deficiência em seus níveis de cálcio. Após o período de incubação normal, se os 
pais ainda não tiverem abandonado o ninho, os ovos falsos deverão ser retirados. Algumas aves têm 
sido conhecidas por continuar a incubar ovos falsos muito tempo após o término do período de 
incubação, podendo levar a possíveis problemas, assim como problemas nas pernas devido ao fato de 
permanecerem muito tempo em posição de incubação. 

Com base nas recomendações da Associação Americana de Veterinários de Zoológicos, os 
embriões das aves com mais de 50% da gestação completa devem ser eutanasiados através de 
decapitação, overdose de anestésicos ou outros métodos de eutanásia apropriados para neonatos. Isso 
se deve ao fato de que após completar 50% da gestação, o tubo neural dos embriões já está 
desenvolvido o bastante para a percepção da dor. 

Para ovos com menos de 50% de gestação, o ovo deve ser retirado e resfriado e, em seguida, deve-
se determinar se o ovo está fértil ou não. O resfriamento é um método relativamente simples, e se for 
feito suficientemente cedo no desenvolvimento do embrião, é uma forma humanitária de eutanásia. Uma 
desvantagem é que "a idade do ovo" deve ser monitorada rigorosamente. Essa ainda é uma área em 
que mais pesquisas são necessárias. 
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Capítulo8. Manejo Comportamental 
 
8.1 Treinamento dos Animais 

Técnicas de condicionamento clássico e operante têm sido utilizadas para treinar animais há mais de 
um século. O condicionamento clássico é uma forma de aprendizagem associativa demonstrada por Ivan 
Pavlov e envolve a apresentação de um estímulo neutro que será condicionado (CS) juntamente com um 
estímulo incondicionado que evoca uma resposta inata, muitas vezes reflexiva (US). Se o CS e o US 
forem repetidamente combinados, eventualmente os dois estímulos se tornarão associados e o animal 
começará a produzir uma resposta comportamental condicionada ao CS. 

O condicionamento operante usa as consequências de um comportamento para modificar a 
ocorrência e a forma desse comportamento. O reforço e a punição são as ferramentas básicas do 
condicionamento operante. O reforço positivo ocorre quando um comportamento é seguido de um 
estímulo favorável para aumentar a frequência desse comportamento. O reforço negativo ocorre quando 
um comportamento é seguido pela remoção de um estímulo aversivo também para aumentar a 
frequência desse comportamento. A punição positiva ocorre quando um comportamento é seguido por 
um estímulo aversivo para diminuir a frequência daquele comportamento. A punição negativa ocorre 
quando um comportamento é seguido pela remoção de um estímulo favorável também para diminuir a 
frequência daquele comportamento. 

Instituições acreditadas pela AZA deverão utilizar técnicas de condicionamento de reforço para 
facilitar os procedimentos de manejo e as investigações de pesquisas comportamentais. Embora o 
desenvolvimento de um programa de treinamento para uma coleção de aves limícolas ainda seja 
bastante novo na maior parte dos zoológicos, é um investimento que vale muito a pena. Ele fornece às 
aves a oportunidade de participar voluntariamente nos seus próprios cuidados de saúde através de 
procedimentos menos invasivos (e.g.a ave entra voluntariamente em uma gaiola temporária ou sobe em 
uma balança sem precisar ser capturada pelo tratador) e proporciona as aves enriquecimento 
comportamental adicional. 

Para a maioria das instalações, incluir um programa de treinamento de manejo como parte do 
enriquecimento ambiental para coleções de aves limícolas pode ser um desenvolvimento completamente 
novo. Alterar práticas de manejo que permitam que espécimes individuais escolham se desejam 
participar de seus próprios cuidados de saúde adiciona o elemento de cognição; as aves pensam sobre 
o que está sendo pedido, tomam decisões e aprendem quais ações estão sendo positivamente 
reforçadas. 

Adicionar objetos de manejo como poleiros, balanças, caixas de contenção, etc. altera o recinto de 
aves limícolas diário normal. Através de sessões de treinamento, objetos ambientais incomuns tornam-se 
menos intimidantes quando estão relacionados com alimentos desejados. Cada sessão de treinamento 
oferece uma oportunidade para uma mudança no ambiente e comportamento. Vários fatores, como a 
hora do dia da sessão de treinamento, local de treinamento, duração da sessão, etc. podemcriar 
comportamentos variáveis da ave. As sessões de treinamento também permitem que a dieta de uma 
coleção de aves limícolas seja fornecida de forma alternativa. Ao invés de receber alimentos ou procurá-
los no recinto, a ave tem a oportunidade de merecer o alimento. 

Como a visão é o sentido dominante na maioria das aves e devido à natureza arisca das aves 
limícolas, um lançamento gentil dos alimentos tem funcionado melhor para a entrega de reforço primário 
e pode ser usado em vez de exigir que os indivíduos se alimentem na mão do tratador. Um chamado 
verbal baixo e calmo, dizendo "bom", com movimentos suaves do braço, pode ser usado ao entregar o 
reforço. Clicks e apitos também têm sido utilizados com sucesso como umvínculo com a ave. Se houver 
tendências ariscas na coleção, iscas podem ser usadas, com alimentos sendo jogados perto do 
poleiro/balança e, em seguida, deve-se incentivar as aves a ir até eles ou orientá-las até o local.  

 

Locais destinados para o pouso das aves: Dependendo do número de indivíduos em uma coleção de 
aves limícolas de uma instalação, diferentes locais para pouso podem ser estabelecidos em diversas 
áreas do recinto para reduzir a competição e agressão entre as aves. 

 

Treinamento para subir em balanças: Para evitar o manuseio excessivo de aves limícolas durante o 
acompanhamento da saúde geral e registros dealterações sazonais de peso, uma balança pode ser 
usada para pesar as aves mensalmente (ou quando necessário). A plataforma da balança deve estar 
posicionada em uma área onde as aves se sintam confortáveis. Um substrato familiar, como um tapete 
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nomad, pode ser colocado sobre a balança, a fim de esconder a cor prata brilhante da balança e 
fornecer às aves bom apoio para os pés ao subirem na plataforma. O treinamento para subir em 
balanças pode tornar a pesagem mensal um processo relativamente rápido, sem a necessidade de 
manusear ou conter as aves. Mais informações ainda são necessárias nessa área. 

 

Entrar em caixas de contenção: Fazer com que as aves limícolas entrem rotineiramente em uma gaiola 
de contenção — reduzindo o medo da gaiola — tem sido utilizado com sucesso para a captura. 
 
8.2 Enriquecimento Ambiental 

O enriquecimento ambiental, também chamado de enriquecimento comportamental, refere-se à 
prática de proporcionar uma variedade de estímulos ao ambiente do animal, ou alterar o próprio 
ambiente para aumentar a atividade física, estimular a cognição e promover comportamentos naturais. 
Estímulos, incluindo objetos naturais e artificiais, odores e sons, são apresentados de forma segura para 
que as aves Charadriiformes possam interagir com eles. Algumas sugestões incluem o fornecimento de 
alimentos em uma variedade de formas (i.e. congelado em gelo ou de uma forma que exija que o animal 
solucione quebra-cabeças simples para obtê-lo), utilizando a presença de odores/ sons de outros 
animais da mesma espécie ou de espécies diferentes e incluindo atividades de treinamento de animais 
(manejo ou pesquisa comportamental) na rotina diária.  
 Programas de manejo comportamental devem incluir treinamento, enriquecimento, projeto dos 
recintos e práticas de manejo. Devem ser elaborados para promover comportamentos naturais de aves 
limícolas, como forrageamento, voo, limpeza das penas, banho, andar pela água, nadar, 
termorregulação, corte, muda, comportamento de observação/alerta. Para uma descrição mais detalhada 
de todos os comportamentos naturais, consulte o Capítulo 2. Como bumblefoot é um problema de saúde 
comum de aves limícolas em cativeiro, cuidado especial deve ser dado para promover o comportamento 
de andar pela água tanto quanto possível. Todos os programas comportamentais devem ser avaliados 
regularmente. 

O treinamento é um componente importante de programas de manejo comportamental. Por exemplo, 
espalhando mais alimentos pelo recinto, os tratadores não podem alimentar as aves na mão, o que 
impede que o tratador possa monitorar a ingestão calórica exata de uma ave. Fazer com que as aves 
sejam treinadas para subir na balança é uma ferramenta importante para ajudar a monitorar a saúde das 
aves. Os tipos de enriquecimento listados na Tabela 13 têm sido utilizados em instituições da AZA, mas 
todos os itens devem ser aprovados pela equipe veterinária por questões de segurança, tais como 
emaranhamento, ingestão, aprisionamento ou preocupações com relação à dieta. 

Instituições acreditadas pela AZA devem ter um programa 
de enriquecimento formal por escrito que promova 
oportunidades comportamentais adequadas de Charadriiformes 
(Norma de Acreditação AZA 1.6.1). 

Programas de enriquecimento para Charadriiformes devem 
ser integradosaos programas de cuidados veterinários, nutrição 
e treinamento de animais para aumentar a eficácia e qualidade 
do cuidado e manejo animal previsto. Instituições acreditadas 
pela AZA devem ter equipes de trabalho específicas atribuídas 
para supervisionar, implementar, treinar e coordenar programas 
de enriquecimento de forma interdepartamental (Norma de 
Acreditação AZA 1.6.2). 

Todos os itens de enriquecimento devem ser avaliados 
quanto a diversos problemas de segurança, como, por exemplo, 
a constrição por emaranhamento de partes do corpo, riscos de 
tropeções, qualquer coisa que possa causar problemas nos pés, riscos de asfixia, problemas de saúde 
alimentares, etc. A fim de evitar excessos alimentares, as instalações podem considerar remover o 
alimento utilizado como reforço da dieta primária, apenas oferecendo esse alimento durante as sessões 
de treinamento. Todos os itens de enriquecimento devem passar por um processo de aprovação 
adequado que considere padrões desegurança, comportamento e do recinto. Além disso, a resposta aos 
itens utilizados no enriquecimento deve ser rotineiramente monitorada e registrada. Um método que tem 
sido utilizado com sucesso é fazer um cronograma para o enriquecimento em calendários mensais para 
assegurar que os tipos de enriquecimento, assim como os dias, sejam variáveis. Consulte o Anexo I para 

Norma de Acreditação AZA  
 

(1.6.1) A instituição deve ter um programa 
de enriquecimento formal por escrito que 
promova oportunidades de 
comportamentos adequados das espécies. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.6.2) A instituição deve ter um membro 
específico da equipe ou 
comissãoresponsável pela supervisão, 
implementação e treinamento do programa 
de enriquecimento e pela coordenação 
interdepartamental dos esforços de 
enriquecimento. 
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exemplos de planejamentos de enriquecimento escritos exemplificativos e novos formulários de 
avaliação de iniciativas de enriquecimento. A Tabela 13 ilustra vários exemplos de dispositivos de 
enriquecimento normalmente utilizados com aves limícolas e quais os comportamentos que esses 
dispositivos promovem.  

 

Tabela 13. Exemplos de dispositivos de enriquecimento comumente utilizados com aves limícolas e comportamentos 
associados * 

*Informações para esta tabela incluem ideias de enriquecimento de diferentes instituições acreditadas pela AZA 

Técnica/dispositivo 
de enriquecimento 

Descrição Comportamento (s) 
associado (s) 

Vocalizações de aves Reproduzir gravações de vocalizações de aves. * 
Não use gravações que possam estressar 
indevidamente os animais (i.e.não use 
vocalizações evidentemente agressivas ou 
territoriais). 

Comportamentos de vocalização e 
busca 

Alimentos dispersos ou 
uso de alimentadores de 
PVC 

Usar métodos para fornecer itens alimentares 
como insetos ou vermes espalhados pelo recinto 
e não em tigelas de comida. Os alimentos podem 
ser espalhados ou escondidosde diversas formas: 
(1) espalhados sobre a superfície do substrato do 
recinto; (2) espalhados entre a vegetação; (3) 
suavemente enterrados com uma polegada ou 
menos de profundidade sob substratos do recinto, 
como areia ou terra; (4) escondido sob as bordas 
de troncos ou pedras; (5) colocados em 
alimentadores de PVC que podem ser colocados 
no solo ou pendurados. 

Comportamentos de forrageamento 
natural como sondar o substrato, 
etc. 

Espelhos Instalar pequenos espelhos no recinto ou área 
temporária, alterar a localização dos espelhos se 
estes forem deixados por mais de um dia no 
recinto. 
*Observar comportamentos agressivos contra o 
espelho e removê-lo se necessário. 

Comportamentos de vocalização e 
displays de exibições do animal 

Névoa/chuveiro Névoa e/ou chuveiros disponibilizados em um 
cronograma variado. 

Banho e limpeza das penas 

Reorganização da 
estrutura dos recintos 

Alterar localização e organização da estrutura do 
recinto (troncos, rochas, plantas, recipientes para 
banho, etc.). 

Estimula investigação da estrutura 
do recinto, assim como promove o 
uso de mais áreas do recinto 

Água: alterar 
profundidade e 
acrescentar movimento 

Alterar o tamanho de recipientes de banho, 
mudança das marés, etc. 

Forrageamento, andar pela água, 
andar no substrato, rastrear o 
terreno 

Oferecer itens 
alimentares em 
cronograma variado e/ou 
oferecer diferentes 
opções de alimentos  

Oferecer alimentação em períodos aleatórios e/ou 
escolhas alimentares diferentes. 

Maior forrageamento 

Uso de alimentos vivos Oferecer alimentos vivos, como moluscos 
bivalves, insetos, anelídeos, etc. Deve-se oferecer 
os bivalves ainda na concha. 

Andar, correr, forrageamento (e.g. 
apunhalar com o bico, bicar, bater 
o alimento). Aumenta tempo 
necessário para forrageamento e 
alimentação 

Revirar substrato ou 
fazer pequenas pilhas de 
areia 

Revirar o substrato com uma pá ou criar 
pequenos montes ou pilhas de substrato. Nos 
montes formados é possível colocar alimentos 
vivos, como tenébrios, ou osmontes podem ser 
feitos com areia de corpos d’água que podem 
conter organismos vivos de água salgada, se 
disponível. 

Andar, forrageamento (sondar 
substrato, apunhalar com o bico, 
bicar).Aumenta tempo necessário 
para forrageamento e alimentação. 
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8.3 Interações da Equipe e Animais 

O treinamento dos animais e os protocolos e técnicas de enriquecimento ambiental devem ser 
baseados em interações que promovam a segurança para todos os envolvidos. 

Devido ao seu pequeno tamanho, aves limícolas não representam uma grande ameaça aos 
membros da equipe de manejo e cuidado dos animais. Por outro lado, deve-se tomar cuidado, pois os 
membros da equipe de trabalho podem lesionar os animais. Os membros da equipe de trabalho devem 
estar cientes da natureza defensiva e arisca das espécies de aves limícolas e devem ter cuidado para 
não criar situações desnecessariamente estressantes. Aproximações lentas e paciência são fatores 
importantes para desenvolver uma relação de confiança durante o treinamento. É preferível que os 
membros da equipe trabalhem com os animais em um ambiente "livre de contato"; no entanto, o 
aumento da proximidade em relação aos indivíduos em um plantel de animais irá depender do nível de 
conforto das aves. Assumir uma posição de cócoras de postura corporal durante o treinamento irá 
melhorar o nível de conforto da ave. Não há questões de segurança humana ao trabalhar com aves 
limícolas e a equipe de tratadores pode ter contato direto com as aves sem o uso de proteção. 

Projetos de recintos que incluam áreas temporárias ou barreiras visuais para separar indivíduos 
determinados podem beneficiar o manejo dos animais e também podem melhorar o treinamento em 
dinâmica competitiva de grupo. Uma superfície plana pequena e apropriada para a colocação da 
balança, que também possa promover acesso do tratador às aves a uma distância confortável,seria uma 
excelente característica de recintos. 

Muitas vezes, as aves mais agressivas podemdominar uma área de treinamento. O tamanho do 
recinto precisa ser grande o bastante para permitir o trabalho com várias aves, permitindo que as aves 
permaneçam a uma distância confortável do tratador e de membros da mesma espécie. Além disso, 
deixar espaço para dispositivos,como balanças e caixas de contenção, é importantepara o projeto geral 
dos recintos. Alguns zoológicos e aquários têm designado áreas permanentes para gaiolas de captura 
dentro do recinto, onde as aves podem se habituar às capturas; algumas vezes as aves são até mesmo 
alimentadas nas gaiolas. Isso permite que as aves fiquem extremamente confortáveis quando entramnas 
gaiolas de captura, facilitando o processo de captura das aves.  

 
8.4 Capacitação e Treinamento das Equipes de Trabalho 

Membros da equipe de Charadriiforme devem ser treinados em todas as áreas de manejo 
comportamental de Charadriiformes. Financiamento deve ser disponibilizado para cursos de educação 
continuada, reuniões relacionadas, participação em conferências e outras oportunidades profissionais da 
AZA. Uma biblioteca de referência adequada à dimensão e complexidade da instituição deve estar 
disponível a todos os funcionários e voluntários para fornecer-lhes informações precisas sobre as 
necessidades comportamentais dos animais com os quais eles trabalham. 

Os membros das equipes de trabalho devem estar familiarizados com a história natural, 
comportamento, biologia e técnicas de manejo de aves limícolas, assim como devem conhecer o 
treinamento dos princípios básicos de condicionamento operante. Recomenda-se que as equipes de 
trabalho estejam familiarizadas com a variedade de vocalizações e posturas/displays. Os membros das 
equipes devem ser capazes de capturar e conter a ave com rapidez e segurança quando necessário. 
Novos tratadores devem ser treinados pelos tratadores com experiência em todos os aspectos da 
criação, manejo e treinamento de aves limícolas sempre que possível. O TAG de Aves Limícolas da AZA 
não tem nenhuma recomendação específica para certificações e qualificações necessárias às equipes 
de trabalho envolvidas no cuidado e manejo de aves limícolas, mas incentiva todas as instituições a 
oferecerem oportunidades para os tratadores dos animais adquirirem experiência adicional em todas as 
áreas de manejo e cuidado animal. 

Todos os membros das equipes que trabalharem com aves limícolas devem estar cientes de todas 
as tendências comportamentais exibidas pelas aves. Se um programa de treinamento de aves limícolas 
for desenvolvido, os membros das equipes devem estar familiarizados com os princípios básicos de 
condicionamento operante, com ênfase no reforço positivo. Um planejamento de capacitação deve 
indicar o objetivo geral de comportamentos do animal a serem obtidos, etapas utilizadas para atingir o 
objetivo, e o benefício ou finalidade do comportamento. A segurança do pessoal e dos animais é uma 
prioridade para os programas de treinamento e enriquecimento e protocolos apropriados devem ser 
aprovados antes da implementação pelas equipes de manejo e criação. 
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Capítulo 9. Animais Utilizados em Programas 
 
9.1 Política de Animais Utilizados em Programas 

A AZA reconhece muitos benefícios para a educação e conservação da natureza de apresentações 
de animais em programas. A Declaração de Posicionamento em Relação à Utilização de Animais em 
Programas da Comissão de Educação para a Conservação da AZA (Anexo D) resume o valor das 
apresentações de animais em programas. 

Para efeitos dessa política, um animal utilizado em programas é descrito como um animal 
apresentado tanto dentro quanto fora de seu recinto normal, destinado a ter proximidade regular ou 
contato físico com treinadores, tratadores ou público visitante, ou que fará parte de um programa 
contínuo de educação e conservação da natureza. 

As apresentações dos animais em programas acarretam uma série de responsabilidades, incluindo o 
bem-estar dos animais envolvidos, a segurança dos tratadores e do público e a responsabilidade pelas 
mensagens educativas recebidas pelo público. Portanto, a AZA exige que todas as instituições 
acreditadas que oferecem apresentações de animais em programas desenvolvam uma política 
institucional de animais utilizados em programas que identifique e justifique claramente as espécies e 
indivíduos aprovados como animais utilizados em programas e detalhe seu plano de manejo de longo 
prazo e objetivos educacionais do programa. 

