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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 
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.  

 
Traduzido por 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 seriema 

Classificação Taxonomia 
Reino Animalia 
Filo Chordata 
Classe Aves 
Ordem Gruiformes 
Subordem  
Família Cariamidae 

 
Gênero, Espécie e Estado de Conservação  
Tabela 2. Gênero, espécie e informações de estado de conservação para seriema 

Gênero Espécie Nome Comum Estado de 
Conservação 
EUA 

Estado de 
Conservação 
IUCN 

Estado de 
Conservação AZA 

Cariama cristata Seriema Não listado Pouco 
Preocupante 

SSP 

 
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 das 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 seriema ex 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. 

 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 seriemas devem estar em conformidade com 
todas as leis e regulamentações relevantes locais, estaduais e federais relacionadas a animais 

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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selvagens; normas de acreditação da AZA que sejam mais rigorosas do que essas leis e 
regulamentações devem ser cumpridas (Norma de Acreditação da AZA 1.1.1). 

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

Seriemas são membros da ordem Gruiformes e são os únicos membros vivos da família Cariamidae. 
Sua classificação dentro dessa ordem tem sido contestada ao longo dos anos, mas são geralmente 
colocadas mais próximas das abetardas, com as quais compartilham parasitas cestoides semelhantes. 
As duas espécies de seriemas são encontradas na América do Sul: a seriema Cariama cristata e a 
seriema-de-pernas-pretas Chunga burmeisteri. As seriemas pertencentes à espécie Cariama cristata são 
manejadas pela AZA como espécie pertencente ao Plano de Sobrevivência de Espécies (Species 
Survival Plan® - SSP). 

 

Seriema: A seriema (Cariama cristata) é encontrada na América do Sul, desde o Brasil central e oriental 
e Leste da Bolívia e Paraguai até o Uruguai e Argentina central. A espécie pode ser encontrada em 
áreas levemente florestadas, assim como em áreas abertas semelhantes ao cerrado. A principal 
concentração de seriemas está localizada na região de cerrado com gramíneas do Brasil central. Aqui, 
montes de cupinzeiros enfeitam a paisagem e fornecem às seriemas locais a partir dos quais elas 
vocalizam e podem procurar seus alimentos. Mais ao sul, as seriemas são encontradas em áreas mais 
arborizadas, assim como em pastagens, e podem ser encontradas em elevações de 2000 m (6561,68 
pés). Seriemas recentemente têm colonizado áreas de pastagens feitas pelo homem, além de outras 
áreas semiabertas do Brasil, que anteriormente eram cobertas por florestas tropicais. Elas são 
frequentemente encontradas em áreas onde houve incêndios recentemente e onde insetos e pequenos 
vertebrados podem ser facilmente encontrados. Seriemas são territoriais e geralmente sedentárias em 
relação a seus deslocamentos, embora deslocamentos em resposta a mudanças de temperatura tenham 
sido relatados. 

Os machos e as fêmeas de seriemas são parecidos, sendo que os machos são ligeiramente maiores 
do que as fêmeas. As aves pesam aproximadamente de 2,5 a 3 kg (5,5 - 6,6 lb), e chegam a cerca de 90 
cm (35,4 pol.) de altura. Sua característica mais marcante é sua crista, que é única entre as aves da 
América do Sul. A crista é composta por tufos de penas elevadas permanentemente, um pouco rígidas 
na base do bico e podendo chegar a 10 cm (3,9 pol.) de comprimento. Os machos têm as penas da 
crista mais longas do que as fêmeas. Seriemas são uma das poucas espécies de aves com penas 
modificadas que se assemelham a cílios. A espécie possui a plumagem solta, especialmente no pescoço 
e partes ventrais. Possuem a coloração predominantemente cinza, com tons de marrom, exceto no 
abdômen, que é branco. As penas da asa e da cauda apresentam faixas pretas e brancas. A pele ao 
redor dos olhos é azul, e a íris do olho é amarela. O bico e as pernas são vermelhos. Seu bico em forma 
de gancho é muitas vezes comparado ao bico de uma ave de rapina. São geralmente terrestres, 
possuindo três dígitos curtos frontais com garras muito afiadas e um dígito posterior menor levantado. 
Esse arranjo anatômico impede a captura das presas com as patas. Em vez disso, as garras afiadas são 
utilizadas para manter a presa no lugar enquanto o bico forte rasga a carne. São corredores velozes, 
geralmente preferindo correr para fugir do perigo do que voar. Sua corrida foi cronometrada e atingiu 
acima de 70 km/h (43 mph). Quando voam, geralmente o fazem apenas quando não podem superar a 
velocidade de seu perseguidor, ou para alcançar um poleiro elevado (del Hoyo, 1996). 

Seriemas são mais frequentemente vistas sozinhas ou em pares. Grupos de três ou mais aves são 
mais provavelmente pais e filhotes. São uma espécie diurna e empoleiram-se em árvores durante à 
noite. Banhos de poeira e banhos de sol são praticados. Durante os banhos de sol, essas aves muitas 
vezes deitam de lado e parecem como se estivessem mortas. 

 

Seriema-de-pernas-pretas: Enquanto as seriemas (Cariama cristata) são geralmente encontradas em 
habitats abertos, a seriema-de-pernas-pretas ligeiramente menor (Chunga burmeisteri) prefere áreas 
mais arborizadas. A seriema-de-pernas-pretas é consideravelmente menor do que a seriema (del Hoyo, 
1996). Seriemas-de-pernas-pretas não são recomendadas para manejo pelo TAG de Gruiformes da AZA 
devido à ausência dessas aves nas coleções da AZA.  
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Conservação das Espécies: Nenhuma das espécies de seriema está listada como uma espécie CITES 
e as duas espécies não requerem quaisquer autorizações especiais para os Estados Unidos. A 
população de seriema (Cariama cristata) da AZA é manejada como espécie pertencente ao Plano de 
Sobrevivência de Espécies (Species Survival Plan® - SSP). Ameaças aos habitats de ambas as 
espécies ocorrem devido ao desenvolvimento da agricultura e da caça, embora as seriemas (Cariama 
cristata) pareçam ter se adaptado e de fato tenham colonizado certas áreas desmatadas no Brasil (del 
Hoyo, 1996). As populações de ambas as espécies devem continuar a ser monitoradas devido a sua 
condição precária em certas partes de sua área de vida. 
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Capítulo 1. Fatores Ambientais 
 
1.1 Temperatura e Umidade 

Animais pertencentes a plantéis de instituições acreditadas 
pela AZA devem ser protegidos de climas prejudiciais à sua 
saúde (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. 