As normas de acreditação da AZA exigem que as condições 
e tratamento dos animais em programas educacionais cumpram 
as normas estabelecidas para o restante dos animais do plantel, 
incluindo o acesso a recintos adequados às espécies, 
possibilidade de realização de exercícios, enriquecimento 
ambiental, acesso a cuidados veterinários, nutrição e outras 
normas relacionadas (Norma de Acreditação AZA 1.5.4). Além 
disso, fornecer aos animais utilizados em programas opções 
para escolherem entre uma variedade de condições dentro de 
seu ambiente é essencial para assegurar o sucesso do cuidado, 
bem-estar e manejo do animal. Alguns desses requisitos podem 
ser atendidos fora do recinto primário de exposição, enquanto o 
animal está envolvido em um programa ou sendo transportado. 
Por exemplo, um recinto temporário pode ter um tamanho menor 
do que um recinto principal, contanto que as necessidades 
físicas e psicológicas dos animais sejam respeitadas durante o 
programa; após retornar à instalação, o animal deve ser 
devolvido a seu recinto apropriado à espécie, conforme descrito 
acima.  

Neste momento, não são conhecidas aves pertencentes a estas famílias sendo utilizadas em 
programas de animais. Essa é uma área que precisa de mais pesquisas. 
 
9.2 Planos Institucionais Para Animais Utilizados 
em Programas 

A política da AZA sobre a apresentação de animais é a 
seguinte: a AZA dedica-se à excelência nos cuidados e bem-
estar animal, conservação, educação e pesquisa e à 
apresentação de animais de formas que inspirem o respeito pela 
vida selvagem e pela natureza. A posição da AZA é que os 
animais devem sempre ser apresentados em conformidade com 
os seguintes princípios fundamentais: 

• A saúde, segurança e o bem-estar humano e animal 
nunca devem ser comprometidos. 

• Educação e mensagens de conservação significativas 
devem sempre estar incluídas na apresentação. 

• Os espécimes envolvidos devem ser constantemente 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.3)Se demonstrações de animais 
fizerem parte dos programas da 
instituição, uma mensagem de educação 
e conservação deve estar incluída. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.4)Uma política escrita sobre a 
utilização de animais vivos em programas 
deve estar em arquivo. Animais utilizados 
em programas de educação devem ser 
mantidos e tratados por pessoal treinado 
e as condições de alojamento devem 
cumprir as normas estabelecidas para o 
restante dos animais do plantel, incluindo 
abrigos adequados às espécies, 
exercícios, enriquecimento social e 
ambiental, acesso a cuidados 
veterinários, nutrição, etc. Alguns desses 
requisitos podem ser atendidos fora do 
recinto principal, por exemplo: abrigos 
temporários podem ser menores do que o 
recinto principal desde que as 
necessidades físicas e psicológicas dos 
animais sejam atendidas 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.5)Para animais utilizados em 
programas fora da instituição e para fins 
educacionais, a instituição deve dispor de 
protocolos adequados para proteger o 
restante dos animais da instituição da 
exposição a agentes infecciosos. 
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mantidos de forma a atender suas necessidades sociais, físicas, comportamentais e nutricionais.  
 

Instituições acreditadas pela AZA que tenham designado animais para programas devem 
desenvolver sua própria Política Institucional de Animais 
Utilizados em Programas, articulando e avaliando os benefícios 
do programa (ver Anexo E para recomendações). Os animais 
destinados a programas devem ser constantemente mantidos de 
forma a atender suas necessidades sociais, físicas, 
comportamentais e nutricionais. Mensagens de conservação e 
educação devem ser um componente integral de qualquer 
programa de demonstração de animais (Norma de Acreditação 
AZA 1.5.3).  

As equipes de educação e cuidado e manejo dos animais 
devem ser treinadas em protocolos específicos de manejo de 
animais utilizados em programas, técnicas de mensagens de 
conservação e educação e em procedimentos de interação com 
o público. Os membros dessas equipes devem ser capazes de reconhecer estresse ou desconforto 
exibidos pelos animais em programas e também devem ser 
capazes de resolver quaisquer problemas de segurança que 
possam surgir. 

Programas que envolvam a saída dos animais do zoológico 
ou aquário por qualquer motivo ou finalidade podem expor os 
animais a agentes infecciosos que podem se espalhar para o 
restante da população saudável da instituição. Instituições 
acreditadas pela AZA devem dispor de protocolos adequados 
para evitar que isso aconteça (Norma de Acreditação AZA 1.5.5).  

Deve-se prestar atenção cuidadosa ao projeto e tamanho de 
todos os recintos de animais utilizados em programas, incluindo 
recintos principais, abrigos temporários, hospital, quarentena e 
áreas de isolamento, de modo que as necessidades físicas, 
sociais, comportamentais e psicológicas da espécie sejam 
atendidas e os comportamentos adequados da espécie sejam 
facilitados (Norma de Acreditação AZA 10.3.3; Norma de 
Acreditação AZA 1.5.2).  

Atenção similar deve ser dada aos meios nos quais o animal 
será transportado, tanto no interior da instituição quanto no 
transporte para locais externos à instituição. O transporte dos 
animais deve ser realizado de forma legal, segura, bem 
planejada e coordenada, e deve sempre minimizar os riscos ao 
animal, equipes de trabalho e público em geral (Norma de 
Acreditação AZA 1.5.11).  
 
9.3 Avaliação do Programa 

Instituições acreditadas pela AZA que possuam Plano 
Institucional de Animais Utilizados em Programas devem avaliar a eficácia do plano rotineiramente (ver 
Anexo E para recomendações). A eficácia de retenção do conteúdo de mensagens de conservação e 
educação, a saúde e o bem-estar dos animais, as respostas do público, a eficácia das políticas e a 
prestação de contas e ramificações de violações das políticas devem ser avaliados e revistos, conforme 
necessário.  
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(10.3.3)Todos os recintos dos animais 
(recintos principais, áreas temporárias, 
hospital e quarentena/ isolamento) 
devemter tamanho e complexidade 
suficientes para atender o bem-estar 
físico, social e psicológico dos animais; 
recintos de exposição devem incluir 
condições para o enriquecimento 
comportamental dos animais. As 
diretrizes de alojamento de animais da 
AZA descritas nos Manuais de Cuidadsos 
(ACM) devem ser seguidas.  

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.11)O transporte de animais deve ser 
realizado de forma segura, bem 
planejada e coordenada, e deve sempre 
minimizar os riscos ao animal, equipes de 
trabalho e público em geral. Todas as leis 
locais, estaduais e federais devem ser 
seguidas. O planejamento e coordenação 
para o transporte de animais requer uma 
boa comunicação entre todas as partes 
envolvidas, planos para uma variedade 
de emergências e contingências que 
possam surgir e a execução em tempo 
hábil do transporte. Em nenhum 
momento o animal ou as pessoas devem 
ser submetidos a riscosou perigos 
desnecessários. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.2)Todos os animais devem ser 
mantidos em recintos e grupos 
apropriados que satisfaçam suas 
necessidades sociais, psicológicas e 
físicas. Sempre que possível e adequado, 
os animais devem poder optar entre uma 
variedade de condições em seu 
ambiente. A exibição de espécimes 
individuais deve ser evitada a menos que 
seja considerada biologicamente correta 
para as espécies envolvidas. 
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Capítulo10. Pesquisa 
 
10.1 Metodologias Conhecidas 

A AZA acredita que as práticas de manejo, criação, cuidados 
veterinários e conservação atuais de Charadriifirmes devem 
basear-se na ciência, e que um compromisso com a pesquisa 
científica, tanto básica como aplicada, é uma marca dos 
zoológicos e aquários modernos. Instituições acreditadas pela 
AZA têm uma oportunidade inestimável e espera-se que 
realizem ou facilitem a realização de pesquisas, tanto em 
condições in situ como em condições ex situ, para o avanço do 
conhecimento científico dos animais sob nossos cuidados e para 
melhorar a conservação das populações selvagens. Esse 
conhecimento pode ser conseguido através da participação em 
pesquisas patrocinadas pelo TAG da AZA ou SSP (Species Survival PLAN®), realização de projetos de 
pesquisa originais, afiliação com universidades locais, e/ou contratação de pessoal com credenciais 
científicas (Norma de Acreditação AZA 5.3).  

As populações de muitas espécies norte-americanas de aves limícolas estão em forte declínio. Para 
inverter essa tendência e alcançar populações estáveis, é necessário um conhecimento básico da 
biologia de aves limícolas. Apenas algumas espécies apresentam estimativas válidas de tamanho da 
população. Fatores limitantes da população da maioria das espécies são desconhecidos. O principal 
objetivo do Programa Nacional de Pesquisa de Aves Limícolas (NSRP) (shorebirdplan.fws.gov) é a 
manutenção de populações autossustentáveis estáveis. Esse objetivo é semelhante aos objetivos dos 
grupos de manejo de populações da AZA. Parcerias entre órgãos federais, estaduais e não-
governamentais são incentivadas para alcançar os objetivos de obter populações de aves limícolas 
estáveis. Os zoológicos podem ajudar através do desenvolvimento de parcerias para auxiliar pesquisas 
sobre as populações de aves limícolas e estudando o comportamento e fisiologia de aves limícolas em 
zoológicos ou aquários. O NSRP afirma que um tema de pesquisa é aumentar a produtividade; isso 
inclui programas de reprodução ex situ e programas de reintrodução. 

O TAG de Charadriiformes inclui as aves limícolas e a família Alcidae. Dentro do TAG há três SSPs 
Verdes: a grazina-inca (Larosterna inca), o papagaio-do-mar (Fratercula arctica) e o papagaio-do-mar-
de-penachos (Fratercula cirrhata); quatro SSPs Amarelos: o arau-comum (Uria aalge), o pernilongo-de-
costas-negras (Himantopus mexicanus), o alcaravão-do-cabo (Burhinus capensis) e o abibe-mascarado 
(Vanellus miles); e dois SSPs Vermelhos: a jacana-africana (Actophilornis africanus) e o abibe-esporado 
(Vanellus spinosus). Dependendo das avaliações populacionais realizadas pelo Centro de Manejo de 
Populações, o papagaio-do-mar-de-chifres (Fratercula corniculata) e o téu-téu-pescoço-pardo (Burhinus 
superciliaris) podem se tornar espécies SSPs Amarelas. 

A Universidade de Minnesota e a Estação Biológica da Universidade de Michigan estão envolvidas 
com a pesquisa de aves limícolas na região dos Grandes Lagos. Essas duas universidades têm parceria 
com o jardim Zoológico de Detroit e a USFWS no Projeto de Charadrius melodus dos Grandes Lagos. A 
Universidade Estadual do Lago Superior e o Grupo de Conservação para a Sustentabilidade dos 
Grandes Lagos também apoiam oProjeto de Charadrius melodus dos Grandes Lagos. Sustain Our Great 
Lakes é uma parceria binacional, público-privada, que apoia, recupera e protege peixes, a vida selvagem 
e os habitats na Bacia dos Grandes Lagos, usando sua influência para conseguir financiamento, 
estrutura e capacidade de conservação e orientando parceiros e recursos rumo às principais questões 
ecológicas. 

• O Zoológico de Detroit e o Departamento de Saneamento e Água de Detroit e a USFWS têm 
parceria na criação do habitat da andorinha-do-mar-comum, orientando andorinhas-do-mar que 
estão nidificando de volta a seus antigos locais de nidificação em Belle Isle. 

• O Aquário de Monterey Bay e o Point Blue Conservation Science combinam esforços no 
Programa de Charadrius nivosus. Desde 2000, o Aquário de Monterey Bay já soltou de volta à 
natureza 100 aves. 

Pesquisadores envolvidos com a pesquisa de Charadriiformes: 

Norma de Acreditação AZA 
 

(5.3)As instituições devem maximizar a 
geração de conhecimentos científicos 
adquiridos a partir do plantel. Isso pode 
ser conseguido através da participação 
em pesquisas patrocinadas pelo 
SSP/TAG da AZA quando aplicável, 
realizando projetos de pesquisa originais, 
afiliando-se com universidades locais 
e/ou contratando pessoal com 
credenciais científicas. 
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• Dr. Francie Cuthbert da Universidade de Minnesota tem conduzido pesquisas sobre aves 
limícolas na Área dos Grandes Lagos por muitos anos. 

 

• Dr. Terry Norton D.V.M. da St. Catherine’s Island Foundation tem realizado avaliações de saúde 
em piru-pirus selvagens na Geórgia e Carolina do Sul.Dr. Norton é veterinário consultor de 
Charadriiformes selvagens para o TAG. 

 

Investigações de pesquisas —observacionais, comportamentais, fisiológicas ou de base genética — 
devem ter finalidade científica clara e uma expectativa razoável de ampliar o conhecimento das espécies 
investigadas e podem proporcionar resultados que beneficiem a saúde ou o bem-estar dos animais em 
populações selvagens. Muitas instituições acreditadas pela AZA mantêm programas de treinamento de 
reforço positivo em seus cronogramas de rotina para facilitar pesquisas sensoriais, cognitivas e 
fisiológicas e esses tipos de programas são fortemente incentivados pela AZA. 

• Roche, Cuthbert, & Arnold (2009) realizaram um estudo observacional sobre a aptidão relativa 
de batuíras-melodiosas criadas em zoológicos e selvagens para determinar se o salvamento de 
ovos pode contribuir para a recuperação da população dos Grandes Lagos.Este grupo está 
pesquisando a eficácia dos programas de salvamento de ovos e isso pode beneficiar 
diretamente a população selvagem. 
 

• O trabalho com o piru-piru (Haematopus palliatus) de Carson-Bremer et al. (2010) é um estudo 
da fisiologia que fornece valores de hematologia, plasma, bioquímica, níveis hormonais e 
exposição a determinados patógenos.Isso fornece informações de base importantes sobre o 
piru-piru e ajudará no monitoramento e conservação futuros. 
 

• Saunders, Ong, e Cuthbert (2013) realizaram um estudo investigando o reconhecimento de 
ameaças de filhotes de batuíra-melodiosa criados em aquários/zoológicos para determinar se os 
indivíduos responderam adequadamente aos predadores. Este grupo descobriu que filhotes 
criados em zoológicos/aquários demonstraram reconhecimento inato de ameaças, sugerindo que 
os indivíduos seriam capazes de responder ao ataque de predadores quando soltos na natureza. 
 

• Neuman et al (2013) realizaram um estudo avaliando o sucesso de borrelhos-de-coleira-
interrompida em zoológicos/aquários, comparando a sobrevivência e o sucesso reprodutivo de 
indivíduos criados em zoológicos/aquários e indivíduos selvagens. 
 

Atualmente não há muitas informações sobre paradigmas de testes de pesquisas para este TAG. 
Qualquer pesquisa sobre esses temas seria útil. 

Vários artigos foram publicados sobre as diferenças entre 
batuíras, tarambolas e borrelhos criados em zoológicos e 
selvagens e sobre como desenvolver e aperfeiçoar técnicas. Um 
artigo comparou a reprodução de batuíras, tarambolas e 
borrelhos criados à mão e selvagens em Pagel et al. (1989). 
Powell et al. (1997) publicou um artigo sobre batuíras-
melodiosas criadas ex situ e o desenvolvimento de técnicas para 
aumentar as populações selvagens. Outras pesquisas têm sido 
feitas sobre o comportamento inato contra predadores em batuíras-melodiosas criadas ex situ e as 
contribuições que um programa de salvamento de ovos pode ter na recuperação da população de 
batuíras-melodiosas dos Grandes Lagos (Saunders et al, 2013; Roche et al., 2009). Esses 
pesquisadores estão quantificando como programas de criação ex situ impactam programas de 
reintrodução. 

Instituições acreditadas pela AZA são obrigadas a ter uma política de pesquisas claramente escrita 
que identifique os tipos de pesquisa que estão sendo conduzidas, métodos utilizados, equipes 
envolvidas, avaliações de projetos, animais incluídos e 
orientações para a notificação ou publicação de quaisquer 
conclusões (Norma de Acreditação AZA 5.2). As instituições 
devem designar um indivíduo qualificado para supervisionar e 
dirigir seu programa de pesquisa (Norma de Acreditação AZA 
5.1). Se as instituições não forem capazes de conduzir 
pesquisas dentro de suas instalações, elas são fortemente 

Norma de Acreditação AZA 
 

(5.1)As atividades de pesquisa devem 
estar sob a orientação de uma pessoa 
qualificada para tomar decisões 
informadas com relação às pesquisas. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(5.2)As instituições devem ter uma 
política escrita descrevendo o tipo de 
pesquisa que realizam, métodos, equipes 
envolvidas, avaliações, animais 
envolvidos e as diretrizes para a 
publicação das conclusões. 
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encorajadas a fornecer estrutura financeira, de pessoal, logística e outros apoios para iniciativas de 
pesquisa e conservação prioritárias identificadas pelos Grupos Consultivos de Táxons (TAGs) ou 
Programas de Planejamento de Sobrevivência das Espécies (SSP - Species Survival Plans®).  

 
Exemplo de Política de Pesquisas: 
 
POLÍTICA DE SUPERVISÃO DE PESQUISAS 
AQUÁRIO A 
I. INTRODUÇÃO 
O Aquário A está comprometido em apoiar, facilitar e realizar pesquisas científicas biológicas em busca de sua 
missão de inspirar a conservação dos oceanos. Esforços de conservação eficazes têm suas raízes na ciência e o 
Aquário apoia os esforços de pesquisa que beneficiem os parentes silvestres das espécies mantidas sob seus 
cuidados e seus habitats. 
O Aquário desenvolveu esta estrutura de supervisão administrativa para garantir que as pesquisas conduzidas sob a 
égide do Aquário sejam credíveis, defensáveis e meritórias. Esta estrutura também: 

• Incentiva e facilita a realização de pesquisas no Aquário, e mantém um processo de revisão, aprovação e 
acompanhamento efetivo e pouco oneroso; 

• Mantém pesquisadores responsáveis pelo progresso, atividades e resultados; 
• Está em conformidade com os requisitos e orientações da AZA com relação à supervisão de pesquisas. 

II. ESCOPO DE ATIVIDADES INCLUÍDAS 
Para efeitos da presente estrutura de supervisão, "pesquisa científica" é definida como a investigação biológica 
diligente, sistemática e baseada em experiências, fora do âmbito de manejo e cuidados clínicos normais de plantas e 
animais, visando descobrir ou rever fatos, teorias e aplicações. A pesquisa científica abrangida por esta estrutura de 
política inclui a pesquisa por pesquisadores que não façam parte da equipe do Aquário e que solicitem ativos e 
recursos do Aquário. A estrutura também inclui as pesquisas realizadas pela equipe do Aquário quando uma ou mais 
das seguintes situações se apliquem: 

• Há potencial para preocupações de saúde 
• Um compromisso financeiro ou recurso significativo é necessário 
• Há preocupações de saúde e segurança humanas 
• A pesquisa envolve o uso da marca do Monterey Bay Aquarium 
• A pesquisa tem grande visibilidade do público ou afeta a experiência do visitante 
• A supervisão é solicitada pelo VP de Manejo, Diretor de Pesquisa para a Conservação, Comissão de Bem-

Estar Animal ou pelo pesquisador 
 
III. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DE INICIATIVAS DE PESQUISA 
Todas as pesquisas abrangidas por esta política serão criticamente revisadas. Embora os parâmetros específicos 
avaliados durante esse processo de revisão possam variar dependendo da natureza da investigação proposta, todas 
as propostas serão avaliadas através dos seguintes critérios:  

• Relevância para a missão do Aquário 
• Rigor científico e defensibilidade 
• Mérito científico 
• Além disso, a fim de ser considerada para aprovação, todas as propostas de investigação devem: 
• Cumprir com todos os regulamentos internos e externos aplicáveis, incluindo, entre outros, licenças 

federais, estaduais, locais e institucionais 
• Estar em conformidade com padrões éticos científicos 
• Ser financeiramente e logisticamente viáveis com os recursos disponíveis do Aquário 
• Identificar um orientador científico qualificado 
• Não ser redundante com pesquisas institucionais em andamento sem justificativa adequada e específica 

 

IV. PROTOCOLOS E PROCEDIMENTOS PARA SUPERVISÃO DE PESQUISAS 
A. Comitê de Pesquisa 
O Comitê de Pesquisa do Aquário é composto dos seguintes membros: 

• Diretor de Pesquisa da Conservação (Presidente)  
• Coordenador Sênior de Projetos Especiais de Pesquisa da Conservação 
• Veterinário da Equipe 
• Vice-Presidente de Manejo e Cuidado dos Animais 
• Diretor de Manejo e Cuidado dos Animais 
• Pesquisador não pertencente ao Aquário sem interesse nas iniciativas de pesquisa do Aquário 

Este comitê supervisiona a implementação e administração do programa de supervisão de pesquisas do Aquário. As 
responsabilidades do Comitê são: 

• Monitorar e, quando necessário, rever as políticas e procedimentos de pesquisa do Aquário 
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• Rever e avaliar as propostas de pesquisa, relatórios de andamento e relatórios finais 
• Manter uma lista atualizada de projetos de pesquisa pendentes e atuais realizados sob os auspícios desta 

política, e fornecer um relatório de síntese anual para a gerência sênior 
• Rever, aprovar e acompanhar os pedidos externos de amostras biológicas 

 

B. Processo de Aprovação de Pesquisa 
Os pesquisadores que pretendem realizar pesquisas no Aquário devem apresentar uma proposta de pesquisa no 
formulário padronizado do Aquário. As propostas serão apresentadas ao Coordenador Sênior, que atuará como a 
liderança administrativa de revisão, aprovação e acompanhamento das propostas de pesquisa. Para projetos que 
requeiram um financiamento significativo do Aquário, as propostas deverão ser apresentadas em sincronia com o 
processo anual de definição de metas e orçamento do Aquário. 