 

Clima frio: Zoológicos em zonas onde as temperaturas caem abaixo de 0 °C (32 °F) devem possuir 
instalações de inverno disponíveis para abrigar as aves durante climas adversos (ver seção 2.1 para 
obter informações adicionais). Seriemas já morreram devido ao congelamento e devem ser mantidas 
fechadas em abrigos aquecidos quando as temperaturas estão abaixo de 0 °C (32 °F). As penas ficam 
eriçadas e o movimento do corpo limitado quando as aves estão com frio. O acesso a áreas aquecidas 
deve estar disponível a todos os momentos. As aves também devem ser mantidas abrigadas em áreas 
internas durante períodos de chuva gelada ou neve, já que sua plumagem solta não fornece proteção 
adequada em tais condições meteorológicas. Os abrigos devem ser aquecidos a 10 - 15,5 °C (50 - 60°F). 
Lâmpadas de calor, se utilizadas, devem ser protegidas para evitar sua ruptura em casos de contato da 
ave com a lâmpada e devem ser instaladas acima do poleiro para que o calor incida sobre a ave. Uma 
lâmpada de calor por ave é suficiente. Aquecedores devem ser utilizados além das lâmpadas de calor. 
As aves devem ser capazes de mover-se para partes mais frias da área de abrigo se desejarem. 

 

Clima quente: Seriemas são aves dos pampas da América do Sul e são capazes de tolerar condições 
quentes e secas. Durante épocas quentes do ano e em climas mais quentes, áreas sombreadas devem 
ser disponibilizadas tanto no solo como nos poleiros. Seriemas exibindo estresse por calor ficarão 
ofegantes e é importante que possam recuar para áreas mais frias do recinto se necessário. Seriemas 
não bebem água em abundância, mas água fresca deve estar sempre disponível. Áreas de sol total 
devem ser fornecidas nos recintos das seriemas, pois a espécie frequentemente toma banhos de sol. A 
ave expõe-se ao sol no solo, geralmente em áreas com substrato de areia. As seriemas muitas vezes 
parecem mortas quando estão tomando banho de sol, por esse motivo, uma boa interpretação da 
postura da ave é recomendada para evitar relatórios errôneos de "aves mortas".  
 

Umidade: Seriemas não sobrevivem em climas sempre úmidos e chuvosos. Essas condições levam a 
má condição das penas porque as aves são incapazes de secar a plumagem adequadamente.  A má 
condição das penas aparecerá sob a forma de penas estragadas. Abrigos quentes e secos e áreas de 
sol total que permitam que os animais se sequem são recomendados (S. Hallager, comunicação 
pessoal). Níveis de umidade não foram registrados no manejo 
da espécie em zoológicos como problemáticos em quaisquer 
níveis específicos. 

 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).  

O TAG de Gruiformes da AZA e o SSP de Seriema 
recomendam que cada instituição identifique os sistemas de 
controle climático mais adequados para os recintos de 
seriemas, visando atender as recomendações de temperatura e 
umidade previstas acima. 
 

Norma de Acreditação AZA 
 
(1.5.7) Os animais do plantel devem estar 
protegidos de temperaturas prejudiciais à 
sua saúde. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(10.2.1) Sistemas críticos de suporte à vida 
para o plantel de animais, incluindo, mas não 
limitados a, 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 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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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. 

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. 
Fotoperíodos naturais em recintos ao ar livre de instalações nos Estados Unidos parecem ser 

estímulos suficientes para períodos de maturação gonadal completa e regressões subsequentes 
necessárias para a reprodução e muda. Por razões de segurança, uma intensidade mínima de luz de 
500 lux no interior dos recintos é sugerida – esse valor é semelhante à quantidade de luz necessária 
para as atividades humanas e é suficiente para registar as mudanças na duração do dia. As luzes devem 
ser instaladas dentro de recintos, áreas temporárias e instalações de inverno internos, podendo ser 
acesas durante o dia e apagadas durante a noite, imitando o ciclo de luz do dia local. Um período 
gradual de escurecimento e iluminação não é necessário. 

Claraboias que permitam a entrada de luz natural nos abrigos podem apresentar vantagens para 
aves que precisam ser alojadas em áreas internas por períodos longos, mas não são necessárias. Uma 
pequena luz noturna ligada durante a noite irá fornecer algum grau de luz para as aves durante as horas 
da noite, permitindo-lhes mover-se com facilidade se desejarem. Como a maioria das seriemas não são 
mantidas em áreas internas por períodos longos, mudanças sazonais artificiais na intensidade e duração 
da luz interna não são necessárias. No entanto, instituições que removam suas aves para ambientes 
internos nos meses de inverno podem considerar a manipulação artificial de fotoperíodos para garantir a 
progressão completa de todos os ritmos circanuais. 
 

Banhos de Sol: Banhos de sol não parecem ser um mecanismo de termoregulação, assim como ocorre 
em algumas aves. Seriemas não tomam banhos de sol nos meses mais frios (S. Hallager, observação 
pessoal). Os banhos de sol são mais prevalentes durante os meses de verão.  
 
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. 

Não existem recomendações ou regulamentos específicos para requisitos de qualidade da água e do 
ar para seriemas em zoológicos. Qualquer fonte de água limpa considerada potável para seres humanos 
é aceitável para seriemas. Seriemas exigem apenas pequenas áreas de água a partir das quais irão 
beber água. Elas não bebem água em abundância, mas ainda assim irão beber água diariamente. Para 
evitar a contaminação da fonte de água por material fecal, piscinas, tanques ou recipientes de água não 
devem ser colocados sob áreas onde as aves pousem. Distribuidores de água aquecida para zonas mais 
setentrionais são recomendados. Seriemas não se banham na água, de forma que piscinas não são 
necessárias nos recintos, exceto por razões estéticas. Se piscinas estiverem presentes nos recintos, 
estas deverão ser rasas o suficiente para que a ave possa andar através da água e as laterais devem 
inclinar-se gradualmente para a parte mais profunda. As piscinas não devem ter profundidade maior do 
que 0,6 m (24 pol.). Para evitar afogamento acidental, as piscinas devem ser drenadas assim que os 
filhotes abandonarem o ninho. Assim que os filhotes completarem 30 dias de idade, as piscinas poderão 
ser enchidas novamente até sua profundidade normal. 

Em relação à qualidade do ar, áreas temporárias e instalações internas ou de inverno não devem ser 
fechados de forma a impedir a entrada de ar fresco, pois isso poderia afetar adversamente a qualidade 
do ar dentro do abrigo ou instalação. Um sistema de ventilação, pequenas janelas com telas, e/ou a 
possibilidade de abrir janelas, irá permitir a entrada de ar fresco nessas áreas, desestimulando a 
formação de esporos fúngicos. O tamanho dos compartimentos internos e o número de espécimes 
alojados devem ser avaliados para determinar a eficácia dos sistemas de ventilação e a qualidade do ar. 
Fluxo de ar suficiente deve ser disponibilizado para reduzir os níveis de umidade e remover o acúmulo 
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de gases nocivos, que podem gerar uma predisposição a doenças respiratórias (S. Hallager, 
comunicação pessoal). 

 
1.4 Som e Vibração 

É preciso considerar o controle de sons e vibrações que possam ser ouvidos por animais que 
estejam sob os cuidados de zoológicos e aquários acreditados pela AZA. 

É necessário considerar o controle de sons e vibrações que possam ser ouvidos por seriemas em 
seus recintos internos e externos. Seriemas muitas vezes se tornam habituadas aos sons rotineiros da 
operação normal da instituição (e.g. caminhões de lixo, obras nas proximidades, sopradores de folhas), 
assim como a outros estímulos sonoros ambientais (e.g. aviões, ruído de tráfego, etc.). No entanto, sons 
incomuns podem estressar os animais, fazendo com que as aves reajam de forma negativa, correndo ou 
se agachando. Atividades de reprodução também podem ser interrompidas devido a sons incomuns. 
Trabalhos de obras e construção próximos a recintos de seriemas deverão coincidir com a estação não 
reprodutiva da espécie para minimizar os efeitos sobre as aves. Os trabalhadores devem ser alertados 
de que suas atividades podem afetar as aves. O trabalho deve ser interrompido imediatamente e a 
situação reavaliada se as atividades estiverem provocando alterações no comportamento das aves (e.g. 
se as aves não estiverem comendo, estiverem correndo dentro do recinto, ou se permanecerem na 
posição de agachamento). Em alguns casos, as aves podem precisar ser alojadas temporariamente ou 
até mesmo transferidas para outros recintos, embora os benefícios e os problemas associados à 
transferência dos animais precisem ser cuidadosamente discutidos (S. Hallager, comunicação pessoal). 

Pouco se sabe sobre a sensibilidade auditiva de seriemas. Não há informações disponíveis sobre se 
determinadas frequências de sons ou níveis de decibéis podem ocasionar um maior efeito negativo 
sobre o bem-estar das seriemas, ou sobre o que deve ser minimizado. Os animais devem ser 
cuidadosamente monitorados em quaisquer situações onde tratadores possam ouvir sons altos e 
atípicos perto dos recintos de seriemas. Pesquisas adicionais sobre a audição de seriemas poderão 
fornecer maiores orientações para a elaboração de recomendações mais objetivas de controle de 
estímulos sonoros para essa espécie vocalmente carismática (ver Capítulo 10.2). 
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Capítulo 2. 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, sempre que possível, em recintos que 
repliquem seu habitat natural selvagem e em número suficiente 
para satisfazer suas necessidades sociais e comportamentais 
(Norma de Acreditação AZA 1.5.2).  

Todos os recintos devem ser grandes o bastante para que 
as seriemas possam atingir sua distância de voo preferida para 
se distanciar da equipe de tratadores. Indicadores de que o 
tamanho e a complexidade dos recintos não estão satisfazendo as necessidades das aves podem incluir 
saúde física debilitada, andar ao longo das cercas e um aumento de desvios comportamentais entre 
machos e fêmeas. 

 

Comportamentos adequados da espécie: Todos os recintos de seriemas e programas de manejo de 
criação em zoológicos devem ser desenvolvidos com base no conhecimento dos comportamentos 
naturais das espécies. O Anexo H fornece um etograma abrangente sobre o comportamento de 
seriemas que deve ser cuidadosamente considerado para projetos de recinto e desenvolvimento de 
programas de enriquecimento. A realização de pesquisas adicionais sobre o comportamento de 
seriemas selvagens poderia trazer vantagens para a obtenção de comparações gerais que beneficiariam 
recomendações de manejo para esses animais (ver Capítulo 10.2). 

 
Locomoção: Seriemas são corredores rápidos, geralmente preferindo correr do perigo, em vez de voar. 
Há registros de seriemas correndo em velocidades acima de 70 km/h (43 mph) em vida livre (del Hoyo, 
1996). Os recintos devem ser projetados para permitir que as aves atinjam uma alta velocidade de 
corrida. Áreas temporárias apresentam pouca probabilidade de proporcionar espaço de corrida 
adequado, de forma que as aves não devem ser alojadas nessas áreas por períodos além do 
necessário. 

Seriemas são principalmente aves terrestres, mas ainda assim voam (e.g. quando não conseguem 
correr mais do que seu perseguidor na natureza). Essas aves voam até alcançarem poleiros elevados, 
de um poleiro a outro ou para chegar a locais de ninhos elevados. A menos que o recinto seja 
completamente coberto, as aves precisarão ter o voo controlado (ver informações de restrição ao voo no 
Capítulo 6.5). Recintos cobertos apresentam a vantagem de manter pragas indesejáveis ou possíveis 
predadores para fora, além de que podem ajudar a minimizar a propagação de parasitas e doenças 
transmitidas de animais selvagens para seriemas. 

 
Forrageamento: Seriemas são predadores por natureza e gostam de caçar insetos e pequenos 
vertebrados. A serrapilheira natural do recinto deve ser deixada para incentivar a presença de insetos e 
encher cupinzeiros artificiais com grilos no recinto irá incentivar o comportamento de forrageamento. 

 
Banho de poeira: Áreas que possibilitem banhos de poeira devem ser fornecidas tanto em recintos 
externos como em recintos internos, já que seriemas em zoológicos geralmente exibem tal 
comportamento. Essas áreas podem conter areia, palha, turfa ou casca de ostra grosseira. 

 
Materiais de nidificação: Durante a época de reprodução, deve-se fornecer às seriemas material de 
nidificação em adição ao material que seria naturalmente coletado pelos animais. Por motivos de 
segurança, todo o material de nidificação deve ser identificado e avaliado por pelo menos um indivíduo 
qualificado (Norma de Acreditação AZA 2.6.4). Pequenos gravetos (diâmetro semelhante ao de um lápis) 
e varetas são os materiais de preferência. Para evitar danos aos neonatos e às aves adultas, gravetos 
ou varetas com farpas pontiagudas ou pontas afiadas não devem ser fornecidos. Seriemas em situações 
não reprodutivas podem apreciar o material de nidificação para satisfazer quaisquer necessidades de 
reprodução naturais. 