Todas as propostas serão analisadas pelo Presidente do Comitê de Pesquisa e encaminhadas a todos os 
membros do Comitê. O Presidente poderá recomendar, ou qualquer outro membro do Comitê poderá solicitar, que 
as propostas de pesquisa específicas sejam revistas por todo o Comitê, por um ou mais revisor designado, ou por 
um ou mais revisor externo. Nenhuma avaliação externa será obtida pelos membros do Comitê sem aprovação 
prévia de todo o Comitê. Todas as comunicações com revisores externos sãorealizadas através do Presidente, 
Coordenador Sênior ou pessoa designada. O Comitê poderá solicitar uma reunião com o pesquisador e outras 
partes interessadas para esclarecer aspectos da proposta ou responder a questões dos revisores. A aprovação, 
negação ou continuidade de obtenção de informações ou esclarecimentos devem ser obtidas por consenso do 
Comitê. O Coordenador Sênior irá supervisionar a comunicação entre o pesquisador e o comitê com relação ao 
andamento e destinação de propostas de pesquisa. 
 

C. Requisitos e Expectativas 
Relatórios anuais de andamento das pesquisas são necessários para todas as pesquisas realizadas no âmbito desta 
política. Relatórios de pesquisa internosdevem ser entregues até 1° de agosto de cada ano, permitindo a avaliação 
das iniciativas de pesquisa em andamento antes da preparação do orçamento para o ano seguinte. 

Os relatórios finais devem ser entregues após a conclusão de todos os projetos de pesquisa. A ampla 
divulgação dos resultados da pesquisa, incluindo a publicação dos resultados, é incentivada. O aquário deve ser 
devidamente reconhecido nas publicações resultantes de pesquisas realizadas no âmbito desta política. Cópias dos 
produtos escritos (textos publicados, relatos na literatura cinza, novas edições de relatórios publicados, artigos de 
revistas, livros e capítulos de livros, dissertações e teses) decorrentes de projetos de pesquisa devem ser enviados 
ao Presidente do Comitê quando publicados e serão colocados em acervo da biblioteca do Aquário. 

A critério do Comitê, os principais pesquisadores podem ser obrigados a apresentar o andamento e os 
resultados de suas pesquisas ao pessoal do Aquário e voluntários em seminários ou outros eventos.  
 
 O Projeto Charadrius melodus administrado pelo Zoológico de Detroit e o Projeto Charadrius nivosus 
do Monterey Bay Aquarium são duas iniciativas prioritárias para a conservação. O Zoológico de Detroit 
tem contribuído grandemente para as metas de conservação através do Projeto Charadrius melodus e 
do programa de restauração de habitat da andorinha-do-mar. O Monterey Bay Aquarium tem contribuído 
para as metas de conservação da AZA através do programa de Charadrius nivosus. 
 
Programa Charadrius nivosus do Monterey Bay Aquarium: A mesma equipe de trabalho é usada 
para o cuidado dos animais da exposição e dos animais em reabilitação. Para diminuir a possibilidade de 
transmissão de doenças, todos os recintos de exposição são limpos antes de cuidar das aves em 
reabilitação. Uma vez que os recintos estejam limpos, a equipe coloca os equipamentos a serem 
utilizados na reabilitação, os quais incluem macacão e avental para cobrir roupas, luvas e o uso de 
pedilúvio dentro e fora dos recintosde reabilitação,e as aves em reabilitação são alimentadas. Elas não 
são limpas até perto do fim do dia, depois de todo o trabalho nos recintos de exposição estar concluído. 
Todos os utensílios utilizados para limpeza, pratos de alimentos, etc. são mantidos separados do 
material utilizado com os animais da exposição. 
 
Programa Charadrius melodus do Zoológico de Detroit: O gerente do programa é a principal pessoa 
que está em contato com os tratadores em campo na estação biológica diariamente (3–4 vezes por dia 
via telefone e e-mail). Essa pessoa recebe os pesos de ovos e filhotes diariamente para que possa 
orientar o pessoal de campo para que possam levar os ovos de volta à chocadeira ou nascedouro ou 
separar e alimentar os filhotes de forma diferente conforme os ganhos de peso. O pessoal de campo 
recebe formulários e listas de verificação diariamente em campo para que saibam quais as orientações a 
serem seguidas. O protocolo de criação é atualizado anualmente, se necessário. O gerente do programa 
prepara toda a instalação (3–4 dias) e algumas vezes essa pessoa é responsável por desequipar a 
instalação. Uma grande parte do equipamento é armazenada durante o inverno na estação biológica. 
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Um kit médico padrão organizado pelos veterinários é deixado na estação biológica por toda a 
temporada. Arranjos com fornecedores são feitos para que eles possam pedir comida quando 
necessário. Um telefone celular temporário é fornecido para os tratadores para que eles carreguem a 
todos os momentos e sempre estejam disponíveis para pegar ovos. Chocadeiras de campo portáteis são 
disponibilizadas para o biólogo de campo. O gerente do programa passa muito tempo preparando o 
programa em abril, arruma a instalação em maio e começa a receber os ovos em maio /junho. O 
programa tem duração até a primeira semana de agosto e, em seguida, é concluído. Nos meses de 
inverno, o gerente do programa geralmente organiza todos os dados e papelada em uma pasta para que 
possam ser utilizados no próximo ano como referência. O gerente do programa estima que passe cerca 
de uma hora por dia durante a temporada de reprodução prestando consultoria aos tratadores e duas 
semanas na estação biológica. 
 
Projetos de Conservação apoiados pelo TAG: 
Programa de Recuperação Projeto da Batuíra-melodiosa (Charadrius melodus) dos Grandes 
Lagos: Dirigido por Tom Schneider, curador de aves do Zoológico de Detroit. Em 1986, havia apenas 17 
casais de nidificação da batuíra-melodiosa nos Grandes Lagos e o Fish and Wildlife Service dos Estados 
Unidos estabeleceu um programa de recuperação. Os cientistas descobriram que algumas das batuíras 
estavam abandonando seus ovos. Ao resgatar os ovos, uma contribuição significativa poderia ser feita 
para a recuperação da espécie. Devido a experiência do Zoológico de Detroit no cuidado e incubação de 
aves, um programa de reprodução ex situ foi coordenado para chocar os ovos abandonados e cuidar dos 
filhotes até que eles pudessem ser soltosna natureza para se juntar às batuíras selvagens. Os ovos são 
levados para as instalações de criação da Estação Biológica da Universidade de Michigan, em Pellston, 
MI. Nesse momento, a equipe de aves do Zoológico de Detroit supervisiona a incubação e criação dos 
filhotes, e organiza a participação da equipe de cuidado e manejo de aves de zoológicos de todo o país. 
Os filhotes são criados em cercos na praia para protegê-los de predadores enquanto eles se acostumam 
a viver na natureza. As batuíras podem voar quando estão com 4 semanas de idade e nessa fase elas 
são soltas em locais com batuíras adultas e seus filhotes quase crescidos. Elas rapidamente se juntam a 
esses bandos e migram para o sul dos EUA para passar o inverno. A população de batuíra-melodiosa 
dos Grandes Lagos tem agora cerca de 60 casais reprodutores. As aves criadas ex situ e seus 
descendentes representam uma contribuição significativa para a população. O Programa de batuíras-
melodiosas do Zoológico de Detroit foi condecorado com o Prêmio Significant Achievement Award in 
North American Conservation da AZA de 2009. 

Este é um ótimo programa e uma boa forma da equipe de trabalho do zoológico usar seus talentos 
para contribuir com a população de batuíras-melodiosas selvagens dos Grandes Lagos. Para mais 
informações sobre este programa,favor entrar em contato com Tom Schneider, Curador de Aves do 
Zoológico de Detroit em tscheider@detroitzoo.org. 
 

 
Figura 8. Batuíra-melodiosa (Charadrius melodus) 
Foto cortesia de Roger Eriksson 
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Habitat de Nidificação da Andorinha-do-mar-comum (Sterna hirundo): Outro projeto do Zoológico de 
Detroit é a reabilitação do habitat de nidificação da andorinha-do-mar-comum em Belle Isle. Durante a 
década de 1960, andorinhas-do-mar-comuns faziam seus ninhos aos milhares nas ilhas do rio Detroit. A 
perda de habitat, perturbação dos ninhos e a concorrência das gaivotas têm causado um declínio 
significativo da população. Atualmente apenas duas colônias de nidificação permanecem no rio Detroit, 
as duas nas pontes Grosse Isle. 

O zoológico tem uma parceria com o Departamento de Água e Saneamento de Detroit (DWSD) e o 
Detroit River International Wildlife Refuge para desenvolver um local de nidificação para as andorinhas-
do-mar na extremidade leste de Belle Isle em uma área de terra de propriedade do DWSD. As 
andorinhas-do-mar-comuns preferem fazer seus ninhos em áreas com substrato de cascalho e uma 
pequena quantidade de vegetação baixa. O zoológico e outros parceiros removeram árvores altas e 
acrescentaram cascalho ao local em Belle Isle e tornaram o habitat muito mais adequado às andorinhas-
do-mar. Chamarizes para as andorinhas foram colocados na área e vocalizações gravadas de 
andorinhas-do-mar foram reproduzidas em alto-falantes no local de nidificação. A esperança da equipe 
do zoológico é que as andorinhas retornem à área e construam ninhos em Belle Isle pela primeira vez 
em muitos anos. Para mais informações sobre este projeto, favor entrar em contato com Tom Schneider, 
Curador de Aves do Zoológico de Detroit, através de tschneider@detroitzoo.org. O site 
éwww.detroitzoo.org. 
 

 
Figura 9. Charadrius nivosus 
Foto cortesia de Monterey Bay Aquarium 
 
Programa de Recuperação do Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius nivosus): Em 2000, o 
Monterey Bay Aquarium iniciou o Programa de Recuperação de Charadrius nivosus. Este programa foi 
criado para trabalhar ao lado do Blue Point Conservation Science (antigo PRBO), em um esforço para 
ajudar a proteger os borrelhos-de-coleira-interrompida em vias de extinção. O trabalho do PRBO com os 
borrelhos envolve a determinação do tamanho da população na natureza, padrões de dispersão, 
proteção de locais de nidificação contra pessoas e predadores e o desenvolvimento de programas de 
manejo para a recuperação dessas aves. Ao longo dos anos, o Aquário recebeu borrelhos de todas as 
idades com necessidade de reabilitação, com idades variando entre embriões em ovos, filhotes e 
adultos. Essas aves são provenientes de uma variedade de locais: PRBO, guarda-parques estaduais e 
voluntários, centros de reabilitação de fauna locais e público em geral. Uma vez no Aquário, a equipe 
responsável pelo cuidado das aves cuida dos animais com a esperança de que eles possam ser soltos 
de volta na natureza. 

Nos bastidores, a equipe de trabalho do Aquário alimenta os animais, os mantêm limpos e fornece 
todo o atendimento clínico necessário para a reabilitação das aves. Depois de sua estada no aquário — 
e que a equipe determina que as aves estão prontas para soltura — a equipe do Blue Point é contatada. 
A equipe do Blue Point irá localizar um local ideal para a soltura de acordo com critérios específicos (e.g. 
outros borrelhos existentes na área, baixo nível de predação e mínimo impacto humano). As aves são 
marcadas para que o Blue Point possa monitorar cada indivíduo solto e acompanhar sua sobrevivência 
em vida livre. Para obter mais informações sobre o Programa de Recuperação de Borrelhos-de-coleira-
interrompida, favor entrar em contato com Aimee Greenebaum,no Monterey Bay Aquarium, através de 
agreenebaum@mbayaq.org. 

http://www.detroitzoo.org/
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10.2 Necessidades de Pesquisas Futuras 

Este Manual de Cuidados é um documento dinâmico que precisará ser atualizado conforme novas 
informações forem sendo adquiridas. Lacunas de conhecimento foram identificadas em todo o manual e 
estão incluídas nesta seção para promover pesquisas futuras. Conhecimentos adquiridos a partir destas 
áreas irão maximizar a capacidade das instituições acreditadas pela AZA de alcançarem a excelência 
em cuidado, manejo e bem-estar animal, assim como de melhorarem as iniciativas de conservação das 
espécies. 
 Há uma grande falta de conhecimento sobre aves limícolas e muitas lacunas de conhecimento que 
precisam ser preenchidas. Pessoas envolvidas com o trabalho com estas aves em zoológicos ou 
aquários podem preencher muitas dessas lacunas. Abaixo estão listados apenas alguns dos tópicos que 
precisam de atenção. 

• Comportamentos de reprodução: Os tratadores podem melhorar o conhecimento através da 
observação e registro dos comportamentos associados à reprodução dos animais. Mesmo algo 
tão simplesquanto notar que tipo de material é usado para o ninho pelas espécies pode ser útil. 

• Crescimento e desenvolvimento: Isso inclui período de incubação, tempo de ruptura dos ovos 
para eclosão (interna e externa), ganhos e perdas de peso, comportamento parental, com quanto 
tempo os filhotes saem dos ninhos e quaisquer fórmulas de criação manual, dicas e técnicas 
utilizadas. 

• Técnicas de treinamento: treinar as aves para subir em balanças permite que o peso seja obtido 
sem estressar as aves, acrescentando dados para a variação de peso médio de uma espécie. 

• Pesquisas de populações: Se possível, entre em contato com a Audubon Society local e ofereça 
assistência na contagem das aves. Isso ajuda a dar uma ideia do tamanho da população de aves 
em estado selvagem. 

• Tempo de vida médio das aves selvagens e mantidas em zoológicos. 

• Para a maioria das espécies, a análise de nutrientes de dietas específicas em comparação com 
variações alvo de nutrientes 

• Cálculos de necessidades energéticas para as espécies ou um modelo adequado para abranger 
as necessidades de energia para diversas idades (neonato, juvenil, adulto reprodutivo, adulto 
senescente). 

• Qualquer pesquisa sobre os comportamentos das aves limícolas selvagens ou de aves mantidas 
em zoológicos e aquários irá aprimorar os conhecimentos e nos ajudar a gerenciar melhor esse 
grupo de aves. 
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Capítulo 11. Outras Considerações 
 
11.1 Informações Adicionais 
 Pouquíssimas espécies se reproduzem regularmente em ambientes controlados. A maioria das aves 
são adquiridas de centros de reabilitação por não poderem mais ser soltas de volta à natureza. Pode ser 
muito difícil encontrar/adquirir estas aves. É altamente recomendável que cada instalação mantenha um 
bom relacionamento com centros de reabilitação locais para ajudar a facilitar o contato quando eles 
encontrarem um animal que não possa ser solto na natureza. Além disso, os seguintes centros de 
reabilitação têm necessidades de destinação dos animais e você pode enviar uma solicitação por 
animais desejados ou buscar os animais disponíveis: 

• International Wildlife Rehabilitation Council (IWRC) http://theiwrc.org/ 
• California Council for Wildlife Rehabilitators (CCWR)http://www.ccwr.org/index.html  

 
 

http://theiwrc.org/
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Anexo A: Normas de Acreditação por Capítulo 
 

As seguintes normas específicas de cuidados relevantes para Charadriiformes foram retiradas das 
Normas de Acreditação e Políticas Relacionadas da AZA (AZA, 2011) e são referenciadas nos capítulos 
incluídos neste Manual de Cuidados: 
 
 

Informações Gerais 
(1.1.1) A instituição deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentações locais, 
estaduais e federais relacionadas a animais selvagens. Reconhecemos que, em alguns casos, as 
normas de acreditação da AZA são mais rigorosas do que as leis e os regulamentos existentes. 
Nesses casos, as normas da AZA devem ser cumpridas. 

 
Capítulo 1 
(1.5.7) Os animais devem estar protegidos das condições climáticas e de qualquer condição 
ambiental adversa. 

 
(10.2.1) Sistemas críticos de suporte à vida para o plantel de animais, incluindo, entre outros, 
encanamento, aquecimento, resfriamento, ventilação e filtração, devem estar equipados com um 
mecanismo de alerta e sistemas de emergência devem estar disponíveis. Todo o equipamento 
mecânico deve ser mantido em condições de funcionamento e deve estar incluído em um programa de 
manutenção preventiva conforme evidenciado através de um sistema de manutenção de registros. 
Equipamento especial deve ser mantido sob um contrato de manutenção, ou um registro de 
treinamento deve documentar que os membros da equipe são treinados para manutenção específica 
de equipamentos especiais. 
 
(1.5.9) A instituição deve ter um programa regular de monitoramento da qualidade da água para 
planteis de peixes, pinípedes, cetáceos e outros animais aquáticos. Um registro escrito deve ser 
mantido para documentar os resultados da qualidade da água a longo prazo e adições químicas. 

Capítulo 2 
(1.5.1) Os animais devem ser apresentados de forma a refletir práticas zoológicas modernas de 
projeto de recintos, equilibrando as necessidades de bem-estar funcional dos animais com 
considerações estéticas e educativas. 
(1.5.2) Todos os animais devem ser mantidos em recintos e grupos apropriados que satisfaçam as 
necessidades sociais, físicas e psicológicas da espécie. Sempre que possível e adequado, os animais 
devem ter a opção de escolher entre uma variedade de condições em seu ambiente. A exibição de 
espécimes individuais deve ser evitada a menos que isso seja biologicamente correto para a espécie 
envolvida. 
 