 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.2) Os animais devem ser exibidos, 
sempre que possível, em recintos que 
reproduzam seu habitat natural selvagem e 
em número suficiente para satisfazer as 
necessidades sociais e comportamentais  
da espécie. A exibição de espécimes 
individuais deve ser evitada a menos que 
biologicamente correto para a espécie 
envolvida. 
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Socialização: Pares de seriemas são sociáveis por natureza e pares compatíveis normalmente irão 
descansar próximos um do outro e se alimentar da mesma bandeja. Os machos oferecem comida às 
fêmeas durante a época de reprodução. Durante os períodos de introdução, recomenda-se oferecer 
bandejas de comida separadas até que as aves sejam compatíveis. Apesar da compatibilidade de pares, 
diversos poleiros devem estar disponíveis para permitir que as aves se empoleirem separadas se assim 
decidirem. Aves incompatíveis (e.g. dois machos adultos) devem sempre ser abrigados separadamente. 

 
Estresse: É importante prestar atenção ao projeto das instalações e ao comportamento de membros da 
equipe que estejam trabalhando com seriemas para minimizar fatores estressantes e outros problemas 
relacionados ao trauma. Diferentes estímulos dentro do ambiente do zoológico podem ser possíveis 
fatores de estresse para seriemas, incluindo a captura e contenção de aves, introdução de novos 
animais, comportamento agressivo entre as aves, período de alimentação, presença de vários tratadores 
no alcance visual das aves ou funcionários trabalhando dentro do recinto ou próximo a este 
(especialmente com maquinário que produza sons altos). 

Indicadores de estresse podem ser não-vocais, como correr e perseguir e uma marcha estereotipada 
com a aves se escondendo (induzido por níveis elevados de visitantes e podendo fazer com que aves 
subordinadas procurem áreas afastadas dos visitantes). Novos recintos de seriema devem limitar o 
acesso de visitantes a não mais do que dois lados do recinto, para evitar a presença excessiva de 
visitantes ao redor do perímetro do recinto. Reduzir o número de pessoas não essenciais que entram 
nos recintos de seriema ou em áreas externas ao recinto localizadas diretamente ao redor desses 
recintos também pode reduzir potencialmente o estresse.  

 

Barreiras do recinto: Barreiras visuais, como arbustos espessos colocados ao redor do perímetro do 
recinto e dentro deste, irão fornecer às aves uma maior sensação de segurança com relação a 
indivíduos da mesma espécie, outros companheiros de recinto e visitantes do zoológico, especialmente 
se alojados em recintos de tamanho mínimo. Se os recintos forem acessíveis por todos os lados por 
pessoas (e.g. membros da equipe e público visitante), o fornecimento de áreas para se esconder é ainda 
mais importante para minimizar possível estresse. 

Utilizar panos para sombras ou redes no teto e nas partes laterais dos recintos de aves pode 
minimizar fatores visuais de estresse e amortecer quaisquer impactos resultantes do voo das aves 
dentro do recinto, como resultado de fatores de estresse nesse ambiente. 
             Seriemas não têm um senso bem desenvolvido de olfato, de forma que estímulos olfativos não 
são motivo de preocupação. Da mesma forma, essas aves não parecem ser afetadas negativamente por 
estímulos auditivos, embora maiores pesquisas sejam necessárias para determinar o efeito de outras 
seriemas dentro do alcance auditivo.  

 

Substratos do recinto: O substrato de todos os recintos deve ser natural e não-abrasivo para os pés e 
articulação tibiotársica das aves. O substrato de recintos externos geralmente consiste de grama, areia, 
terra ou uma combinação de todos os três. As áreas sob os ninhos devem ser macias e acolchoadas 
caso os filhotes caiam do ninho. Deve-se fornecer às seriemas também substratos que promovam uma 
grande variedade de comportamentos apropriados da espécie (e.g. banhos de poeira, forrageamento, 
construção de ninhos, etc.). Áreas de banhos de poeira podem conter areia, palha, turfa ou casca de 
ostra grossa.   
 

Substratos internos: O piso de recintos internos pode ser de terra ou areia coberta com cama de feno 
(palha). Recintos com pisos de concreto devem ser cobertos com materiais antiderrapantes (e.g. carpete 
interno/ externo ou esteiras de borracha). 
 

Substratos externos: Um substrato de solo natural ou grama é o substrato mais adequado para recintos 
externos. Deve haver área ampla de terra nua que não seja coberta com gramíneas ou relva. O impacto 
não parece ser problema para seriemas adultas em recintos de aves naturalistas. Áreas úmidas e 
pantanosas no interior dos recintos devem ser evitadas. 

 

Tamanho de recinto: O tamanho dos recintos das seriemas varia muito. Com recintos grandes, as 
dimensões não são críticas. Recintos externos que sejam pequenos em escala devem ser mais longos 
do que largos. Um bom tamanho recomendado é de 7,5 m x 5 m x 2,5 m (24,5 pés x 16 pés x 8 pés) 
para um par de aves (Collins, 1998). No entanto, seriemas têm vivido e se reproduzido também tanto em 
recintos menores como em maiores. Recintos menores devem fornecer áreas amplas para que as 
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seriemas possam se esconder. As dimensões oblongas recomendadas fornecem espaço para exercícios 
e permitem que as aves se distanciem dos tratadores durante a limpeza dos recintos. Essas 
recomendações de tamanho são altamente dependentes da compatibilidade dos membros da mesma 
espécie. Dimensões maiores ou abrigos separados podem ser necessários para aves que apresentem 
um menor grau de compatibilidade social. Todos os recintos, independentemente do tamanho, devem 
possuir áreas que permitam que as seriemas corram e devem ser altos o bastante para que as aves 
pousem a pelo menos 1,2 - 1,5 m (4 - 5 pés) do chão. Fowler (2001) recomenda um espaço de 10 m2 
(107,64 pés2) por ave, e uma altura mínima de 2 m (6,5 pés). Na natureza, seriemas fazem seus ninhos 
a 1 - 5 m (3 - 16 pés) do chão (del Hoyo, 1996), de forma que poleiros e ninhos tão elevados quanto o 
recinto permita devem ser fornecidos para que as aves satisfaçam seu instinto por poleiros e ninhos 
nesses níveis. As aves devem ter oportunidades para locomover-se e exercitar-se (i.e., caminhar, correr 
e realizar voos curtos) dentro de seus recintos. Isso inclui uma área para corrida das aves, através do 
fornecimento de áreas para corridas longas dentro do recinto. Embora seriemas sejam muito ágeis e 
possam desviar de obstáculos com facilidade, as áreas de corrida devem ser livres de itens como 
poleiros e tocos. A corrida deve ser longa o bastante para que a ave possa chegar a pleno galope. 
Corridas longas também são importantes para os filhotes, que precisam de muito exercício para evitar 
problemas de desenvolvimento, como um deslocamento do tendão. 

Recintos projetados para seriemas devem minimizar fatores estressantes negativos, permitir um 
manejo e contenção eficientes, proporcionar acesso para procedimentos de emergência e de rotina, 
maximizar o potencial de interação social (e separação, quando necessário), permitir uma ampla 
variedade de comportamentos apropriados da espécie e integrar efetivamente enriquecimento e 
treinamento animal (ver Capítulo 8) na rotina diária de criação. 

 Para seriemas, algumas alterações dentro de seu ambiente são importantes para atender sua 
curiosidade natural e inteligência. Variação dos itens alimentares de enriquecimento oferecidos é uma 
maneira de alcançar esse objetivo, junto com a movimentação ocasional de poleiros e alterações nos 
períodos de alimentação. O enriquecimento voltado para essa 
espécie atualmente é limitado e requer maiores pesquisas. 

Seriemas não apresentam áreas preferenciais de defecação 
e por esse motivo os tratadores devem inspecionar todo o 
recinto diariamente e remover toda a matéria fecal para 
minimizar a propagação de doenças e parasitas (S. Hallager, 
comunicação pessoal). 

A mesma atenção cuidadosa com relação ao tamanho e 
complexidade dos recintos e sua relação com o bem-estar geral 
da espécie deve ser dada ao projeto e tamanho de todos os 
abrigos, incluindo aqueles utilizados nos recintos principais, 
áreas temporárias, hospital e áreas de quarentena/isolamento (Norma de Acreditação AZA 10.3.3).  

 

Abrigos temporários: Recomenda-se que todas as instituições que mantenham seriemas em seu 
plantel possuam uma área de abrigo temporário disponível, mesmo que períodos de frio/congelamento 
não sejam comuns. O abrigo pode ser utilizado quando forem necessários reparos nos recintos, 
contenção para avaliação veterinária, minimizar a perda de alimentos para aves selvagens ou quando as 
aves precisem ser capturadas. Portas de correr, operadas de fora da área de contenção, são sempre 
úteis para controlar a localização de aves dentro do abrigo. 

Se as aves forem compatíveis, abrigos de 2,4 m x 3 m x 2,5 m (8 pés x 8 pés x 8 pés) são 
suficientes. Em climas mais frios, onde abrigos forem utilizados quando as temperaturas estiverem 
abaixo de zero, painéis do calor suspensos devem ser instalados. Lâmpadas de calor são opcionais, 
mas devem ser protegidas para evitar a ruptura no caso de contato com a ave, se utilizadas. Abrigos 
menores devem apresentar um toco por ave para poleiro; abrigos maiores podem acomodar poleiros 
horizontais. Em climas extremamente frios do hemisfério norte que exijam o alojamento das aves durante 
todo o período de inverno, deve-se fornecer às seriemas instalações temporárias de abrigo maiores do 
que aquelas utilizadas pelas aves durante apenas um curto período de tempo (e.g. durante a noite ou 
alguns dias). Esses abrigos devem apresentar várias áreas para poleiro (altas e baixas). Áreas para 
banhos de poeira podem ser oferecidas, desde que as aves permaneçam secas. 

Áreas temporárias de abrigo para o inverno devem poder ser divididas, caso as aves não sejam 
compatíveis em pequenas áreas, como pode ocorrer ocasionalmente quando machos e fêmeas são 

Norma de Acreditação AZA 
 

(10.3.3) Todos os recintos de animais 
(recinto principal de exposição, 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. 
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alojados juntos. Os abrigos devem ser aquecidos até um máximo de 10 - 15,5 °C (50 - 60 °F), ou menos 
se lâmpadas de aquecimento e/ou almofadas proporcionarem áreas mais quentes. Claraboias dentro 
das áreas de abrigo de inverno podem apresentar vantagens para aves que precisem ser alojadas 
durante longos períodos durante o inverno, mas luzes artificiais também devem ser instaladas para 
fornecer luz adequada durante o dia. Uma pequena luz noturna ligada durante a noite irá fornecer 
alguma luz para as aves. O piso do abrigo pode ser de terra ou areia e pode ser coberto com cama de 
feno ou palha. Pisos de concreto devem ser cobertos com material absorvente, especialmente quando 
as aves permanecerem alojadas por períodos longos (i.e. mais do que 3 dias). Portas de correr, 
operadas da parte de fora da área de abrigo, são sempre úteis para controlar a localização das aves 
dentro do abrigo. 
 

Substrato: O substrato de compartimentos temporários externos é geralmente de grama, areia [areia 
utilizada para que as crianças brinquem é a ideal], terra, ou uma combinação de todos os três. Seriemas 
não devem ser alojadas em abrigos constituídos unicamente por rochas ou cascalho, pois isso pode 
levar a lesões nos pés (e.g. unhas e falanges quebrados). O piso dos compartimentos internos pode ser 
coberto com terra ou areia, com uma camada de 5 cm (2 pol.) de cama de feno (palha) ou lascas de 
madeira. Todo o substrato deve ser rotineiramente trocado para que seja mantido fresco e livre de 
contaminantes. Algumas instalações possuem áreas internas com pisos de concreto que são limpos com 
mangueira diariamente. Contanto que sejam fornecidos poleiros 
em número suficiente, concreto é aceitável para abrigo de curto 
prazo e/ ou situações de abrigo no inverno. Os tratadores podem 
optar por fornecer áreas de banho de poeira para aves que 
sejam alojadas em recintos internos por longos períodos de 
tempo, mas devem assegurar-se de que essas áreas sejam 
mantidas secas, já que as seriemas não irão realizar seus 
banhos de poeira em substrato molhado. Pequenas áreas de 
banhos de poeira (1,2 m x 1,2 m [4 pés x 4 pés]) de areia 
também devem ser fornecidas no recinto de exposição. 

 
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). 

 

Segurança do recinto: Quaisquer orifícios pequenos que surjam no solo dentro de qualquer recinto de 
seriema (devido à erosão ou atividade de roedores) devem ser preenchidos o mais rapidamente 
possível; os pés das seriemas são pequenos, e pode ocorrer fratura de falanges ou pernas devido a 
tropeções ou quedas nos buracos. Os tratadores devem inspecionar diariamente as áreas dos recintos 
onde as aves tenham o acesso mais próximo ao público e imediatamente remover quaisquer materiais 
estranhos que possam ser encontrados. Seriemas podem ingerir objetos como pregos, pilhas, vidro 
quebrado e moedas. Pode haver graves consequências para a saúde associadas à ingestão desses 
itens. Os animais devem ser monitorados regularmente para detectar sinais de impactação e toxicidade 
de zinco. Seriemas criadas manualmente podem tolerar um dispositivo detector de metais utilizado em 
contato com o abdômen para verificar a presença de metal ingerido, especialmente se isso fizer parte de 
um programa de treinamento de manejo. Plantas dentro e ao redor do recinto também devem ser 
cuidadosamente selecionadas para garantir que não tenham quaisquer propriedades tóxicas, ou que não 
representem qualquer risco de dano físico às aves (e.g. devido à presença de espinhos).  