(10.3.3) Todos os recintos de animais (recinto principal, áreas temporárias, hospital e áreas de 
quarentena/ isolamento) devem apresentar tamanho e complexidade suficientes para atender o bem-
estar físico, social e psicológico dos animais; e recintos principais de exposição devem incluir 
estrutura voltada para o enriquecimento comportamental dos animais. As diretrizes da AZA para 
recintos descritas nos Manuais de Cuidados (ACM) devem ser seguidas. 
(10.3.4) Quando a luz solar puder causar sobreaquecimento ou desconforto aos animais, sombra 
suficiente (além das estruturas de abrigo) devem ser fornecidas por meios naturais ou artificiais para 
permitir que todos os animais mantidos ao ar livre possam se proteger da luz solar direta. 
(11.3.3) Deve ser dada atenção especial aos animais de vida livre para que não ocorra nenhuma 
ameaça indevida aos animais da instituição, animais de vida livre ou aos visitantes. Animais 
mantidos em locais onde estarão em contato com o público visitante devem ser cuidadosamente 
selecionados, monitorados e tratados com humanidade sempre. 
(11.3.1) Todos os recintos de exposição e áreas temporárias de animais devem ser seguros de 
modo a evitar a entrada acidental de animais. 
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(2.8.1) Programas de controle de pragas devem ser gerenciados de forma que animais, funcionários 
e o público não sejam ameaçados por pragas, contaminação por pragas ou métodos de controle 
utilizados. 
(11.3.6) Em áreas onde não se pretenda que o público entre em contato com os animais, alguma 
forma de impedir o contato do público com os animais deve estar disponível (e.g. guarda-
corpo/barreiras). 
(11.2.4) Todos os procedimentos de emergência devem ser registrados por escrito e devem ser 
fornecidos à equipe de trabalho e, quando apropriado, aos voluntários. Procedimentos de 
emergência adequados devem estar prontamente disponíveis para referência em caso de uma 
emergência real. 
(11.2.5) Exercícios de simulações reais de emergência devem ser realizados pelo menos uma vez 
por ano para cada um dos quatro tipos básicos de emergências (incêndio, clima/ambiente apropriado 
para a região; lesão a equipes de trabalho ou público visitante; fuga de animal). Quatro exercícios 
separados são necessários. Esses exercícios devem ser registrados e avaliados para determinar se 
os procedimentos estão sendo seguidos, se o treinamento da equipe de trabalho é eficaz e se os 
conhecimentos adquiridos estão sendo utilizados para corrigir e/ou melhorar os procedimentos de 
emergência. Registros desses exercícios devem ser mantidos e melhorias nos procedimentos devem 
ser registradas sempre que forem identificadas.  
(11.6.2) O pessoal de segurança, seja o pessoal da instituição ou pessoal de um serviço prestado 
e/ou contratado, deverá ser treinado para lidar com todas as situações de emergência em plena 
conformidade com as políticas e procedimentos da instituição. Em alguns casos, reconhece-se que 
equipes de segurança podem ser responsáveis por emergências específicas (i.e. equipes de tiro). 
(11.2.6) A instituição deve ter um sistema de comunicação que possa ser acessado rapidamente em 
caso de emergência. 
(11.2.7) Um protocolo escrito deve ser desenvolvido envolvendo a polícia local ou outros órgãos de 
atendimento a emergências, incluindo os tempos de resposta às emergências. 
(11.5.3) Instituições mantenedoras de animais potencialmente perigosos (e.g. grandes carnívoros, 
grandes répteis, primatas de médio a grande porte, grandes ungulados, baleias, tubarões, animais 
venenosos, etc.) devem ter procedimentos de segurança adequados para prevenir ataques e lesões 
por esses animais. Procedimentos de resposta adequados também devem ser adotados para lidar 
com um ataque que resulte em uma lesão. Esses procedimentos devem ser praticados 
rotineiramente através de requerimentos de exercícios de emergência contidos nestas normas. 
Sempre que lesões resultem de tais incidentes, um relatório escrito descrevendo a causa do 
incidente, como a lesão foi tratada e contendo uma descrição de quaisquer alterações resultantes 
para os procedimentos de segurança ou instalações físicas deve ser preparado e mantido por cinco 
anos a partir da data do incidente. 
(11.5.2) Todas as áreas que mantenham animais venenosos ou animais que representem riscos 
graves de lesão catastrófica e/ou morte (e.g. grandes carnívoros, grandes répteis, primatas de médio 
a grande porte, grandes ungulados, baleias, tubarões, animais venenosos, etc.) devem estar 
equipadas com sistemas de alarme adequados e/ou devem ter protocolos e procedimentos para 
notificação da equipe em caso de lesão, mordida, ataque ou fuga do recinto. Esses sistemas e/ou 
protocolos e procedimentos devem ser rotineiramente verificados para garantir a funcionalidade 
adequada, e simulações periódicas devem ser realizadas para garantir que os membros da equipe 
apropriados sejam notificados. 
(11.5.1) Instituições mantenedoras de animais venenosos devem ter soros antiveneno apropriados 
prontamente disponíveis e sua localização deve ser conhecida por todos os membros das equipes 
de trabalho que trabalhem nessas áreas. Um indivíduo deve ser responsável pelo inventário, 
descarte/substituição e armazenamento dos soros antiveneno. 

 

Capítulo 3 
 (1.5.11) O transporte de animais deve ser conduzido de forma segura, bem planejada e coordenada, 

e deve minimizar os riscos ao (s) animal (s), equipes de trabalho e público em geral. Todas as leis 
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locais, estaduais e federais aplicáveis devem ser respeitadas. O planejamento e a coordenação para 
o transporte de animais requer uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas, planos para 
uma variedade de emergências e contingências que possam surgir e a realização em tempo hábil do 
transporte. Em nenhum momento o animal ou as pessoas devem estar sujeitos a riscos ou perigos 
desnecessários. 

 (1.5.10) Recintos de animais vivos temporários, sazonais e itinerantes (independentemente se forem 
de propriedade da instituição ou se estiverem vinculados a acordos contratuais) devem cumprir as 
mesmas normas de acreditação dos animais residentes permanentes da instituição. 

Capítulo 5 
(2.6.2) A instituição deve ter um programa de nutrição por escrito para atender as necessidades 
comportamentais e nutricionais de todas as espécies, indivíduos e colônias/grupos da instituição. As 
dietas dos animais devem ser de qualidade e devem ser fornecidas em quantidade adequada às 
necessidades nutricionais e psicológicas de cada animal. 
(2.6.1) A preparação e o armazenamento de alimentos para animais deve estar de acordo com todas 
as leis e/ou regulamentos aplicáveis. 
(2.6.3) A instituição deve atribuir pelo menos uma pessoa responsável por supervisionar as plantas 
adequadas aos animais. 

 

Capítulo 6 
(2.1.1) Recomenda-se ter a disposição uma equipe de veterinários em tempo integral.  
No entanto, nos casos em que isso não for possível na prática, um veterinário para consultoria/ 
tempo parcial deve ser contratado para fazer pelo menos duas visitas mensais para avaliar o plantel 
de animais e responder o mais rapidamente possível a qualquer emergência. 
(2.1.2) Para que os sinais de doenças, lesões ou estresse possam ser tratados rapidamente, 
atendimento veterinário deve estar disponível para atender os animais 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. 
 
(2.2.1) Procedimentos formais por escrito devem estar disponíveis para a equipe de cuidado e 
manejo animal para o uso de medicamentos de uso veterinário e a segurança adequada destes 
medicamentos deve ser providenciada. 
(1.4.6) Um membro da equipe deve ser designado como responsável pelo sistema de manutenção 
de registros dos animais da instituição. Essa pessoa deve ser encarregada de estabelecer e manter 
os registros dos animais da instituição, assim como de manter todos os membros da equipe de 
cuidado e manejo animal informados sobre as leis e regulamentos aplicáveis com relação ao plantel 
da instituição. 
(1.4.7) Registros dos animais devem ser mantidos atualizados e os dados devem ser registrados 
diariamente. 
(1.4.5) Pelo menos um conjunto de registros históricos dos animais da instituição deve ser 
armazenado e protegido. Esses registros devem incluir licenças, títulos, formulários de declaração e 
outras informações pertinentes. 
(1.4.4) Registros sobre os animais, em formato eletrônico ou em papel, incluindo registros de saúde, 
devem ser copiados e armazenados em local separado. 
(1.4.3) Deve ser possível identificar os animais sempre que possível e os animais devem ter 
números de identificação correspondentes. Para animais mantidos em colônias ou outros animais 
que não possam ser prontamente identificáveis, a instituição deve fornecer uma declaração 
explicando como os registros são mantidos. 
(1.4.1) Um inventário dos animais deve ser elaborado pelo menos uma vez por ano e deve incluir 
dados sobre aquisições e destinações no plantel. 
(1.4.2) Todas as espécies de propriedade da instituição devem estar listadas no inventário, incluindo 
os animais que estiverem emprestados para a instituição e para outras instituições. Em ambos os 
casos, registros devem ser feitos no inventário. 
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(2.7.1) A instituição deve ter instalações temporárias ou procedimentos para a quarentena de 
animais recém-chegados e instalações de isolamento ou procedimentos para o tratamento de 
animais feridos/doentes. 
(2.7.3) Áreas a quarentena, hospital e isolamento  devem estar em conformidade com as 
normas/diretrizes contidas em Guidelines for Zoo and Aquarium Veterinary Medical Programs and 
Veterinary Hospitals desenvolvido pela Associação Americana de Veterinários de Zoológicos (AAZV), 
que podem ser obtidas em:  
http://www.aazv.org/associations/6442/files/veterinary_standards_2009_final.docx. 
 
(2.7.2) Procedimentos formais por escrito para a quarentena devem estar disponíveis a todo o 
pessoal que trabalha com os animais em quarentena. 
(11.1.2) Treinamento e procedimentos relacionados a zoonoses devem ser estabelecidos. 
(11.1.3) Deve ser estabelecido um programa de vigilância e prova tuberculínica para o pessoal 
adequado para garantir a saúde tanto da equipe quanto dos animais. Cada instituição deve manter 
um programa de segurança e saúde ocupacional dos funcionários. 
 
(2.5.1) Animais que vierem a óbito devem ser submetidos a necropsia para determinar a causa da 
morte. Os cadáveres devem ser mantidos em área destinada a esse fim. O descarte após a 
necropsia deve ser feito de acordo com as leis locais/federais. 
(2.4.1) O programa de cuidados veterinários deve enfatizar a prevenção de doenças. 
(1.5.5)Para animais utilizados em programas fora da instalação e para fins educacionais, a instituição 
deve dispor de protocolos adequados para proteger o restante do plantel da instituição da exposição 
a agentes infecciosos. 
(2.3.1) Equipamentos de captura devem estar sempre em boas condições de funcionamento e 
disponíveis para uso do pessoal treinado e autorizado a todos os momentos. 
(2.4.2) Os tratadores devem ser treinados para reconhecer comportamentos anormais e sinais 
clínicos de doenças, além de conhecer as dietas fornecidas, manejo (incluindo itens e estratégias de 
enriquecimento) e procedimentos de contenção necessários para os animais sob seus cuidados. No 
entanto, os tratadores não devem avaliar doenças e nem prescrever tratamentos. 
(2.3.2) As instalações hospitalares devem possuir equipamento de raios-x ou devem ter acesso a 
serviços de raios-x.  
(1.5.8) A instituição deve desenvolver um processo claro para identificação, comunicação e 
abordagem de questões de bem-estar animal dentro da instituição em tempo hábil. 

 

Capítulo 8 
(1.6.1) A instituição deve ter um programa de enriquecimento formal por escrito que promova 
oportunidades de comportamentos adequados das espécies. 
(1.6.2) A instituição deve ter um membro específico da equipe ou comissão responsável pela 
supervisão, implementação e treinamento do programa de enriquecimento e pela coordenação 
interdepartamental dos esforços de enriquecimento. 

 

Capítulo 9 
(1.5.4) Uma política escrita sobre a utilização de animais vivos em programas deve estar em arquivo. 
Animais utilizados em programas de educação devem ser mantidos e tratados por pessoal treinado e 
as condições de alojamento devem cumprir as normas estabelecidas para o restante dos animais do 
plantel, incluindo abrigos adequados às espécies, exercícios, enriquecimento social e ambiental, 
acesso a cuidados veterinários, nutrição, etc. Alguns desses requisitos podem ser atendidos fora do 
recinto principal, por exemplo: abrigos temporários podem ser menores do que o recinto principal 
desde que as necessidades físicas e psicológicas dos animais sejam atendidas. 
(1.5.3) Se demonstrações de animais fizerem parte dos programas da instituição, uma mensagem de 
educação e conservação deve estar incluída. 
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(1.5.5) Para animais utilizados em programas fora da instituição e para fins educacionais, a 
instituição deve dispor de protocolos adequados para proteger o restante dos animais da instituição 
da exposição a agentes infecciosos. 
(10.3.3) Todos os recintos dos animais (recintos principais, áreas temporárias, hospital e quarentena/ 
isolamento) devem ter tamanho e complexidade suficientes para atender o bem-estar físico, social e 
psicológico dos animais; recintos de exposição devem incluir condições para o enriquecimento 
comportamental dos animais. As diretrizes de alojamento de animais da AZA descritas nos Manuais 
de Cuidados (ACM) devem ser seguidas. 
(1.5.2) Todos os animais devem ser mantidos em recintos e grupos apropriados que satisfaçam suas 
necessidades sociais, psicológicas e físicas. Sempre que possível e adequado, os animais devem 
poder optar entre uma variedade de condições em seu ambiente. A exibição de espécimes 
individuais deve ser evitada a menos que seja considerada biologicamente correta para as espécies 
envolvidas. 

 (1.5.11) O transporte de animais deve ser realizado de forma segura, bem planejada e coordenada, 
e deve sempre minimizar os riscos ao animal, equipes de trabalho e público em geral. Todas as leis 
locais, estaduais e federais devem ser seguidas. O planejamento e coordenação para o transporte 
de animais requer uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas, planos para uma 
variedade de emergências e contingências que possam surgir e a execução em tempo hábil do 
transporte. Em nenhum momento o animal ou as pessoas devem ser submetidos a riscos ou perigos 
desnecessários. 

 

Capítulo 10 
(5.3) As instituições devem maximizar a geração de conhecimentos científicos adquiridos a partir do 
plantel. Isso pode ser conseguido através da participação em pesquisas patrocinadas pelo SSP/TAG 
da AZA quando aplicável, realizando projetos de pesquisa originais, afiliando-se com universidades 
locais e/ou contratando pessoal com credenciais científicas. 
(5.2) As instituições devem ter uma política escrita descrevendo o tipo de pesquisa que realizam, 
métodos, equipes envolvidas, avaliações, animais envolvidos e as diretrizes para a publicação das 
conclusões. 
(5.1) As atividades de pesquisa devem estar sob a orientação de uma pessoa qualificada para tomar 
decisões informadas com relação às pesquisas. 



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 104 

Anexo B: Política de Aquisição/Destinação 
 

I. Introdução: A Associação Americana de Zoológicos e Aquários (AZA) foi criada, entre outras razões, 
para promover a melhoria contínua dos profissionais de zoológicos e aquários. Um de seus papéis mais 
importantes é proporcionar um fórum de debate e consenso entre os seus membros, visando atingir 
padrões éticos elevados, especialmente aqueles relacionados ao cuidado e manejo de animais e à 
conduta profissional. Os requisitos rigorosos para a acreditação da AZA e altos padrões de conduta 
profissional são incomparáveis por organizações similares e também superam de longe os requisitos 
para expositores de animais licenciados do Serviço de Inspeção de Saúde de Plantas e Animais do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Instalações que sejam membros da AZA devem 
respeitar o Código de Ética Profissional - um conjunto de normas que orientam todos os aspectos do 
manejo e bem-estar animal. Por uma questão de prioridade, as instituições da AZA devem adquirir 
animais de outras instituições da AZA e destinar seus animais a outras instituições da AZA. 

Zoológicos e aquários acreditados pela AZA não podem cumprir suas importantes missões de 
conservação e ciência sem manterem animais vivos. O manejo responsável de populações de animais 
vivos exige que alguns indivíduos sejam adquiridos e que outros sejam removidos do plantel em 
determinados momentos. A aquisição dos animais pode ocorrer através de propagação, troca, doação, 
empréstimo, compra, captura ou resgate. Animais utilizados como alimento para outros animais não 
fazem parte do plantel. 

A destinação ocorre quando um animal deixa o plantel da instituição por algum motivo. As razões 
para destinação variam muito, mas incluem o manejo cooperativo da população (manejo genético ou 
demográfico), reintrodução, incompatibilidade comportamental, maturação sexual, preocupações com a 
saúde dos animais, empréstimo, transferência ou óbito. 

A Política de Aquisição/Destinação (A/D) foi criada para ajudar a (1) orientar e apoiar instituições 
membro em suas decisões de aquisição e destinação de animais e (2) garantir que todas as adições e 
remoções sejam compatíveis com o compromisso assumido pela Associação de "salvar e proteger as 
maravilhas do mundo natural." Mais especificamente, a Política A/D da AZA destina-se a: 

 

• Garantir que o bem-estar de cada animal e a conservação das populações, espécies e 
ecossistemas sejam cuidadosamente considerados durante as atividades de aquisição e 
destinação; 
 

• Manter um padrão adequado de conduta para os membros da AZA durante as atividades de 
aquisição e destinação; 
 

• Garantir que os animais de instituições membros da AZA não sejam transferidos a indivíduos ou 
organizações que não tenham experiência ou instalações adequadas para cuidar desses 
animais. 
 

• Apoiar o objetivo de populações de manejo cooperativo da AZA e programas associados, 
incluindo Planos de Sobrevivência das Espécies (SSPs), Planos de Manejo de Populações 
(PMPs) e os grupos consultivos de táxons (TAGs)  
 

A Política de Aquisição/Destinação da AZA atuará como a política padrão para as instituições 
membros da AZA. As instituições podem desenvolver sua própria Política A/D para abordar 
preocupações locais específicas. Qualquer política institucional deve incluir e não entrar em conflito com 
as normas de aquisição e destinação da AZA. 

A violação da Política de Aquisição/Destinação da AZA será tratada em conformidade com o Código 
de Ética Profissional da AZA. Violações podem resultar na expulsão de uma instituição ou indivíduo de 
sua participação na AZA. 

 

II. Identificação de Grupo ou Colônia: Para algumas espécies que vivem em colônias, grupos ou 
espécies prolíficas, como certos insetos, invertebrados aquáticos, cardumes de peixes, roedores e 
morcegos, muitas vezes é impossível ou altamente impraticável identificar espécimes individuais. Essas 
espécies são, portanto, mantidas, adquiridas e destinadas como um grupo ou colônia. Dessa forma, 
quando esta Política A/D fizer referência a animais ou espécimes, o fará em referência a indivíduos ou 
grupos/colônias. 
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III. Germoplasma: A aquisição e destinação de germoplasma deve seguir as mesmas orientações 
descritas neste documento se o seu uso pretendido for criar animais vivos. A propriedade do 
germoplasma e de quaisquer animais resultantes deve ser claramente definida. Instituições que 
adquirem ou destinam germoplasma ou qualquer parte ou amostra de animal devem considerar não 
apenas seu uso atual, mas também possíveis usos futuros conforme novas tecnologias se tornam 
disponíveis. 

 

IV(a). Aquisições Gerais: Os animais devem ser adquiridos por uma instituição membro da AZA se as 
seguintes condições forem observadas: 

1. A aquisições devem atender às exigências de todas as leis e regulamentos locais, estaduais, 
federais e internacionais aplicáveis. 

2. O Diretor ou CEO da instituição tem autoridade e responsabilidade final pelo acompanhamento e 
realização de todas as aquisições. 

3. As aquisições devem ser consistentes com a missão da instituição, conforme refletido em seu 
Plano Institucional do Plantel, abordando seus objetivos de exibição/educação, conservação e/ou 
científicos. 

4. Animais adquiridos ao plantel, de forma permanente ou temporária, devem ser listados nos 
registros da instituição. Todos os registros devem seguir as Normas para Entrada e Manutenção 
de Dados das Bases de Dados de Registros Animais para Zoológicos e Aquários da América do 
Norte (Data Entry and Maintenance of North American Zoo and Aquarium Animal Records 
Databases®). 

5. Os animais podem ser adquiridos temporariamente por razões como acolhimento para órgãos 
governamentais, resgate e/ou reabilitação, ou exposições especiais. Os animais só devem ser 
aceitos se isso não prejudicar a saúde, cuidados ou manutenção dos animais do plantel 
permanente ou do animal que está sendo adquirido. 

6. A instituição deve ter os recursos necessários para apoiar e fornecer cuidado e manejo 
profissional às espécies, de forma que as necessidades físicas e sociais do indivíduo e das 
espécies sejam atendidas. 

7. Tentativas de membros de contornar os programas de conservação da AZA na aquisição de 
animais de SSPs são prejudiciais para a Associação e seus programas de conservação. Tais 
ações podem ser prejudiciais às espécies envolvidas e representam uma violação do Código de 
Ética Profissional da Associação. Todos os membros da AZA devem trabalhar através do 
programa SSP nos esforços para adquirir espécies SSP e aderir à Política de Participação Plena 
da AZA. 

8. Os animais só podem ser adquiridos a partir de fontes conhecidas por operarem legalmente e 
conduzirem seus negócios de forma a refletir e/ou apoiar o espírito e a intenção do Código de 
Ética Profissional da AZA, assim como desta política. Quaisquer infrações de leis estaduais, 
federais ou internacionais relacionadas a animais selvagens devem ser revistas, assim como 
todas as transações anteriores com outras instituições acreditadas pela AZA. 