 

Controle de pragas e predadores: Os tratadores devem inspecionar diariamente os recintos em busca 
de atividades de roedores. Alimentos espalhados no recinto devem ser removidos diariamente para 
auxiliar no controle de roedores. Veneno não deve ser utilizado dentro de recintos de seriemas. Se 
ratoeiras precisarem ser utilizadas, estas deverão ser cobertas de modo que as aves sejam incapazes 
de ver ou alcançar a armadilha. Seriemas são curiosas e irão mexer em uma armadilha se puderam vê-
la. 

Aves selvagens e roedores podem representar um problema para seriemas, especialmente no 
período de alimentação, já que seriemas não irão defender agressivamente seu alimento; no entanto, 
seriemas também caçam ativamente, matam e consomem presas silvestres, especialmente durante a 

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 do plantel 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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época de reprodução. Os tratadores poderão precisar compensar esse fato utilizando alimentadores 
especiais para desestimular a presença de aves selvagens e esquilos. Sempre que possível, é 
aconselhável a elaboração de um programa de controle de pragas junto a um oficial de controle de 
pragas qualificado. 

 

Predadores: Predadores selvagens nativos são perigosos para seriemas adultas e jovens. Raposas e/ou 
guaxinins têm atacado aves adultas, de forma algumas vezes fatal, e filhotes deixados em recintos 
inseguros correm um grande risco. Todos os recintos e abrigos devem ser construídos de forma a 
minimizar o acesso de predadores. Predadores que podem cavar (e.g. cães e raposas) podem ser 
mantidos afastados enterrando a base das cercas do recinto a 0,3 m (1 pé) no solo. Limitar o recinto com 
cercas elétricas pode deter predadores escaladores (e.g. guaxinins). Para a segurança dos filhotes que 
estejam sendo criados naturalmente pelos progenitores, abrigos cobertos são fortemente recomendados. 
Maiores pesquisas são necessárias para determinar se abrigos cobertos também podem desempenhar 
um papel na minimização do risco de doenças transmitidas por aves (ver Capítulo 10.2). Em áreas onde 
grandes predadores (e.g. cachorro-do-mato, onça, puma, etc.) são comuns, as aves podem precisar ser 
alojadas em abrigos internos durante a noite se os recintos externos não forem cobertos. Transferir aves 
para abrigos internos todos os dias pode ter impactos negativos no sucesso reprodutivo (S. Hallager, 
comunicação pessoal). 

Recintos nos quais os visitantes podem entrar funcionam 
muito bem para casais reprodutores ou aves individuais, mas 
isso irá depender da personalidade e do nível de tolerância da 
ave ou das aves. Recintos principais de exposição de animais e 
áreas temporárias de todas as instituições acreditadas pela AZA 
devem ser seguros para evitar a entrada acidental de animais (Norma de Acreditação AZA 11.3.1). O 
projeto do recinto deve ser considerado cuidadosamente para garantir que todas as áreas sejam seguras 
e atenção especial deve ser dada a portas de deslocamento, portões, portas de acesso de tratadores, 
mecanismos de fechamento e dimensões e construção de barreiras do recinto. 

Uma barreira no abrigo de malha de arame com diâmetro de 2,5 cm (1 pol.) reduz as chances de 
que as aves jovens saiam. É uma prática comum para seriemas ter acesso 24 horas a seus recintos de 
exposição ao público. Como a maioria das seriemas são voadoras, recintos cobertos são preferíveis, 
mas isso nem sempre é possível. Manter seriemas em um estado de voo completo não irá ocasionar 
lesões, pois as seriemas são incapazes de voar por grandes distâncias, voando apenas de um poleiro ao 
outro. Alojar aves que podem voar completamente em um recinto coberto elimina a necessidade de 
realizar um controle de voo, permite que as aves voem até poleiros altos e elimina qualquer chance de 
predação. Se os recintos não forem cobertos, as aves deverão 
passar por um controle de voo com as penas cortadas conforme 
necessário, geralmente quando várias penas de voo tenham 
crescido. Embora não seja recomendado, se as aves forem 
mantidas em recintos com a parte superior aberta, os poleiros 
deverão ser colocados o mais longe possível dos limites do 
recinto para impedir que as aves escapem. Seriemas são 
excelentes saltadoras, e até mesmo aves com as penas 
cortadas podem escapar de recintos de até 2,4 m (8 pés) de 
altura. Se fio quente for usado na parte externa do recinto, 
assegure-se de que as aves não possam entrar em contato com 
este quando ficarem empoleiradas. Os recintos devem ser 
inspecionados diariamente em busca de detritos que possam 
ser ingeridos. 

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

 

Barreiras/guarda-corpos para o público: Para evitar qualquer 
interação física entre seriemas dentro de seus recintos e o 
público fora do recinto, deve haver um guarda-corpo/barreira de proteção de pelo menos um pé [0,3 m], 
separando animais do público, além da contenção primária (e.g. tela).  

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) Guarda-corpos/barreiras de 
proteção devem ser construídos em todas 
as áreas onde o público visitante possa 
ter contato com animais além daqueles 
destinados ao contato com o público. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.2.3) Todos os procedimentos de 
emergência deverão ser escritos e 
disponibilizados ao pessoal e, quando 
apropriado, aos voluntários. Procedimentos 
de emergência adequados devem estar 
prontamente disponíveis para referência 
em caso de uma emergência real. Esses 
procedimentos devem lidar com quatro 
tipos básicos de emergências: incêndios, 
intempéries/meio ambiente; lesão ao 
pessoal ou visitante; fuga dos animais. 
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Norma de Acreditação AZA 
 

(11.5.3) Instituições mantenedoras de 
animais potencialmente perigosos 
(tubarões, baleias, tigres, ursos, 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. 

 Todos os procedimentos de segurança de emergência devem estar claramente escritos, devendo 
ser disponibilizados à equipe e voluntários apropriados e prontamente disponibilizados para referência 
em caso de uma emergência real (Norma de Acreditação AZA 11.2.3).  
 Caixas de transporte devem estar prontamente disponíveis para remover as seriemas em caso de 
incêndio ou outro desastre natural que requeira seu deslocamento imediato. Deve haver uma caixa por 
ave para assegurar que o deslocamento seja realizado rapidamente, se necessário. Para zoológicos em 
zonas propensas a furacões, as aves devem ser alojadas em abrigos ou estruturas de concreto (e.g. 
porões, banheiros) que possam suportar ventos com a força de um furacão durante a tempestade. As 
instituições devem desenvolver protocolos que forneçam instruções passo-a-passo sobre para onde as 
aves deverão ser transferidas, como, quando e por quem. 
Alimentos não perecíveis e água suficiente devem ser deixados 
com as seriemas em seus abrigos no caso da equipe não poder 
atender imediatamente as aves após a tempestade. 

A instituição deve realizar treinamento de seu pessoal para 
emergências e registros desse treinamento devem ser mantidos. 
O pessoal de segurança deve ser treinado para lidar com todas 
as situações de emergência em plena conformidade com as 
políticas e procedimentos da instituição e, em alguns casos, 
pode ser responsável por emergência específica (Norma de 
Acreditação AZA 11.6.2). 

Em regiões da América do Norte que passam por eventos 
climáticos severos, como furacões, inundações, incêndios, etc. um plano de resposta a emergências 
(ERP) deve ser desenvolvido e reavaliado regularmente (uma base anual é recomendada). O ERP deve 
conter recomendações de manejo dos animais e a hierarquia de 
tomada de decisões, além de conter informações de contato de 
todo o pessoal aplicável (registros de telefones úteis). Um local 
temporário de alojamento alternativo para as seriemas deve ser 
identificado para transferências de emergência de curto prazo da 
espécie. A colocação de caixas de abrigo portáteis extragrandes 
para transporte aéreo, luvas de manipulação e grandes redes de captura perto dos recintos pode ajudar 
na transferência rápida das aves em emergências (e situações não emergenciais). 

 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 para identificar 
possíveis áreas problemáticas que possam exigir ajustes. Esses 
exercícios devem ser registrados e avaliados para garantir que 
os procedimentos estejam sendo seguidos, que o treinamento do 
pessoal é eficaz e que o que é aprendido esteja sendo usado 
para corrigir e/ou melhorar os procedimentos de emergência. 
Registros desses exercícios devem ser mantidos e as melhorias 
nos procedimentos devem ser devidamente registradas sempre 
que forem identificadas. Instituições acreditadas pela AZA devem 
possuir um sistema de comunicação que possa ser acessado 
rapidamente em caso de emergência (Norma de Acreditação 
AZA 11.2.4).  

Instituições acreditadas pela AZA também devem assegurar-
se de que os protocolos escritos definem como e quando a 
polícia local ou outros órgãos de emergência serão contatados e 
especificar os tempos de resposta a emergências (Norma de 
Acreditação AZA 11.2.5). 

Instituições acreditadas pela AZA que sejam responsáveis 
por animais potencialmente perigosos devem ter procedimentos 
de segurança adequados para prevenir ataques e lesões 
causados por esses animais. Exercícios de emergência de 
ataque de animais devem ser realizados pelo menos uma vez 
por ano para garantir que o pessoal da instituição conheça os 

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 
emergências específicas (i.e. equipes de 
tiro). 

Norma de Acreditação AZA 
 

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

Norma de Acreditação AZA 
 

(11.2.5) Um protocolo escrito devem ser 
desenvolvido, envolvendo a polícia local 
e outros órgãos de emergência e incluir 
os tempos de resposta a emergências. 
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seus deveres e responsabilidades e saiba como lidar com situações de emergência adequadamente 
quando estas ocorrerem. Todos os exercícios deverão ser registados e avaliados para garantir que os 
procedimentos estão sendo seguidos, que o treinamento do pessoal é eficaz e que o que é aprendido 
está sendo usado para corrigir e/ou melhorar os procedimentos de emergência. Registros desses 
exercícios devem ser mantidos e as melhorias nos procedimentos devem ser devidamente registradas 
sempre que forem identificadas. Se ocorrer um ataque de animal resultando em lesões, um relato escrito 
descrevendo a causa do incidente, como a lesão foi tratada e uma descrição de quaisquer alterações 
resultantes para os 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). 
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Capítulo 3. 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), funcionários e público em geral (Norma de Acreditação 
AZA 1.5.11). O transporte seguro de animais requer o uso de 
meios de transporte e equipamentos adequados e que estejam 
em boas condições de funcionamento. Todos as caixas utilizadas 
para o transporte de seriemas por via aérea devem atender às 
recomendações da IATA (exigência de container Nº 17, IATA 
2010). As recomendações para o embarque dos animais também podem ser encontradas em 
www.iata.org. 

Protocolos de transporte devem ser desenvolvidos para garantir a segurança do transporte de 
seriemas entre instituições de envio e recebimento dos animais, e ambas as instituições devem possuir 
equipamento e material adequado para cuidar das aves imediatamente antes e após as aves serem 
embarcadas nos aviões de transporte. O equipamento deve prever a contenção adequada, suporte à 
vida, conforto, controle de temperatura, água/alimentos e a segurança do (s) animal (s). Uma dieta 
suficiente deve ser enviada junto com o animal para permitir uma transição gradual para uma nova dieta 
na instituição de acolhimento. 

Etiquetas de "animal vivo", com setas para cima devem ser anexadas às caixas e compartimentos 
utilizados para o transporte em pelo menos três lados. Como um substituto para a seta vermelha e 
etiquetas de animal vivo fornecidas pela companhia aérea, pode-se pintar as setas com tinta ou caneta 
vermelha, escrevendo "Animal Vivo" em três lados da caixa. Informações de contato e números de 
telefone das instituições de envio e recebimento devem ser firmemente anexados ao compartimento de 
transporte/caixa durante o transporte. 

Seriemas são melhor transportadas em carregadores comerciais de animais domésticos médios (e.g. 
caixas de transporte) ou caixas de madeira. O teto da caixa/compartimento de transporte deve ser 
acolchoado/amortecido para minimizar traumas à cabeça do animal. O piso deve ser coberto com 
material antiderrapante, como carpetes e palha, ou pedaços de madeira colocados em cima do carpete 
para absorver o material de resíduos. As partes laterais e a frente da caixa de transporte devem ser 
cobertas com um tecido respirável, como juta, que irá fornecer a ave um certo grau de cobertura, 
permitindo ainda uma ventilação suficiente. Caixas de transporte de tamanho médio (69 cm x 51 cm x 48 
cm [27 pol. x 20 pol. x 19 pol.]) são adequadas para seriemas, assim como caixas de madeira de 
tamanho similar. Um confinamento estreito irá ajudá-las a manter seu equilíbrio e reduzir a agitação. Não 
é necessário que a seriema seja capaz de virar facilmente dentro de sua caixa. Uma caixa acolchoada 
no topo, alta o suficiente para a ave ficar de pé e estreita o suficiente para restringir uma grande 
quantidade de movimento é recomendada. Poleiros na caixa não são recomendados. 