9. Ao adquirir espécimes controlados por um PMP, as instituições devem consultar o gerente de 
PMP. 

10. As instituições devem consultar os Planos Regionais de Planteis (RCPs) aprovados da 
Comissão de Conservação e Manejo de Vida Selvagem da AZA (WCMC) ao tomar decisões 
relacionadas à aquisição de animais.  
 

IV(b). Aquisições Originadas de Vida Livre: A manutenção de populações de animais selvagens para fins 
de educação e conservação da vida selvagem é uma responsabilidade única de zoológicos e aquários 
membros da AZA. Para atingir essas metas, pode ser necessária a aquisição de espécimes capturados 
da natureza. Antes de adquirir animais de vida livre, as instituições devem avaliar todas as fontes, 
incluindo outras instituições da AZA ou associações regionais. 

Ao adquirir animais da natureza, atenção cuidadosa deve ser dada à avaliação dos impactos de 
longo prazo sobre a população selvagem. Qualquer captura de animais de vida livre deve ser realizada 
em conformidade com todas as leis e regulamentos locais, estaduais, federais e internacionais 
relacionadas à vida selvagem e não pode ser prejudicial à viabilidade de longo prazo das espécies ou de 
populações selvagens ou de cativeiro. Em situações de crise, nas quais a sobrevivência de uma 
população está em risco, as decisões de resgate são feitas mediante análise caso-a-caso. 
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V(a). Requisitos de Destinação – animais vivos: Esforços bem-sucedidos de manejo e conservação 
animal precisam da colaboração de muitas entidades, tanto de dentro como de fora da AZA. Embora 
seja dada preferência à destinação de animais para instituições membros da AZA, é importante 
promover uma cultura de cooperação entre aqueles que compartilham a missão principal de instalações 
acreditadas pela AZA. A AZA estabelece uma forte distinção entre a missão, declarada ou de outra 
forma, de organizações não-membros da AZA e a missão de zoológicos e aquários administrados 
profissionalmente acreditados pela AZA. 

Um membro acreditado pela AZA equilibra a exposição pública, recreação e o entretenimento com 
esforços demonstrados de educação, conservação e ciência. Enquanto algumas organizações não-
membros da AZA podem cumprir normas mínimas diárias de cuidado e manejo para animais selvagens, 
a AZA reconhece que isso, por si só, é insuficiente para justificar qualquer filiação à AZA ou participação 
em programas cooperativos de manejo de animais da AZA. Quando um animal é enviado para um não-
membro da AZA, é obrigatório que o membro esteja confiante de que o animal será tratado 
adequadamente. 

Os animais só podem ser destinados a partir do plantel de uma instituição membro da AZA se 
estiverem reunidas as seguintes condições: 

1. As destinações devem estar em conformidade com todas as leis e regulamentos locais, 
estaduais, federais e internacionais aplicáveis. 

2. O Diretor ou CEO da instituição tem a autoridade final e é responsável pelo acompanhamento e 
execução de todas as destinações. 

3. Qualquer destinação deve respeitar as Normas Obrigatórias e Avisos Gerais do Código de Ética 
Profissional da AZA. Especificamente, "um membro empregará todos os esforços para assegurar 
que todos os animais em seu plantel e sob seu cuidado sejam destinados de forma a satisfazer 
as normas de destinação atuais da Associação e para que os animais não cheguem nas mãos 
daqueles que não estejam qualificados para cuidar deles de forma adequada. " 

4. Animais não-domesticados não devem ser destinados em leilões de animais. Além disso, os 
animais não devem ser destinados a qualquer organização ou indivíduo que possa usar ou 
vender o animal em um leilão de animal. Em operações com não-membros da AZA, o 
beneficiário deve garantir por escrito que nem o animal e nem seus descendentes serão 
destinados em um leilão de animais selvagens ou para um indivíduo ou organização que permita 
a caça do animal. 

5. Os animais não devem ser destinados a organizações ou indivíduos que permitam a caça 
desses animais ou de seus descendentes. Isso não se aplica a indivíduos ou organizações que 
permitam a caça apenas de espécies de caça de vida livre (indígena da América do Norte) e 
espécies introduzidas estabelecidas, como o veado-de-cauda-branca, codorna, coelho, aves 
aquáticas, javali, faisão-comum, perdiz-chucar, perdiz e truta, entre outros. A AZA faz distinção 
entre caça e pesca esportiva e abate para fins de manejo sustentável de população e 
conservação da vida selvagem. 

6. Tentativas de membros de contornar os programas de conservação da AZA na aquisição de 
animais de SSPs são prejudiciais para a Associação e seus programas de conservação. Tais 
ações podem ser prejudiciais às espécies envolvidas e representam uma violação do Código de 
Ética Profissional da Associação. Todos os membros da AZA devem trabalhar através do 
programa SSP nos esforços para destinar espécies SSP e aderir à Política de Participação Plena 
da AZA. 

7. Animais domesticados devem ser destinados de forma consistente com as práticas agrícolas 
aceitáveis e sujeitos a todas as leis e regulamentos aplicáveis. 

8. Espécimes vivos podem ser soltos dentro de suas áreas de vida naturais, sujeitos a todas as leis 
e regulamentos aplicáveis. Solturas podem fazer parte de um programa de recuperação e 
qualquer soltura deve ser compatível com as Orientações da AZA para a Reintrodução de 
Animais Nascidos ou Mantidos em Cativeiro, de 03 de junho de 1992. 

9. Registros de destinação detalhados de todos os espécimes vivos ou que vierem a óbito devem 
ser mantidos. Quando aplicável, devem ser utilizadas técnicas de identificação de animais 
adequadas. 

10. É obrigação de cada instituição que empresta animais monitorar, no mínimo, anualmente, as 
condições de quaisquer espécimes emprestados e a capacidade do destinatário de fornecer o 
cuidado e manejo adequado. Se as condições e cuidados violarem o contrato de empréstimo, é 
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obrigação da instituição que realizou o empréstimo recolher o animal. Além disso, a política de 
empréstimos de uma instituição não deve estar em conflito com esta Política A/D. 

11. Se os espécimes vivos forem eutanasiados, isso deve ser feito de acordo com a política 
estabelecida da instituição e com o Relatório do Painel da Associação Americana de Medicina 
Veterinária sobre Eutanásia (Journal of the American Veterinary Medical Association 218 (5): 
669-696, 2001). 

12. Em destinações de animais a não membros da AZA, a missão do não membro (explícita ou 
implícita) não deve estar em conflito com a missão da AZA ou com esta Política A/D. 

13. Em destinações para instalações não membros da AZA que sejam abertas ao público, a 
instituição não membro da AZA deve equilibrar exposição dos animais ao público, recreação e 
entretenimento com esforços demonstrados de conservação, educação e ciência. 

14. Em destinações a não membros da AZA, os membros da AZA devem estar convencidos de que 
o beneficiário possui os conhecimentos, práticas de controle de registros, estabilidade financeira, 
instalações e recursos necessários para cuidar adequadamente e manter os animais e seus 
descendentes. Recomenda-se que essa documentação seja mantida no registro permanente dos 
animais na instituição membro da AZA. 

15. Se animais vivos forem enviados a uma instituição de pesquisa não membro da AZA, a 
instituição deve estar registrada sob a Lei de Bem-Estar Animal pelo Serviço de Inspeção de 
Saúde Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos EUA. Para transações 
internacionais, a instalação de recepção deve ser registrada pelo órgão equivalente do país, em 
conformidade com o bem-estar animal. 

16. Nenhuma destinação de animal deve ocorrer se gerar risco para a saúde ou segurança (para o 
animal ou ser humano) ou ter um impacto negativo sobre a conservação das espécies. 

17. Animais selvagens intrinsecamente perigosos ou espécies invasoras não devem ser destinadas 
ao comércio de animais de estimação ou a entidades não qualificadas para cuidar deles. 

18. Sob nenhuma circunstância nenhum primata deve ser destinado a criador particular ou comércio 
de animais. 

19. Peixes e invertebrados aquáticos que atendam a QUALQUER das seguintes condições são 
inadequados para destinação a criadores privados ou comércio de animais de estimação:  

a. Espécies que cresçam até tamanhos muito grandes para serem mantidas em um aquário 
de 72 polegadas de comprimento e 180 galões (o maior tanque comumente vendido em 
lojas de varejo) 

b. Espécies que requerem equipamento extraordinário de suporte à vida para manter um 
ambiente de cativeiro adequado (e.g. peixes de água fria e invertebrados) 

c. Espécies consideradas invasoras (e.g. peixes da família Channidae) 
d. Espécies capazes de infligir mordidas graves ou picada venenosa (e.g. piranha, peixe-

leão, polvos-de-anéis-azuis) 
e. Espécies de preocupação para a conservação da vida selvagem  

21. Ao destinar espécies controladas por um PMP, as instituições devem consultar o gerente do 
PMP.  

22. As instituições devem consultar RCPs aprovados pela WCMC ao tomar decisões quanto à 
destinação de animais 

 

V(b). Requerimentos de Destinação – espécimes que vierem a óbito: Espécimes que vierem a óbito 
(incluindo partes de animais e amostras) devem ser destinados a partir de uma instituição membro da 
AZA apenas se atenderem as seguintes condições: 

1. Destinações de espécimes que vierem a óbito devem atender aos requerimentos de todos os 
regulamentos e leis locais, estaduais, federais e internacionais aplicáveis. 

2. Deve-se dar utilização máxima às partes/amostras, incluindo seu uso em programas 
educacionais ou exposições. 

3. Deve-se considerar a destinação a projetos científicos que forneçam dados para o manejo e/ou 
conservação da espécie. 

4. Registros (incluindo informações de propriedade) devem ser mantidos para todas as 
destinações, incluindo partes do corpo do animal, quando possível. 

5. Protocolos de necropsia de SSP e TAG devem ser adaptados na medida do possível.  
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VI. Formulários de Transações: Instituições membros da AZA irão desenvolver formulários de transações 
para registrar aquisições e destinações de animais. Esses formulários exigirão que o possível 
destinatário ou provedor estejam em conformidade com o Código de Ética Profissional da AZA, Política 
A/D da AZA e todas as políticas, procedimentos e orientações pertinentes de membros e da AZA. Além 
disso, os formulários de transação devem insistir no cumprimento das leis e regulamentos de 
autoridades locais, estaduais, federais e internacionais aplicáveis. 
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Anexo C: Procedimentos de Quarentena Recomendados 
 
Instalação de quarentena: Uma instalação de quarentena separada, com capacidade para acomodar 
mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes deve estar disponível. Se uma instalação de quarentena 
específica não estiver presente, animais recém-adquiridos devem ser isolados do plantel já estabelecido 
de forma a proibir o contato físico, prevenir a transmissão de doenças e evitar contaminação por 
aerossóis e drenagem. 

Essa separação deve ser obrigatória para primatas, pequenos mamíferos, aves e répteis, e deve ser 
tentada sempre que possível com mamíferos maiores, como grandes ungulados e carnívoros, mamíferos 
marinhos e cetáceos. Se a instituição receptora não possuir instalações adequadas para o isolamento de 
grandes primatas, uma quarentena de pré-embarque em uma instituição acreditada pela Associação 
Americana de Ciência em Animais de Laboratório (AALAS) ou AZA pode ser aplicada ao protocolo das 
instituições receptoras. Nesses casos, o envio do animal deve ser realizado de forma isolada de outros 
primatas. Regulamentos e leis locais, estaduais ou federais mais rigorosos têm prioridade sobre estas 
recomendações. 
 

Duração da quarentena: A quarentena para todas as espécies deve ocorrer sob a supervisão de um 
veterinário e durar no mínimo 30 dias (a menos que orientado de outra forma pela equipe veterinária). 
Mamíferos: Se durante o período de 30 dias de quarentena, mamíferos adicionais da mesma ordem 
forem introduzidos à área de quarentena designada, o período de 30 dias deve ser iniciado outra vez. No 
entanto, a adição de mamíferos de uma ordem diferente daqueles já em quarentena não terá impacto 
negativo para os mamíferos originalmente em quarentena. Aves, répteis, anfíbios ou peixes: O período 
de quarentena de 30 dias deve ser concluído para cada uma das classes acima. Portanto, a adição de 
quaisquer novas aves a uma área de quarentena de aves requer que o período de quarentena de 30 
dias seja iniciado novamente a partir da data da adição das novas aves. O mesmo se aplica para répteis, 
anfíbios ou peixes. 
 
Pessoal de quarentena: Um tratador deverá ser designado para cuidar apenas de animais em 
quarentena ou o tratador deverá atender os animais em quarentena somente após realizar todas as 
tarefas com as espécies residentes. Os equipamentos utilizados para alimentar e higienizar animais em 
quarentena devem ser utilizados somente com esses animais. Se isso não for possível, o equipamento 
deverá ser limpo com desinfetante apropriado (conforme designado pelo veterinário responsável pela 
supervisão da quarentena) antes do uso com animais pós-quarentena. 

As instituições devem tomar precauções para minimizar o risco de exposição do pessoal de cuidado 
e manejo dos animais a zoonoses que podem estar presentes em animais recém-adquiridos. Essas 
precauções devem incluir o uso de desinfetantes em pedilúvios, uso de roupas e máscaras de proteção 
adequadas e, em alguns casos, minimização da exposição física em algumas espécies; e.g. primatas, 
pelo uso de contenção química em vez de física. Deve ser estabelecido um programa de vigilância/teste 
tuberculínico para os funcionários do zoológico/aquário visando garantir a saúde tanto do pessoal como 
do plantel de animais. 
 
Protocolo de quarentena: Durante este período, deve-se instituir determinadas medidas profiláticas. 
Amostras fecais individuais ou amostras representativas de um grande número de indivíduos mantidos 
em uma área limitada (e.g. aves da mesma espécie em um aviário ou rãs em um terrário) devem ser 
coletadas pelo menos duas vezes e examinadas quanto a parasitas gastrointestinais. O tratamento deve 
ser prescrito pelo veterinário responsável. O ideal é que a liberação da quarentena dependa da obtenção 
de dois resultados fecais negativos espaçados no mínimo com duas semanas de intervalo, inicialmente 
ou após o tratamento antiparasitário. Além disso, todos os animais devem ser avaliados quanto a 
ectoparasitas e tratados de acordo. 

A vacinação deve ser atualizada sempre que adequado para cada espécie. Se o animal chegar sem 
um histórico de vacinação, deverá ser tratado como um animal imunologicamente ingênuo e deverá 
receber a série adequada de vacinas. Sempre que possível, o sangue deverá ser coletado e 
armazenado. Um freezer frost-free a 70ºC (-94 °F) ou freezer a 20 ºC (-4 °F) deverá estar disponível para 
o armazenamento dos soros. Esses soros poderão fornecer um recurso importante para avaliação 
retrospectiva de doenças. 
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Quando possível, o período de quarentena também representa uma oportunidade para identificar de 
forma permanente todos os animais não marcados quando estes estejam anestesiados ou contidos (e.g. 
tatuagem, marca de orelha, brinco, etc.). Além disso, sempre que os animais estiverem imobilizados ou 
contidos, um exame físico completo, incluindo um exame dentário, deverá ser realizado. Registros 
clínicos completos devem ser mantidos e devem estar disponíveis para todos os animais durante o 
período de quarentena. Deverá ser realizada necropsia para os animais que vierem a óbito durante a 
quarentena, sob a supervisão de um médico veterinário, e tecidos representativos deverão ser enviados 
para exame histopatológico. 
 
Procedimentos de quarentena: A seguir estão listadas recomendações e sugestões de procedimentos de 
quarentena adequados para Charadriiformes: 
 

Charadriiformes:  
Necessário: 

1. Exame fecal direto e por flutuação 
2. Vacinação conforme apropriado 

 

Fortemente Recomendado: 
1. Perfil hemograma completo/soro  
2. Urinálise 
3. Sorologia apropriada (FIP, FeLV, FIV) 
4. Teste de nematódeos do coração em espécies apropriadas 
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Anexo D: Política de Animais Utilizados em Programas e Declaração 
de Posicionamento 

 
Política de Animais Utilizados em Programas 
Originalmente aprovado pelo Conselho Diretor da AZA – 2003 
Atualizado e aprovado pelo Conselho – Julho de 2008 & Junho de 2011 
 

A Associação Americana de Zoológicos e Aquários (AZA) reconhece muitos benefícios para a educação 
pública e, em última análise, à conservação da natureza das apresentações de animais em programas. A 
Declaração de Posicionamento em Relação à Utilização de Animais em Programas da Comissão de 
Educação para a Conservação da AZA descreve o valor de apresentações de animais em programas. 
 
Para efeitos desta política, um Animal Utilizado em Programa é definido como "um animal cujo papel 
inclua manuseio e/ou treinamento pela equipe ou voluntários para a interação com o público em apoio 
aos objetivos de educação e conservação da instituição". Alguns animais são designados como Animais 
Utilizados em Programas com base na utilização em tempo integral, enquanto outros são designados 
dessa forma apenas ocasionalmente. Normas de Acreditação relacionadas a Animais Utilizados em 
Programas são aplicáveis a todos os animais durante os períodos em que eles estejam designados 
como Animais Utilizados em Programas. 
 
Existem três categorias principais de interações de Animais Utilizados em Programas: 
 

1. Dentro da Instituição para Animal Utilizado em Programas Dentro do Recinto: 
i. Acesso do público fora do recinto. O público pode interagir com os animais de fora dos recintos 

(e.g. alimentação de girafas, tanques de toque).  
ii. Acesso do público dentro do recinto. O público pode interagir com os animais de dentro do 

recinto (e.g., alimentação de papagaios, programas que incluem nadar com os animais, passeios 
a cavalo/camelo). 

2. Dentro da Instituição para Animal Utilizado em Programas Fora do Recinto: 
i. Manuseio e técnicas de treinamento mínimos são usados para apresentar os Animais Utilizados 

em Programas ao público. O público tem mínimo contato ou nenhuma oportunidade de interagir 
diretamente com o Animal do Programa quando os animais estão fora do recinto (e.g. águias na 
luva, répteis contidos em “estilo apresentação”).  

ii. Manuseio e técnicas de treinamento moderados são utilizados para apresentar os Animais 
Utilizados em Programas ao público. O público pode estar em contato próximo ou ter contato 
direto com o Animal do Programa quando os animais estão fora do recinto (e.g. mídia, 
angariação de fundos, fotos e/ou oportunidades de toque). 

iii. Manuseio e técnicas de treinamento significativos são utilizados para apresentar os Animais 
Utilizados em Programas ao público. O público pode ter contato direto com o Animal do 
Programa ou simplesmente assistir apresentações mais complexas quando os animais estão 
fora do recinto (e.g. shows de educação da vida selvagem). 

3. Fora da Instituição:  
i. Manuseio e técnicas de treinamento são usados para apresentar os Animais Utilizados em 

Programas ao público fora do zoológico ou aquário. O público pode ter contato mínimo ou 
contato muito próximo ou direto com o Animal do Programa (e.g., animais transportados para 
escolas, emissoras de TV, eventos de angariação de fundos). 
 

 

Essas categorias auxiliam as equipes e auditores de acreditação a determinar quando os animais são 
designados como Animais Utilizados em Programas e os períodos em que as Normas de Acreditação 
relacionadas a Animais Utilizados em Programas são aplicáveis. Além disso, essas categorias de 
Animais Utilizados em Programas estabelecem uma estrutura para a compreensão dos crescentes níveis 
de envolvimento de um animal em atividades de Animais Utilizados em Programas. 
 
Apresentações de Animais Utilizados em Programas trazem uma série de responsabilidades, incluindo a 
segurança e o bem-estar dos animais envolvidos, a segurança do tratador de animais e do público e a 
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responsabilidade pelas mensagens educativas recebidas pelo público. Portanto, a AZA exige que todas 
as instituições acreditadas que fazem apresentações de Animais em Programas desenvolvam uma 
política de Animais Utilizados em Programas para a instituição, identificando e justificando claramente as 
espécies e indivíduos aprovados como Animais Utilizados em Programas e detalhando seu plano de 
manejo a longo prazo e objetivos educacionais do programa. 
 
Normas de acreditação de AZA exigem que as mensagens de educação e conservação sejam um 
componente integral de todas as apresentações de Animais Utilizados em Programas. Além disso, os 
padrões de acreditação exigem que as condições e tratamento dos animais utilizados em programas de 
educação cumpram as normas estabelecidas para o restante do plantel, incluindo recintos adequados à 
espécie, exercícios, enriquecimento ambiental adequado, acesso a cuidados veterinários, nutrição e 
outros normas relacionadas. Além disso, é essencial fornecer aos Animais Utilizados em Programas 
opções para escolher entre uma variedade de condições dentro de seu ambiente para assegurar 
cuidado, manejo e bem-estar adequados. Alguns desses requisitos podem ser atendidos fora do recinto 
principal de exibição enquanto o animal está envolvido em um programa ou sendo transportado. Por 
exemplo, aves de voo livre podem realizar exercício adequado durante programas regulares, reduzindo a 
necessidade de exercício adicional. No entanto, a instituição deve assegurar que nesses casos os 
animais participam de programas em uma base suficiente para atender às suas necessidades ou atender 
suas necessidades em seus recintos de origem; após retornarem à instalação, os animais devem voltar a 
seus recintos adequados à espécie, conforme descrito acima.  
 
Declaração de Posicionamento em Relação à Utilização de Animais em 
Programas 
 

Última revisão 28/01/03  
Autorizado pelo Conselho em junho de 2011 
 

A Comissão de Educação para a Conservação (CEC) da Associação de Zoológicos e Aquários apoia o 
uso adequado de animais em programas como uma ferramenta educacional importante e poderosa, que 
oferece uma variedade de benefícios para educadores de zoológicos e aquários que buscam transmitir 
mensagens cognitivas e afetivas (emocionais) sobre conservação, animais selvagens e bem-estar 
animal. 
Utilizar estes animais permite que os educadores envolvam fortemente o público. Conforme discutido 
abaixo, o uso de animais em programas tem demonstrado resultar em períodos maiores de 
aprendizagem, aquisição e retenção de conhecimento aumentada, atitudes ambientais avançadas e na 
criação de uma percepção positiva com relação aos animais de zoológicos e aquários. 
Envolvimento do Público 
 

Zoológicos e aquários são locais ideais para o desenvolvimento de laços emocionais com a vida 
selvagem e promovem a valorização da natureza. No entanto, o desenvolvimento e entrega de 
mensagens educativas eficazes nos ambientes de aprendizagem de livre escolha de zoológicos e 
aquários é uma tarefa difícil. 
Educadores de zoológicos e aquários são constantemente desafiados a desenvolver métodos para 
envolver e ensinar os visitantes que muitas vezes veem uma visita ao zoológico como uma experiência 
social ou recreativa (Morgan e Hodgkinson, 1999). O uso de animais em programas pode fornecer a 
experiência convincente necessária para atrair e manter ligações pessoais com visitantes de todas as 
motivações, preparando-os assim para a aprendizagem e reflexão sobre suas próprias relações com a 
natureza. 

Animais Utilizados em Programas são poderosos catalisadores para a aprendizagem por uma 
variedade de razões. Eles são geralmente ativos, facilmente visualizados e, geralmente, apresentados 
em estreita proximidade com o público. Esses fatores provaram contribuir para aumentar o período de 
tempo que as pessoas gastam vendo os animais em zoológicos (Bitgood, Patterson e Benefield, 1986, 
1988; Wolf e Tymitz, 1981). 

Além disso, a natureza provocadora de um animal manipulado provavelmente desempenha um 
papel importante para cativar um visitante. Em dois estudos (Povey, 2002; Povey e Rios, 2001), os 
visitantes observaram os animais três a quatro vezes mais enquanto eles estavam sendo apresentados 
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em demonstrações fora de seus recintos com um educador do que quando os animais estavam em seu 
recinto. Claramente, a utilização de animais de programas em espetáculos ou apresentações informais 
pode ser eficaz para aumentar o tempo de aprendizagem e o potencial geral de impacto. 

Animais Utilizados em Programas também oferecem a oportunidade de personalizar a experiência 
de aprendizagem, adaptando a sessão de ensino ao interesse dos visitantes. Gráficos tradicionais 
oferecem pouca oportunidade para esse nível de personalização de entrega de informações e muitas 
vezes não são lidos pelos visitantes (Churchman, 1985; Johnston, 1998). Por exemplo, Povey (2001) 
constatou que apenas 25% dos visitantes de uma exposição de animais liam os gráficos de 
acompanhamento; sendo que 45% dos visitantes que assistiam o mesmo animal manipulado em uma 
apresentação educativa fizeram pelo menos uma pergunta e alguns até sete perguntas. Ter um animal 
acompanhando o educador permitiu que os visitantes fizessem perguntas específicas sobre temas em 
que eles estavam interessados. 
 
Adquirindo Conhecimentos 

Melhorar o conhecimento e a compreensão de nossos visitantes sobre a vida selvagem e conservação 
da natureza é uma meta fundamental para muitos educadores de zoológicos que utilizam animais em 
programas. Evidências crescentes apoiam a validade do uso de animais em programas para melhorar a 
entrega de mensagens cognitivas. 
 

• MacMillen (1994) descobriu que o uso de animais vivos em um programa de extensão que 
utilizava um veículo caracterizado do zoológico aumentou significativamente a aprendizagem 
cognitiva em uma unidade de classificação dos vertebrados para estudantes da sexta série. 

• Sherwood e seus colegas (1989) comparou o uso de caranguejos-ferradura e estrelas-do-mar 
vivos ao uso de espécimes secos em um programa de educação de um aquário e demonstrou 
que os alunos tiveram maiores ganhos cognitivos quando expostos a programas que utilizavam 
animais vivos. 

• Povey e Rios (2002) observaram que em resposta a uma pergunta de pesquisa ("Antes de ver 
este animal eu nunca tinha percebido que..."), os visitantes que assistiram uma apresentação 
utilizando um animal em programa forneceram 69% de respostas cognitivas (i.e. algo que 
aprenderam) versus 9% de respostas cognitivas pelos visitantes que viram o mesmo animal em 
seu recinto (que responderam principalmente com observações). 

• Povey (2002) registrou uma diferença acentuada na aprendizagem entre os visitantes que 
observavam os animais nos recintos versus aqueles que observaram animais sendo 
manipulados em apresentações informais. Os visitantes de apresentações que utilizavam um 
corvo e tartarugas-irradiadas foram capazes de responder a perguntas corretamente em uma 
taxa até onze vezes maior do que os visitantes dos recintos.  

 
Atitudes Ambientais Aprimoradas 
 

Animais Utilizados em Programas claramente demonstraram aumentar a aprendizagem afetiva e a 
mudança de atitude. 

• Estudos realizados por Yerke e Burns (1991) e Davison e seus colegas (1993) avaliaram o efeito 
de shows de animais vivos sobre o público visitante. Ambos demonstraram que os shows 
influenciaram com êxito atitudes sobre conservação e responsabilidade. 

• Yerke e Burns (1993) também avaliaram um programa de extensão de aves vivas apresentado a 
alunos da quinta série do Oregon e registraram um aumento significativo nas atitudes ambientais 
dos alunos após as apresentações. 

• Sherwood e seus colegas (1989) descobriram que os estudantes que manipulavam 
invertebrados vivos em um programa de educação demonstraram mudanças de atitude a curto e 
longo prazo em comparação com aqueles que só tinham sido expostos a espécimes secos. 

• Povey e Rios (2002) avaliou o papel que animais de programas desempenhavam para ajudar os 
visitantes a desenvolverem sentimentos positivos sobre o cuidado e bem-estar dos animais do 
zoológico. 

• Conforme observado por Wolf e Tymitz (1981), os visitantes de zoológicos estão profundamente 
preocupados com o bem-estar dos animais do zoológico e desejam ter provas de que eles 
recebem atendimento personalizado.  



Aves Limícolas (Charadriiformes) Manual de Cuidados 
 

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 114 

 

Conclusão 
 

Criar impressões positivas sobre animais e a vida selvagem em geral em aquários e zoológicos é 
essencial para a missão fundamental das instituições zoológicas. Embora pesquisas adicionais possam 
nos ajudar a aprofundar ainda mais esta área, as pesquisas existentes apoiam a conclusão de que o uso 
de animais em programas é uma ferramenta importante para a transmissão de mensagens cognitivas e 
afetivas sobre animais e a necessidade de conservar animais selvagens e a natureza.  
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Anexo E: Desenvolvendo uma Política Institucional para Animais 
Utilizados em Programas 

 
Última revisão 2003  
Autorizado pelo Conselho em junho de 2011 

Fundamentação 
Para ser membro da AZA, exige-se que uma instituição atenda às Normas de Acreditação da AZA 
desenvolvidas coletivamente por nossos colegas de profissão. As normas orientam todos os aspectos de 
operação de uma instituição; no entanto, a comissão de acreditação afirma que garantir que as 
instituições membro demonstrem os mais elevados padrões de cuidados com os animais é uma 
prioridade. Outro critério fundamental da AZA para adesão é que a educação seja afirmada como central 
para a missão da instituição. Espera-se que todas as instituições públicas acreditadas pela AZA 
desenvolvam um plano de educação escrito e avaliem regularmente a eficácia do programa. 

A inclusão de animais (silvestres, exóticos e domésticos) em apresentações educacionais, quando 
feita corretamente, é uma ferramenta poderosa. A Declaração de Posicionamento em Relação à 
Utilização de Animais em Programas da CEC descreve as pesquisas que apoiam a utilização 
adequada de animais em programas como uma ferramenta educacional importante e poderosa, que 
oferece uma variedade de benefícios para educadores de zoológicos e aquários que buscam transmitir 
mensagens cognitivas e afetivas sobre conservação e vida selvagem. 

As pesquisas atuais, assim como o Projeto de Pesquisa Multi-Institucional da AZA (MIRP) e 
pesquisas realizadas por instituições individuais da AZA irão ajudar os educadores de zoológicos a 
determinar se o uso de animais em programas transmite as mensagens pretendidas e/ou mensagens 
conflitantes para modificar e melhorar os programas em conformidade com os resultados e para garantir 
que todos os animais utilizados em programas recebam o melhor bem-estar possível. 

Ao utilizar animais em programas nossa responsabilidade é atender tanto os nossos elevados 
padrões de cuidado e manejo dos animais como nossas metas educacionais. Além disso, como 
profissionais de manejo animal, devemos abordar criticamente as necessidades de conservação das 
espécies e o bem-estar do animal individual. Porque "criaturas selvagens diferem infinitamente", em suas 
formas, necessidades, comportamentos, limitações e capacidades (Conway, 1995), a AZA, através de 
sua Comissão de Bem-Estar Animal, forneceu recentemente a responsabilidade de desenvolver padrões 
e orientações de bem-estar animal específicos para espécies e táxons aos Grupos Consultivos de 
Táxons (TAG) e Planos de Sobrevivência das Espécies (Species Survival PLAN® - SSP). Especialistas 
em cada TAG ou SSP, juntamente com seus consultores de educação, estão encarregados de avaliar 
todos os aspectos de necessidades biológicas e sociais dos táxons e/ou espécies e desenvolver 
Manuais de Cuidados dos Animais (ACMs) que incluam especificações relativas a utilização de animais 
em programas. 

No entanto, até mesmo os mais exigentes padrões não podem abordar as escolhas individuais 
enfrentadas por cada instituição da AZA. Portanto, cada instituição deve desenvolver uma política de 
animais utilizados em programas que articule e avalie os benefícios do programa. As seguintes 
recomendações são oferecidas para ajudar cada instituição na formulação de sua própria Política 
Institucional de Animais Utilizados em Programas, que incorpora a Política de Animais Utilizados em 
Programas da AZA e aborda os seguintes assuntos. 
 
O Processo de Desenvolvimento de Políticas 
Dentro de cada instituição, as principais partes interessadas devem ser incluídas no desenvolvimento da 
política da instituição, incluindo, entre outros, representantes de: 
• Departamentos Educacionais  
• Departamentos de Cuidados Animais 
• Departamentos de Medicina Veterinária e Saúde Animal  
• Departamentos de Conservação & Ciência  
• Departamentos de Criação Comportamental 
• Qualquer equipe de exibição dos animais (se estiver em outro departamento) 
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• Departamentos que frequentemente solicitam situações especiais de animais em programas (e.g. 
eventos especiais, desenvolvimento, marketing, sociedade de zoológicos ou aquários, administração) 
Além disso, funcionários de todos os níveis da organização devem estar envolvidos nesse 
desenvolvimento (e.g. curadores, tratadores, gestores de educação, intérpretes, coordenadores 
voluntários). 

Para desenvolver uma Política de Animais Utilizados em Programas abrangente, recomendamos que os 
seguintes componentes sejam incluídos: 
I. Filosofia 
Em geral, a posição da AZA é que o uso de animais em ambientes próximos e pessoais, incluindo o 
contato com os animais, pode ser extremamente positivo e poderoso, contanto que: 

1. O uso e o ambiente sejam adequados. 
2. O bem-estar humano e animal seja considerado a todos os momentos. 
3. O animal seja utilizado de forma respeitosa, segura e de maneira que não deturpe ou represente 

erroneamente o animal. 
4. Uma mensagem de conservação significativa seja um componente integral. Leia as mensagens 

de conservação aprovadas pelo Conselho da AZA. 
5. Espécies e espécimes individuais adequados sejam utilizados.  

Políticas Institucionais de Animais Utilizados em Programas devem incluir uma declaração filosófica 
declarando o mencionado acima, e devem relacionar o uso de animais em programas à declaração de 
missão geral da instituição. 
 

II. Ambientes Apropriados 
A Política de Animais Utilizados em Programas deve incluir uma lista de todos os ambientes, dentro e 
fora da instituição, onde o uso de animais em programas é permitido. Isso irá variar claramente entre as 
instituições. A política de cada instituição deve incluir uma lista completa dos ambientes específicos 
dessa instituição. Algumas instituições podem ter políticas separadas para cada ambiente; outras podem 
abordar vários ambientes dentro da mesma política. Exemplos de ambientes incluem: 

I. Dentro da Instituição  
A. Informal e sem registro do público:  

1. Dentro da instituição, com animais sendo trazidos para o público 
(demonstrações, palestras, festas, eventos especiais e mídia)  

2. Áreas de contato e áreas do zoológico para crianças  
3. Áreas abertas de bastidores 
4. Shows  
5. Tanques de toque 

B. Formal (registro envolvido) e ambientes controlados  
1. Programas para grupos escolares 
2. Acampamentos de Férias 
3. Acantonamentos  
4. Festas de Aniversário 
5. Cavalgadas 
6. Programas de alimentação de animais pelo público 

C. Fora da Instituição 
1. Eventos de Relações Públicas (TV, rádio)  
2. Eventos de angariação de fundos 
3. Programas de campo envolvendo o público 
4. Visitas escolares 
5. Visitas de bibliotecas 
6. Visitas a casa de internados/doentes (terapia)  
7. Visitas a hospitais 
8. Centros Profissionais 
9. Eventos de Grupos Cívicos 
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Em alguns casos, as políticas serão diferentes para cada ambiente (e.g. uso com a mídia dentro ou fora 
da instituição). Esses ambientes devem ser abordados separadamente e devem refletir questões 
específicas de saúde animal, avaliação de riscos nessas situações, limitações e restrições. 
 

III. Conformidade com Regulamentações 
Todas as instituições da AZA que mantenham mamíferos em seu plantel são regulamentadas pela Lei de 
Bem-Estar Animal da USDA. Outras regulamentações federais, assim como a Lei de Proteção de 
Mamíferos Marinhos, podem ser aplicadas. Além disso, muitos estados e algumas cidades possuem 
regulamentos que se aplicam a situações de contato com animais. Da mesma forma, todas as 
instituições acreditadas estão vinculadas pelo Código de Ética Profissional da AZA. Espera-se que a 
Política de Animais Utilizados em Programas da Instituição aborde a conformidade com os regulamentos 
apropriados e Normas de Acreditação da AZA. 
IV. Planejamento do Plantel 
Todas as instituições acreditadas pela AZA devem ter um processo de planejamento de plantel. Animais 
utilizados em programas fazem parte do plantel geral da instituição e devem ser incluídos no processo 
geral de planejamento do plantel. O Guia para Acreditação da AZA contém requisitos específicos para o 
planejamento do plantel da instituição. Para obter mais informações sobre planejamento de plantel em 
geral, favor consultar as páginas de Gerenciamento de Plantel na seção Apenas Membros. 

As seguintes recomendações aplicam-se a animais utilizados em programas: 
1. Listagem de animais aprovados para programas (a ser periodicamente alterada conforme 

mudanças no plantel ocorram). A justificativa para cada espécie deve ser baseada em critérios 
como:  
a. Temperamento e adequabilidade para uso no programa 
b. Exigências de cuidado e manejo 
c. Experiência de cuidado e manejo 
d. Problemas e preocupações médico veterinários 
e. Facilidade e meios de aquisição/destinação de acordo com código de ética da AZA 
f. Valor educacional e mensagem de conservação pretendida  
g. Estado de conservação  
h. Conformidade com políticas e diretrizes TAG e SSP.  

2. Orientações gerais sobre a forma como cada espécie (e, se necessário, para cada indivíduo) 
será apresentada ao público e em que ambientes  

3. A seção de planejamento de plantel deve fazer referência à política de aquisição e destinação da 
instituição.  

V. Mensagem de Educação pela Conservação 
Conforme observado nas Normas de Acreditação da AZA, se as apresentações de animais fizerem parte 
dos programas de uma instituição, uma mensagem educacional e de conservação deve ser um 
componente integral. A Política de Animais Utilizados em Programas deverá abordar as mensagens 
específicas relacionadas à utilização dos animais em programas, assim como a necessidade de ser 
cauteloso sobre mensagens ocultas ou conflitantes (e.g. "tratar um animal como pet" mesmo informando 
verbalmente que o animal não serve para animal de estimação). Esta seção pode incluir ou fazer 
referência às Mensagens de Conservação da AZA. 
Embora o valor da educação e das mensagens deva fazer parte do processo geral de planejamento do 
plantel, esse aspecto é tão essencial para o uso de animais em programas que merece atenção 
adicional. Além disso, é altamente recomendável incentivar o uso de itens de informação biológica em 
complemento ou em substituição aos animais vivos. Sempre que possível, a eficácia da apresentação de 
animais em programas deve ser avaliada em programas educacionais. 
VI. Saúde e Segurança Humanas 
A segurança de nossa equipe e do público é uma das maiores preocupações ao trabalhar com animais 
em programas. Embora seja extremamente valioso para experiências educacionais e afetivas, o contato 
com animais oferece determinados riscos ao manipulador e ao público. Portanto, a seção de saúde e 
segurança humana da política deverá abordar: 
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1. Minimização da possibilidade de transmissão de doenças de animais não-humanos para seres 
humanos e vice-versa (e.g. áreas para lavagem das mãos, políticas de proibição do toque, uso 
de desinfetante para as mãos)  

2. Questões de segurança relacionadas a roupas e comportamento dos manipuladores (e.g. não 
incentivar ou proibir o uso de brincos longos, perfume e colônia, não comer ou beber perto de 
animais, não fumar, etc.) 

A Política de Contato com Animais da AZA fornece orientações nesta área; essas diretrizes foram 
incorporadas às normas de acreditação em 1998. 
 
VII. Bem-estar e Saúde Animal 
Saúde e bem-estar animal são a maior prioridade das instituições acreditadas a AZA. Dessa forma, a 
Política de Animais Utilizados em Programas da Instituição deve fazer uma declaração consistente sobre 
a importância do bem-estar animal. A política deve abordar: 

1. Preocupações gerais relacionadas a recintos, manejo e saúde animal (e.g. se o recinto e manejo 
de animais utilizados em programas atende ou excede os padrões gerais da AZA e se as 
necessidades físicas, sociais e psicológicas de cada animal, assim como períodos de repouso 
adequados, fornecimento de enriquecimento, cobertura visual, contato com animais da mesma 
espécie conforme apropriado, etc. são atendidas). 

2. Sempre que possível permitir que os animais escolham se desejam participar dos programas, 
e.g. áreas de refúgio para tanques de toque, avaliação realizada pelo tratador da 
vontade/disponibilidade para participar, etc.) 

3. Capacitação dos manipuladores para tomar decisões relacionadas à saúde e bem-estar animal; 
tais como a retirada de animais de determinada situação se a segurança ou saúde estiverem em 
risco de serem comprometidas. 

4. Requisitos para a supervisão das áreas de contato e tanques de toque por pessoal treinado e 
voluntários. 

5. Avaliação frequente de interações humano/animal para avaliar a segurança, saúde, bem-estar, 
etc. 

6. Certificar-se de que o nível de cuidados de saúde para os animais utilizados em programas é 
consistente com o de outros animais no plantel. 

7. Sempre que possível ter um plano para a vida toda de cada animal utilizado em programas para 
garantir que o animal possa ser cuidado adequadamente quando não for mais utilizado em 
programas. 

8. Se ocorrerem períodos longos de diminuição de atividade de animais utilizados em programas, 
os funcionários devem se certificar de que os animais acostumados a interações humanas 
regulares ainda podem manter esse contato e receber o mesmo nível de cuidados quando não 
forem mais utilizados em programas. 

VIII. Protocolos Específicos para Táxons 
Incentivamos as instituições a fornecerem protocolos específicos para cada táxon, em nível de gênero ou 
espécie, espécime ou individual. Algumas diretrizes específicas do táxon podem afetar o uso dos 
animais em programas. Para desenvolvê-las, as instituições devem fazer referência ao Banco de Dados 
de Programas de Conservação. 
Protocolos específicos para táxons e espécies devem abordar: 

1. Como retirar o animal específico de seu recinto permanente e devolvê-lo, incluindo sugestões 
para o treinamento de condicionamento operante. 

2. Como colocar o animal na caixa e transportá-lo. 
3. Sinais de estresse, fatores de estresse, angústia e comportamentos de desconforto. 

Protocolos de manuseio específicos para as situações (e.g. se o animal deve ou não ser tocado pelo 
público e como lidar com tais situações): 

1. Diretrizes para desinfecção de superfícies, caixas de transporte, recintos temporários, etc. 
usando produtos químicos e produtos de limpeza ambientalmente corretos sempre que possível. 

2. Informações sobre fatos relacionados aos animais e conservação. 
3. Limitações e restrições com relação às temperaturas do ambiente e/ou condições climáticas. 
4. Limitações de tempo (incluindo rotatividade de animais e períodos de repouso, conforme o caso, 

duração de tempo que cada animal pode participar e restrições de distâncias de viagens). 
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5. O número de pessoal treinado necessário para assegurar a saúde e o bem-estar dos animais, 
manipuladores e público. 

6. O nível de formação e experiência necessários para lidar com determinada espécie 
7. Diretrizes específicas espécie/táxon sobre saúde animal. 
8. Uso de loções para as mãos por participantes do programa que podem tocar os animais 

 
IX. Logística: Gerenciando o Programa 
A Política da Instituição deve abordar uma série de questões logísticas relacionadas aos animais 
utilizados em programas, incluindo: 

1. Quando e como o plantel dos animais utilizados em programas serão alojados, incluindo 
qualquer quarentena e separação de animais utilizados fora do local. 

2. Procedimentos para solicitar animais, incluindo o processo de aprovação e processo de tomada 
de decisão. 

3. Documentação precisa e disponibilidade de registros, incluindo os procedimentos para 
documentar o uso e o comportamento do animal, assim como quaisquer outras preocupações 
que possam surgir.  

 
 
X. Capacitação da Equipe 
Uma capacitação aprofundada para todos os funcionários envolvidos com manejo e manipulação dos 
animais (tratadores, educadores, voluntários e docentes) é claramente essencial. A capacitação do 
pessoal é uma questão tão importante que muitas instituições podem ter protocolos e procedimentos de 
capacitação exclusivos para isso. Protocolos de capacitação específicos podem ser incluídos na Política 
de Animais Utilizados em Programas da Instituição ou referência pode ser feita de que há um protocolo 
de capacitação separado. 
Recomenda-se que a seção de capacitação da política aborde: 

1. Pessoal autorizado a manusear e apresentar animais. 
2. Protocolo de manejo durante a quarentena. 
3. Processo de treinamento, qualificação e avaliação de manipuladores, incluindo quem está 

autorizado a treinar os manipuladores. 
4. A frequência das sessões de capacitação necessárias para os manipuladores. 
5. O pessoal autorizado a treinar animais e protocolos de treinamento. 
6. O processo para lidar com desempenho abaixo do padrão e não-conformidade com os 

procedimentos estabelecidos. 
7. Testes médicos e vacinas necessárias para manipuladores (e.g. testes de TB, vacinas de tétano, 

vacinação antirrábica, culturas fecais de rotina, exames físicos, etc.). 
8. Conteúdo da capacitação (e.g. protocolos específicos para táxons, história natural, mensagens 

relevantes de educação para a conservação, técnicas de apresentação, técnicas de 
interpretação, etc.). 

9. Protocolos para reduzir a transmissão de doenças (e.g. transmissão de zoonoses, higiene 
adequada e requisitos de lavagem das mãos, conforme observado na Política de Contato com 
Animais da AZA). 

10. Procedimentos para a comunicação de lesões sofridas pelos animais, equipe de trabalho ou 
público. 

11. Controle de visitantes (e.g. garantir que os visitantes interajam de forma adequada com os 
animais, não comer ou beber perto do animal, etc.).  

XI. Revisão de Políticas da Instituição  
Todas as políticas devem ser revistas regularmente. A responsabilidade e as consequências de 
violações das políticas devem ser incluídas (e.g. necessidade de participar de novas capacitações, 
revogação de privilégios de manipulação dos animais, etc.). Políticas institucionais devem abordar a 
frequência com que a Política de Animais Utilizados em Programas será avaliada e revista e como a 
responsabilidade será mantida. 
XII. Recomendações TAG e SSP 
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Seguindo o desenvolvimento das recomendações específicas para os táxons de cada TAG e SSP, a 
política da instituição deve incluir uma declaração com relação ao cumprimento dessas recomendações. 
Se a instituição optar por não seguir essas recomendações específicas, recomenda-se a elaboração de 
uma breve declaração justificando a decisão. 
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Anexo F: Valores de Referência de Hematologiae Parâmetros de 
Bioquímica Sérica para Espécies Selecionadas 

 
Parâmetro 
(média ± desvio 
padrão) 

Alfaiate-de-
pescoço-pardo 
(Recurvirostra 
americana) (N) 

Pernilongo 
(Himantopus 
himantopus) (N) 

Alcaravão-do-
cabo (Burhinus 
capensis) (N) 

Grazina-inca 
(Larosterna 
inca) (N) 

Abibe-
mascarado 
(Vanellus 
miles) (N) 

Eritrócitos 
(x106/μL) 

3.48±0.77 (8) 3.45±0.39 (16) 2.06±0.00 (1) 3.60±0.55 (31) 2.73±0.50 
(12) 

Leucócitos 
(x103/μL) 

8.26±4.82 (8) 7.78±3.27 (40) 13.35±5.93 (38) 11.39±6.87 
(245) 

8.41±4.43 
(22) 

Hemoglobina 
(g/dL) 

13.4±1.2 (3) 15.0±3.4 (11) 13.3±0.9 (13) 15.7±1.4 (41) 26.4±5.2 (6) 

Hematócrito (%) 46.2±5.0 (10) 50.3±6.3 (47) 46.0±6.0 (30) 50.0±4.6 (255) 47.8±4.0 (21) 
MCH (pg) 43.2±4.0 (3) 45.2±7.2 (8)   94.8±9.8 (6) 
MCHC (g/dL) 32.6±4.7 (3) 29.7±3.9 (11) 28.6±1.2 (13) 30.9±2.8 (40) 49.2±5.7 (5) 
MCV (fl) 135.3±25.7 (8) 148.8±20.7 (16) 174.8±0.0 (1) 136.7±19.6 

(30) 
182.9±24.2 
(11) 

Heterófilos 
(x103/μL) 

5.54±3.70 (8) 3.47±2.54 (39) 6.22±4.03 (38) 4.46±3.17 
(244) 

3.05±1.62 
(22) 

Linfócitos 
(x103/μL) 

2.57±1.52 (8) 3.84±2.22 (39) 4.52±3.34 (38) 5.63±5.06 
(244) 

4.38±2.49 
(22) 

Monócitos 
(x103/μL) 

0.15±0.00 (4) 0.24±0.18 (23) 0.76±0.53 (35) 0.61±0.66 
(222) 

0.19±0.16 
(14) 

Eosinófilos 
(x103/μL) 

0.09±0.05 (3) 0.41±0.33 (33) 1.55±1.31 (37) 0.27±0.30 
(116) 

0.78±0.96 
(19) 

Basófilos (x103/μL) 0.11±0.06 (3) 0.21±0.15 (22) 0.50±0.34 (32) 0.76±0.57 
(206) 

0.38±0.40 
(10) 

MCH, hemoglobina corpuscular média; MCHC, concentração de hemoglobina corpuscular média; MCV, volume corpuscular médio. 
(ISIS, 1999) 
 
Parâmetro Alfaiate-de-

pescoço-pardo 
(Recurvirostra 
americana) (N) 

Pernilongo 
(Himantopus 
himantopus) 
(N) 

Alcaravão-do-
cabo (Burhinus 
capensis) (N) 

Grazina-inca 
(Larosterna 
inca) (N) 

Abibe-
mascarado 
(Vanellus 
miles) (N) 

Glicose (mg/dL) 266±58 (9) 275±57 (26) 295±79 (35) 324±40 (170) 286±28 (9) 
Nitrogênio 
ureico do 
sangue (mg/dL) 

10±8 (2) 3±1 (5) 3±1 (20) 3±2 (61) 5±2 (2) 

Creatinina 
(mg/dL) 

0.4±0.0 (4) 0.2±0.0 (1) 0.4±0.2 (25) 0.5±0.3 (69) 0.4±0.0 (1) 

Ácido Úrico 
(mg/dL) 

7.4±4.4 (9) 7.0±4.9 (28) 6.9±4.6 (35) 8.5±6.4 (175) 8.8±3.3 (9) 

Cálcio (mg/dL) 8.7±0.6 (8) 8.9±0.9 (23) 9.4±1.1 (31) 9.5±1.0 (107) 9.1±0.8 (9) 
Fósforo 
(mg/dL) 

2.5±0.4 (2) 2.3±2.3 (14) 3.8±1.7 (22) 2.8±2.2 (90) 1.3±0.6 (5) 

Sódio (mEq/L) 155±4 (6) 147±6 (3) 153±4 (23) 148±4 (81) 154±4 (5) 
Potássio 
(mEq/L) 

3.2±2.0 (6) 2.8±0.0 (1) 1.9±0.8 (23) 3.3±2.0 (82) 3.6±1.3 (5) 

Cloreto (mEq/L) 115±16 (4) 113±6 (3) 118±5 (18) 117±5 (78) 121±2 (5) 
Colesterol 
(mg/dL) 

260±41 (4) 200±72 (9) 292±77 (31) 312±67 (74) 178±35 (7) 

Triglicerídeos 
(mg/dL) 

134±0 (1) 101±26 (4) 122±55 (8) 47±12 (38) 309±194 (2) 

Proteína Total 
(g/dL) 

3.0±0.5 (9) 3.6±0.6 (23) 3.6±0.6 (31) 3.7±0.7 (181) 3.5±0.5 (10) 

Albumina (g/dL) 1.2±0.3 (4) 2.2±0.5 (5) 1.4±0.3 (22) 1.5±0.5 (77)  
Globulina 
(g/dL) 

1.8±0.5 (4) 1.3±0.6 (5) 2.2±0.6 (22) 2.0±0.5 (77)  

AST (IU/L) 225±78 (8) 206±107 (23) 490±549 (33) 276±123 (136) 274±84 (8) 
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ALT (IU/L) 36±13 (3) 42±8 (5) 62±20 (20) 31±21 (83) 99±48 (2) 
Bilirrubina total 
(mg/dL) 

0.4±0.2 (2) 0.2±0.0 (5) 0.5±0.8 (17) 0.6±0.3 (81) 0.2±0.1 (2) 

Amilase (U/L) 302±47 (2) 827±96 (4)    
ALP (IU/L) 136±52 (2) 249±134 (8) 81±94 (23) 183±106 (78) 90±60 (7) 
LDH (IU/L) 786±409 (5) 504±183 (4) 900±559 (18) 399±189 (47) 2141±949 (6) 
CPK (IU/L) 777±1033 (5) 252±155 (13) 1116±1664 (20) 326±290 (110) 1101±568 (6) 
AST, aspartato aminotransferase; ALT, alanina aminotransferase; ALP, fosfatase alcalina; LDH, lactato desidrogenase; CPK, 
creatina fosfoquinase. 
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Anexo G: Protocolo de Criação Manual 
 

A)Exemplo de Protocolos de Criação Manual do Borrelho-de-coleira-interrompida eBorrelho-de-
dupla-coleirade uma instituição acreditada pela AZA (para reintrodução na natureza): 
 

*Este protocolo é uma base geral de orientação. Cada filhote será avaliado pelo comportamento geral e 
ganho de peso. O protocolo pode ser ajustado para garantir o bem-estar do animal. 
 

Incubação 
 Idade do ovo: 1–26 dias 

• Temperatura: 37,7°C (100°F) 
• Umidade: 40–50% (25,5–28 °C [77,9–82,4°F]) 
• Taxa de rolagem: 180 graus a cada 2 horas 
• Pesar os ovos ao recebê-los e após a pesagem inicial a cada 3 dias 

 

Idade do ovo: 26 dias + 
• Temperatura: 37,7°C (100°F) 
• Umidade: 65% (31 °C [87,8°F]) 
• Não virar os ovos 
• Reproduzir gravaçõesde vocalizações de aves 

 

Eclosão 
*O mecanismo de rolagem deve ser desligado 2–3 dias antes da data de eclosão 
Sinais de eclosão 

• Rachaduras finas aparecem na extremidade mais larga do ovo até 4 dias antes da eclosão 
(Difícil observar sem magnificação) 

• Reprodução de gravação de áudio 2 dias antes da eclosão 
• Bicagem de eclosão audível 1–2 dias antes da eclosão 
• Incentivar filhotes a sair do ovo batendo de volta/reproduzindo a gravação 

 

Eclosão 
• Os ovos podem eclodir de dia ou de noite 
• Orifício muito distinto geralmente visível cerca de 20 minutosantes da eclosão 
• Filhotes geralmente saem do ovo 1 hora depois da bicagem inicial, mas podem levar até 24–

48 horas. 
• Transferir o neonato para a Unidade de Cuidados Intensivos ou criadeira assim que o 

neonato estiver praticamente seco e andando, geralmente 3 horas após eclosão.  
• O saco vitelínico não absorvido geralmente é absorvido dentro de algumas horas após a 

eclosão 
• Pesar o (s) neonato (s) e colocar na Unidade de Cuidados Intensivos (ou criadeira) quando 

estiver pronto. Se houver mais de um neonato, colocar marcação com anilha/fita ou marcar 
com marcador a cabeça ou dedo para identificação. 

 

Problemas de eclosão 
• Pode ser necessário auxiliar a eclosão se não houver progressos ou atividade 24 horas após 

sinal de rompimento inicial. Deve-se monitorar rigorosamente o neonato quanto a sinais de 
progresso ou fraqueza/inatividade. 

• Se o neonato estiver mostrando sinais de que irá precisar de assistência, entre em contato 
com o veterinário ou avicultor experiente para auxiliar o neonato. 

• É importante manter a umidade o mais alto possível durante a eclosão. Tente evitar abrir 
desnecessariamente a tampa. 

• Neonatos letárgicos podem precisar de dextrose 50% ou Ensure e fluidos de reidratação 
(Pedialyte, LRS) por via oral 

 

Unidade de Cuidados Intensivos (ICU) 
Medidas 45,7 cm x 61 cm x 45,7 cm (18 pol. x24 pol. x 18 pol.) 
Peso mínimo: 4 g 
Idade mínima: 1 hora 
Comportamento: Praticamente seco, andando bem, olhos abertos, saco vitelínico absorvido 
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Instalação 
• Garantir que a ICU esteja completamente desinfetada 
• Encher o recipiente de água pela metade com água destilada 
• A temperatura deve ser fixada em 37,2–37,8 °C (99–100 °F) 
• Coloque as fronhas na ICU com 2,5–5 cm (1–2 pol.) de espessura 
• Coloque um espanador e um bicho de pelúcia na ICU, certifique-se de que o bicho de 

pelúcia seja colocado de forma que o filhote possa andar ao redor dele com facilidade  
• Se for apenas um filhote, adicionar um espelho 
• Pesar o filhote antes de colocar na ICU 
• Se houver vários filhotes, colocar uma marcação temporária na perna para identificação ou 

usar o marcador para marcar a cabeça ou dedo do pé 
• Acrescentar uma luz de espectro completo acima do abrigo, certificando-se de que o 

temporizador esteja definido para ciclo de luz corrente 
• Colocar uma toalha sobre a parte externa da porta para minimizar o impacto humano, 

certifique-se de que as aberturas laterais de ventilação não sejam cobertas 
 

Dieta 
• Larvas de moscas, tenébrios pequenos (se disponível) e vermes Lumbriculus Variegatus 

(black worms) 
• Utilizar pratos rasos com ¾ de alimentos e espalhar ¼ de alimentos ao redor da toalha 
• Jogar pó de cálcio sobre todo o alimento 
• Adicionar prato de água raso 

 

Limpeza e manutenção 
• Pesar os filhotes diariamente pela manhã 
• Mudar a fronha de forro diariamente (coordenar com a pesagem para que os filhotes estejam 

contidos durante a limpeza) 
• Alterar o animal de pelúcia quando necessário 
• Alimentar 3–4 vezes por dia ou conforme necessário.Se o filhote não estiver comendo, você 

pode ter que colocar alguns tenébrios diretamente na frente do filhote e/ou gentilmente 
colocar seu bico na comida para que ele entenda. 

• Diminuir a temperatura 1–2graus diariamente, dependendo do comportamento do filhote 
 

Tanque Interno 
Medidas: 58,4 cm x 162,5 cm x 50,8 cm (23 pol. x64 pol. x 20 pol.) 
Peso mínimo borrelho-de-coleira-interrompida: 6 g 
Peso mínimo borrelho-de-dupla-coleira: 9 g 
Idade mínima: 2 dias 
Comportamento: Comendo, ganhando peso, andando bem ao redor 
 

Instalação 
• Areia5,08 cm (2 pol.)de espessura 
• 1–2 luzes de espectro completo, com temporizador, sobre o tanque 
• Lâmpada (s) de calor com um local a 35°C (95°F). 
• Espanador, se estiver sem o adulto 
• Espelho, se estiver sozinho 
• Tronco e plantas falsas no interior 

 

Dieta 
• Larvas de moscas, vermes variedade Lumbriculus Variegatus, tenébrios, krill picado (apenas 

PM) e pequenos grilos. 
• Espalhar 1/4 de alimento seco em torno do tanque. Evite colocar alimentos/água diretamente 

sob a (s) lâmpada (s) de calor. 
• Certifique-se de que os pratos sejam rasos o suficiente para que os filhotes possam ficar de 

pé dentro deles e sair facilmente. 
• Colocar cálcio e vitamina Nekton sobre os alimentos. 
• Prato de água rasa. 
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Limpeza e manutenção 
• Pesar o filhote diariamente 
• Peneirar a areia diariamente para remover detritos (coordenar com pesagem para que os 

filhotes estejam contidos durante a limpeza) 
• Esfregar o tronco quando necessário 
• Alimentar três vezes por dia ou conforme necessário 
• Registrar tudo na Folha de Anotações de Reabilitação de Aves 

 
Gaiolas de voo externas (Fase I e II) 
Medidas 1,67 m x 5,48 m x 3,04 m (5,5 pés x 18 pés x 10 pés) 
 

Fase I 
Peso mínimo borrelho-de-coleira-interrompida: 13 g 
Peso mínimo borrelho-de-dupla-coleira: 20 g 
Idade mínima: 10 dias 
 

Instalação 
• Coloque areia #30 limpa com pelo menos 5,08 cm (2 pol.) de espessura 
• Abrigo de madeira 
• Lâmpada de calor segura para um local de 35 °C (95 °F). 
• Monitorar a temperatura com o termostato 
• Pendurar um espanador no abrigo se o filhote estiver sem a presença do adulto 
• Adicionar plantas artificiais ou reais no tanque 
• Colocar troncos no tanque 
• Se o filhote estiver sozinho, adicionar um espelho 
• Encher a piscina com água doce em 2,54–5,08 cm (2/1 pol.) de profundidade (para que os 

filhotes ainda possam ficar em pé no tanque) 
• Adicionar prato raso para que as aves andem nele com água salgada 

 

Dieta 
• Larvas de moscas, vermes variedade Lumbriculus Variegatus, tenébrios, larvas wax, grilos de 

tamanho pequeno e médio e krill (PM somente) 
• Jogar cálcio e vitamina Nekton sobre os alimentos. 
• Colocar 1/4 de alimento seco em um prato; espalhar 3/4 de alimento seco na areia. Evite colocar 

alimentos/água diretamente sob lâmpadas de calor. 
• Prato raso de água doce para beber 

 

Limpeza e manutenção 
• Toda a água precisa ser alterada/limpa diariamente 
• Pesar os filhotes duas vezes por semana 
• Peneirar a areia duas vezes por semana para remover detritos (coordenar com pesagem para 

que os filhotes estejam contidos durante a limpeza) 
• Escovar troncos duas vezes por semana 
• Alimentação duas vezes por dia ou conforme necessário 

 

Fase II 
Peso mínimo borrelho-de-coleira-interrompida: 25 g 
Peso mínimo borrelho-de-dupla-coleira: 50 g 
Idade mínima: 25 dias 
 

Instalação 
• Remover lâmpada de calor 
• Remover espanador de pó e animal de pelúcia 
• Encher piscina completamente com água doce limpa 
• Remover abrigo de madeira 
• O restante permanece o mesmo 

 

Dieta 
• Espalhar todo o alimento seco na areia, apenas alimento úmido no prato 
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• Outros componentes permanecem da mesma forma 
 

Limpeza e manutenção 
• Permanece a mesma.  

 

Critérios de liberação 
Peso mínimo borrelho-de-coleira-interrompida: 30 g 
Peso mínimo borrelho-de-dupla-coleira: 65 g 
Idade mínima: 35 dias 
 
Comportamento:  

• Saúde excelente 
• Voo excelente 
• À prova d’água 
• Desconfiança de humanos adequada 
• Comportamento de forrageamento adequado 
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B)Exemplo de Protocolo de Alimentação de Filhotes deAlcaravão-do-cabo 
 

*Este protocolo é uma base de orientação geral. Tem como base a dieta fornecida por uma instituição 
acreditada pela AZA a seus filhotes de alcaravão-do-cabo. 
 

Períodos de alimentação: 
Durante os primeiros 1–3 dias, o objetivo é fornecer 7 refeições (7:00am, 9:00am, 11:00am, 1:00pm, 
3:00pm, 5:00pm, 8:00pm). Podemos começar a diminuir as alimentações assim que confirmamos que o 
neonato está comendo bem e ganhando peso suficiente (cerca de 10%/dia).   
 

Itens alimentares: 
BOP, apple paradise, gema de ovo cozido dura, larvas wax/tenébrios, neonatos de camundongos.   

• BOP e ovo devem ser descartados após 24 horas.  
• Apple paradise deve ser umedecido em AM antes da alimentação.  Descartar ao final do dia. 
• Apenas fornecer as vísceras do neonato de camundongo nos primeiros 3 dias. Determinaremos 

se o filhote está pronto para receber pedaços contendo ossos/cartilagem após esse período.  
Jogar fora pedaços de neonatos de camundongos não comidos após cada alimentação.   

• Começaremos a introduzir tenébrios após o dia 3 
 

Alimentação: 
• Aquecer o neonato de camundongo/vísceras antes da alimentação 
• Pesar cada item alimentar antes da alimentação (exceto vermes, estes podem ser contados) 
• Tentar fornecer porções iguais de todos os itens alimentares (não precisa ser exato) 
• A cada alimentação, mergulhar o item alimentar no cálcio.  Não é necessário fornecer mais 

cálcio do que isso. 
• BOP deve ser fornecido em pedaços de tamanho de ervilha. Evite fornecer pedaços que 

pareçam "fibrosos" e "borrachudos". 
• Alimente o filhote até que ele pareça cheio/tenha parado de pedir alimento. 
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• Pesar sobras de alimentos e registrar o valor ingerido em computador.   
 

Certifique-se de que haja comunicação eficiente entre todas as pessoas que estiverem realizando as 
alimentações se várias pessoas estiverem alimentando o animal durante o dia. 
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AnexoH: Amostra de Protocolo de Alimentação 
 
Amostra de protocolo de alimentação(Galliforme) 
  Ingrediente Forma 

fornecida 
Quantidade 
oferecida por 
Volume 

Quantidade 
oferecida por 
peso (g) 

Frequência 
oferecida 

Nome comum American avocet Mistura de 
Galliforme 

 1/4 copo 36 g AM/PM 

Nome 
científico 

Recurvirostra 
americana 

Ave de rapina Pedaços bem 
pequenos 

 10 g AM/PM 

    Tenébrios 
comuns 

Inteiro 10 0,7 g AM/PM 

 
Dietas de Galiformes: 
Aves terrestres como perus, faisões, mutuns, macucos, etc. receberão uma mistura de galliformes. 
 

Mistura para Galliforme: 2 partes:  Ração Mazzuri® Exotic Gamebird  
   1 parte: Ração Scenic® Tropical Bits  
   1 parte: Ração umedecida papagaio Mazuri® 
 1/2 parte: Ovo cozido picado 
1 parte: Alface romana picada 
1 parte: frutas para pássaros: maças (pedaços pequenos) banana, mamão, 
melão,uvas 

 

Aves podem receber insetos durante o dia e dieta PM ou receber dieta AM e PM. 
 
Sabe-seque o peso de quantias de porções individuais (colher de sopa, copo, etc.) pode variar devido à 
própria mistura e o preparador da dieta. Portanto, os seguintes pesos serão utilizados ao avaliar dietas 
que usam a mistura de Galliforme: 
 

1 colher de sopa: 9g 
1/4 copo:  36g 
½ copo:  72g 
1 copo:  144g 
 

As rações oferecidas podem ser alternadas no cronograma a seguir: 
1° de março – 1° de setembro: Mazuri® Exotic Gamebird Breeder (ração para aves em reprodução) 
1° de setembro – 1° de março: Mazuri® Exotic Gamebird Maintenance(ração de manutenção) 
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Anexo I: Amostra de Formulários de Enriquecimento 
 
Amostra – Planejamento de Enriquecimento 

Formulário de Solicitação de Enriquecimento 

                        
Animal:         Solicitado Por:           

 
                      

Enriquecimento:                        
                        
Alimentar     Ambiental   Social    Manipulativo   Sensorial     
                        

Pré-abertura     
Aberto - 
Sinalização   

Aberto- Sem 
Sinalização   Turno da noite         

                        
Descrição: 

 
                    

Duração: 
       

        
Comentários:                       
Aprovado:                       
                        
NÃO Aprovado:                       
                        
Submeter novamente com estas recomendações para possível 
aprovação:  

  
        

                        
Comentários:                        
Assinatura Curador Associado________________________________________ Data:       
Assinatura Coordenador de Enriquecimento: 
__________________________________ Data:       
Assinatura Veterinário:___________________________________________ Data:       

Assinaturas Recinto:_______________________________________________ 
Data:______________
_____ 

 
Formulário de Avaliação de Enriquecimento 
 
Espécies: 
Enriquecimento: 

Data Resposta Comentários 

   

   

   

   

 
Avaliação de resposta: 
1= Animal voa para longe do item 
2= Animal ignora o item 
3= Animal olha/direciona-se até o item, mas não entra em contato 
4= Animal faz breve contato com item 
5= Animal faz contato substancial ou repetido com o item 
6= Nenhum contato direto observado, mas evidências sugerem que os animais interagiram com item (item removido 
ou fezes ao redor, etc.) 
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Anexo J: Amostra de Política de Pesquisa 
 
Política de Supervisão de Pesquisas 
I. Introdução 
Estamos empenhados em apoiar, facilitar e realizar pesquisas científicas na área de ciências biológicas 
em busca de nossa missão de inspirar a conservação dos oceanos. Esforços de conservação eficazes 
têm suas bases na ciência e o Aquário apoia os esforços de investigação que beneficiem os parentes 
silvestres das espécies sob nossos cuidados e seus habitats. O Aquário desenvolveu esta estrutura de 
supervisão administrativa para garantir que as pesquisas conduzidas sob a égide do Aquário sejam 
credíveis, defensáveis e meritórias. Esta estrutura também: 

• Incentiva e facilita a realização de pesquisas no aquário e mantém um processo de revisão, 
aprovação e acompanhamento efetivo e pouco oneroso; 

• Mantém pesquisadores responsáveis pelo andamento, atividades e resultados das pesquisas; 
• Está em conformidade com os requisitos e orientações da AZA com relação à supervisão de 

pesquisas. 
 

II. Escopo de atividades incluídas 
Para efeitos da presente estrutura de supervisão, "pesquisa científica" é definida como a investigação 
biológica diligente, sistemática e baseada em experiências, fora do âmbito do manejo e cuidados clínicos 
normais de plantas e animais, visando descobrir ou rever fatos, teorias e aplicações. A pesquisa 
científica abrangida por esta estrutura de política inclui a pesquisa por pesquisadores que não façam 
parte da equipe do Aquário e que solicitem ativos e recursos do Aquário. A estrutura também inclui as 
pesquisas realizadas pela equipe do Aquário quando uma ou mais das seguintes situações se apliquem: 

• Há potencial para preocupações de saúde 
• Um compromisso financeiro ou recurso significativo é necessário 
• Há preocupações de saúde e segurança humanas 
• A pesquisa envolve o uso da marca do Aquário 
• A pesquisa tem grande visibilidade do público ou afeta a experiência do visitante 
• A supervisão é solicitada pelo VP de Manejo, Diretor de Pesquisa para a Conservação, 

Comissão de Bem-Estar Animal ou pelo pesquisador 
 

III. Critérios para aprovação deiniciativas de pesquisa 
Todas as pesquisas abrangidas por esta política serão criticamente revisadas. Embora os parâmetros 
específicos avaliados durante esse processo de revisão possam variar dependendo da natureza da 
investigação proposta, todas as propostas serão avaliadas através dos seguintes critérios:  

• Relevância para a missão do Aquário 
• Rigor científico e defensibilidade 
• Mérito científico 
• Além disso, a fim de ser considerado para aprovação, todas as propostas de investigação 

devem: 
• Cumprir com todos os regulamentos internos e externos aplicáveis, incluindo, entre outros, 

licenças federais, estaduais, locais e institucionais 
• Estar em conformidade com padrões éticos científicos 
• Ser financeiramente e logisticamente viáveis com os recursos disponíveis do Aquário 
• Identificar um orientador científico qualificado 
• Não ser redundante com pesquisas institucionais em andamento sem justificativa adequada e 

específica 
 

IV. Protocolos e procedimentos para supervisão de pesquisas 
A. Comitê de Pesquisa 
O Comitê de Pesquisa do Aquário é composto dos seguintes membros: 

• Diretor de Pesquisa da Conservação (Presidente)  
• Coordenador Sênior de Projetos Especiais de Pesquisa da Conservação 
• Veterinário da Equipe 
• Vice-Presidente de Manejo e Cuidado dos Animais 
• Diretor de Manejo e Cuidado dos Animais 
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• Pesquisador não pertencente ao Aquário sem interesse nas iniciativas de pesquisa do Aquário 
 

Este comitê supervisiona a implementação e administração do programa de supervisão de pesquisas do 
Aquário. As responsabilidades do Comitê são: 

• Monitorar e, quando necessário, rever as políticas e procedimentos de pesquisa do Aquário 
• Rever e avaliar as propostas de pesquisa, relatórios de andamento e relatórios finais 
• Manter uma lista atualizada de projetos de pesquisa pendentes e atuais realizados sob os 

auspícios desta política, e fornecer um relatório de síntese anual para a gerência sênior 
• Rever, aprovar e acompanhar os pedidos externos de amostras biológicas 

 
B. Processo de Aprovação de Pesquisas 

Os pesquisadores que pretendem realizar pesquisas no Aquário devem apresentar uma proposta de 
pesquisa no formulário padronizado do Aquário. As propostas serão apresentadas ao Coordenador 
Sênior, que atuará como a liderança administrativa de revisão, aprovação e acompanhamento das 
propostas de pesquisa. Para projetos que requeiram um financiamento significativo do Aquário, as 
propostas deverão ser apresentadas em sincronia com o processo anual de definição de metas e 
orçamento do Aquário. 

Todas as propostas serão analisadas pelo Presidente do Comitê de Pesquisa e encaminhadas a 
todos os membros do Comitê. O Presidente poderá recomendar, ou qualquer outro membro do Comitê 
poderá solicitar, que as propostas de pesquisa específicas sejam revistas por todo o Comitê, por um ou 
mais revisor designado, ou por um ou mais revisor externo. Nenhuma avaliação externa será obtida 
pelos membros do Comitê sem aprovação prévia de todo o Comitê. Todas as comunicações com 
revisores externos são realizadas através do Presidente, Coordenador Sênior ou pessoa designada. O 
Comitê poderá solicitar uma reunião com o pesquisador e outras partes interessadas para esclarecer 
aspectos da proposta ou responder a questões dos revisores. A aprovação, negação ou continuidade de 
obtenção de informações ou esclarecimentos devem ser obtidas por consenso do Comitê. O 
Coordenador Sênior irá supervisionar a comunicação entre o pesquisador e o comitê com relação ao 
andamento e destinação de propostas de pesquisa. 

 

C. Requisitos e Expectativas 
Relatórios anuais de andamento das pesquisas são necessários para todas as pesquisas realizadas 

no âmbito desta política. Relatórios de pesquisa internos devem ser entregues até 1° de agosto de cada 
ano, permitindo a avaliação das iniciativas de pesquisa em andamento antes da preparação do 
orçamento para o ano seguinte. 

Os relatórios finais devem ser entregues após a conclusão de todos os projetos de pesquisa. A 
ampla divulgação dos resultados da pesquisa, incluindo a publicação dos resultados, é incentivada. O 
Aquário deve ser devidamente reconhecido nas publicações resultantes de pesquisas realizadas no 
âmbito desta política. Cópias dos produtos escritos (textos publicados, relatos na literatura cinza, novas 
edições de relatórios publicados, artigos de revistas, livros e capítulos de livros, dissertações e teses) 
decorrentes de projetos de pesquisa devem ser enviados ao Presidente do Comitê quando publicados e 
serão colocados em acervo da biblioteca do Aquário. 

A critério do Comitê, os principais pesquisadores podem ser obrigados a apresentar o andamento e 
os resultados de suas pesquisas ao pessoal do Aquário e voluntários em seminários ou outros eventos.  
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Anexo K: Amostra de Protocolo de Amostragem de Esporos Fúngicos 

no Ar de Instituição Acreditada pela AZA 
 
Objetivo: 
A amostragem fornece um retrato instantâneo da população de esporos fúngicos no ar em nossos 
recintos de aves. Os testes de rotina são realizados duas vezes por ano, na primavera (abril/maio) 
e outono (outubro/novembro). A maior preocupação é com a população de Aspergillus spp., pois 
esses organismos causam infecções respiratórias em aves, mas também analisamos as 
tendências totais de esporos fúngicos no ar, pois isso pode indicar um problema de contaminação 
em um dos recintos. 

Equipamentos: 
• Amostrador Aerotech 6 com tubo e bomba 
• Cabo de extensão 
• Álcool isopropílico 
• Litho Pads sem fiapos 
• CMA + placas (suficientes para amostras duplicadas e uma amostra em branco para cada 

local) 
• Cronômetro 
• Caneta e lápis 
• Papel 
• Luvas 
• Sacos pequenos Ziploc 

 
Procedimentos: 
Procedimento de Amostragem 

1) Escolha um local apropriado. Veja abaixo os pontos de amostragem habituais. 
2) Conecte a tubulação da bomba ao amostrador. 
3) Conecte o amostrador e ligue. 
4) Ajuste o medidor de fluxo de ar para 28,3 L/min (fazer isso da melhor maneira possível). 
5) Desligue a bomba e esterilize o amostrador. Com as luvas, limpe as superfícies do 

amostrador com álcool isopropílico usando litho pads sem fiapos ou outra gaze estéril. 
Comece a partir da parte interna e trabalhe até a parte externa para reduzir o risco de 
contaminação. 

6) Para carregar o amostrador, colocar uma placa de amostragem na base do amostrador de 
forma que a placa repouse sobre os três pinos levantados. Coloque imediatamente a fase 
de classificação (aquela com todos os pequenos pinos) em cima para que fique 
confortavelmente no O-ring. Em seguida, coloque o cone de entrada (a parte do cone, este 
vai no topo) na sua ranhura. Fixe com as três molas, certificando-se de que há uma boa 
vedação eque a tampa esteja alinhada. 

7) Colete uma amostra em branco em cada local de amostra, carregando uma placa de ágar 
sem cobertura no amostrador e deixando repousar sem ligá-lo por alguns segundos. 
Marque essa placa como o local de amostra em branco ea data. 

8) Carregue o amostrador com outra placa de ágar. 
9) Ligue a bomba e faça a amostragem durante 2 minutos. 
10) Remova a placa de amostragen, cubra novamente com a tampa, etiquetecom as 

informações da amostra (local, data, número de repetições) e fecheem um saco Ziploc. 
11) Colete uma amostra replicada seguindo o procedimento acima. 
12) A esterilização do amostrador não é necessária entre cada amostra, mas deve ser 

realizada entre cada local de amostragem. 
13) Observe o tempo de amostragem para cada local para registro. 
14) Antes de guardar o amostrador, lave totalmente o instrumento com o álcool e em seguida 

armazene em sua caixa especial.  
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Incubação, identificação e envio:  
Se você estiver tentando contar e identificar as placas sozinho: Isso é demorado e altamente não 
recomendado. Se você for um micologista, então isso poderá ser feito por você. Se você não for, 
então sugere-se o envio das placas para identificação. Esta técnica é algumas vezes utilizada em 
amostras especiais quando estamos apenas à procura de um gênero/espécie específicode fungos: 

1) Incubar as placas a 25 °C (77 °F) (ou deixá-las na câmara de fluxo laminar à temperatura 
ambiente). 

2) A incubação pode levar de 7–14 dias. 
3) Contar e identificar as colônias que você puder. Verifique as referências que temos para 

ajudar com a identificação das colônias. 
4) Registrar os resultados como unidades formadoras de colônias (ufc) por litro de ar 

amostrado. 
 

Se você estiver enviando as amostras para identificação: (recomendado) 
• Reter as placas de amostra em branco, já que deve haver pouco ou nenhum crescimento 

sobre as placas e há custo para que elas sejam processadas. 
 

Certifique-se de realizar as amostrar de segunda a quinta-feira para que você possa enviar as 
amostras durante a noite para Aerotech Labs. Rotular todas as placas claramente com 
identificações distintas. Selar as amostras com fita adesiva para fixar as tampas e evitar 
contaminação durante o transporte. Eu também mantenho as amostras em duplicata em seus 
próprios sacos Ziploc para maior proteção. Preencha o formulário de Cadeia de Comando que a 
Aerotech fornece juntamente com a identificação da amostra; tipo de análise exigida (A003.14-para 
contagem de fungos do ambiente em ágar farinha de milho — cornmeal agar); volume total de 
amostragem para cada amostra (deve ser 56,6L se foi utilizado o tempo de amostragemde 2 
minutos); e todas as instruções especiais (como, por exemplo, que usamos placas de ágar 
cornmeal e estamos procurando especificamenteAspergillus spp. para identificação). 
  

Relatório: 
Quando os resultados chegarem, calcule as médias e desvios-padrão de duas amostras idênticas 
para cada local de amostragem. Use esses valores para dar uma breve descrição dos resultados 
de cada área de amostragem. Tente incluir notas sobre as tendências e diferenças observadas 
entre sessões de amostragem anteriores. As tabelas incluídas no relatório devem incluir estas 
categorias: Aspergillus spp, Cladosporium spp, Penicillium spp, outros fungos e fungos totais com 
todos os resultados reportados como ufc/L de ar amostrado. Os valores devem incluir gráficos de 
barras para cada local de amostragem demonstrando os resultados da tabela. 
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