Alimentos e água não são necessários na caixa, a menos que a ave seja mantida em confinamento 
por mais de 24 horas. As aves devem ser bem alimentadas antes do transporte, já que poderão não 
comer imediatamente após sua chegada ao seu novo destino. Para transporte de duração maior do que 
24 horas, pode-se oferecer água às seriemas em uma pequena bacia colocada na caixa. A água deve 
ser removida após uma hora para impedir que a ave tropece. Camundongos mortos são itens 
alimentares adequados durante o transporte. 

Os embarques devem preferencialmente ser realizados no início do dia, especialmente durante os 
períodos de calor extremo. As temperaturas dentro da caixa devem permanecer dentro do intervalo de 7 
a 29,5 °C (45 - 85 °F). Seriemas não devem ser embarcadas quando as temperaturas estiverem abaixo 
de 0 °C (32 °F). Recomenda-se consultar as companhias aéreas antes do embarque. Após pegar a ave 
na área de carga do aeroporto, esta deve ser colocada em um veículo com clima controlado o quanto 
antes para minimizar o estresse pelo calor se as temperaturas estiverem altas, ou para aquecer a ave, 
se as temperaturas estiverem baixas. 

A ave não deve ser capaz de enxergar o que acontece fora da caixa com facilidade. A escuridão 
reduz o estresse. No entanto, uma boa ventilação também é importante. Seriemas devem sempre ser 
embarcadas individualmente nas caixas para eliminar a agressão e lesões. 

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), funcionários e público em 
geral. Todas as leis locais, estaduais e 
federais aplicáveis devem ser respeitadas. 

http://www.iata.org/
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As caixas de transporte não devem ser abertas durante o transporte, exceto se ocorrer alguma 
emergência médica ou se o tempo total de viagem ultrapassar 24 horas e alimentos e água precisarem 
ser fornecidos. Pequenas portas de acesso onde o alimento/água possa ser colocado podem ser 
instaladas nas caixas de modo que a porta principal da caixa não precise ser aberta. Se a caixa precisar 
ser aberta durante o transporte, isso deverá ser realizado em local seguro, onde a ave possa ser 
facilmente capturada no caso de ocorrer alguma fuga. Se a caixa precisar ser aberta, é recomendável 
que uma equipe especializada em aves de algum zoológico vizinho esteja presente para auxiliar no 
procedimento, caso seja necessário realizar uma captura após eventual fuga. 

Quando a ave estiver se recuperando do transporte (ou anestesia) em uma caixa, o ideal é certificar-
se de que a ave não corre riscos de lesão e que tenha se recuperado completamente antes da soltura. A 
liberação do animal deve ocorrer o quanto antes após transporte prolongado. A liberação da ave é 
semelhante à liberação manual descrita abaixo, com a porta da caixa posicionada para área aberta que 
a ave possa ver. Os manipuladores também podem considerar manter a porta da caixa voltada para um 
arbusto para retardar o voo da ave. O melhor método será definido de acordo com a personalidade da 
ave e a ave deve poder sair por sua própria vontade. Assim que a ave tiver saído da caixa, esta poderá 
ser removida, ao mesmo tempo em que se observa a ave para detectar qualquer reação negativa. Água 
deverá ser prontamente fornecida (S. Hallager, comunicação pessoal). 

A segurança do transporte também requer a designação de um número suficiente de pessoal 
devidamente qualificado (da instituição ou empresa contratada), devidamente equipado e preparado para 
lidar com situações e/ou emergências que possam ocorrer no decorrer do transporte. Para seriemas, 
uma pessoa (geralmente um tratador ou curador) é suficiente para o transporte, a menos que a política 
individual do zoológico especifique de outra forma. 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 situações que possam surgir e a realização do transporte dentro do tempo planejado. Em 
nenhum momento o (s) animal (s) ou as pessoas devem ser expostos a riscos ou perigos 
desnecessários. O transporte de seriemas é um esforço de baixo risco desde que todas as medidas de 
segurança adequadas sejam adotadas.  
 
3.2 Protocolos  
Os protocolos de transporte devem ser bem definidos e esclarecidos para toda a equipe de cuidado e 
manejo dos animais.  
 

Encaixotando os animais para o transporte: Protocolos para capturar com sucesso e colocar os 
animais dentro das caixas durante a preparação para o transporte (dentro da instituição ou entre 
instituições) são descritos no Capítulo 6, seção 6.6. O uso de condicionamento operante para treinar 
aves para entrar nas caixas sem a necessidade de captura é discutido no Capítulo 8, seção 8.1.  
 

Alimentos e Água: Não é necessário fornecer alimentos e água no interior das caixas, exceto se a ave 
for permanecer na caixa por mais de 24 horas. As aves devem ser bem alimentadas antes do transporte, 
pois poderão não comer imediatamente após sua chegada ao seu novo destino. Aves capturadas da 
natureza ou criadas pelos próprios progenitores, mesmo aquelas anteriormente mantidas em zoológicos, 
poderão não comer por vários dias após o transporte. Aves criadas à mão provavelmente irão comer 
dentro de um dia após a chegada (se não mais cedo). Água deve ser imediatamente disponibilizada 
assim que a ave chegar à instituição de destino. Para transporte de duração superior a 24 horas, as 
seriemas poderão receber água em uma pequena bacia colocada na caixa. A água deverá ser removida 
após uma hora para impedir que a ave tropece. Camundongos são itens alimentares adequados durante 
o transporte. Se é sabido que o transporte irá demorar mais do que 24 horas, as caixas de transporte 
devem ser projetadas para permitir que alimento e água sejam fornecidos à ave através de portas de 
acesso apropriadas.  

 

Substrato e forragem: O piso da caixa de transporte deve ser coberto com material antiderrapante, 
como, por exemplo, carpetes internos e externos. Feno ou palha deve ser colocado em cima de 
materiais antiderrapantes, já que não fornecem tração suficiente quando colocados diretamente sobre 
um piso de madeira compensada ou de plástico. Feno e palha podem ser usados com eficiência para 
absorver uratos e fezes durante o transporte. 
 

Temperatura, luz e ruídos: Seriemas são aves de médio porte e o calor de seu corpo pode aumentar a 
temperatura no interior das caixas. Isso é especialmente importante para transportes realizados durante 
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os meses de verão. Recomenda-se que as transferências sejam realizadas no início do dia durante os 
meses de verão mais quentes, de modo que as aves não sejam submetidas a temperaturas extremas, 
enquanto estiverem em suas caixas esperando para serem embarcadas em aviões ou caminhões. As 
temperaturas dentro da caixa devem permanecer dentro do intervalo de 7,2 - 29,4 °C (45 - 85 °F) para 
garantir a segurança e o conforto das aves. Aberturas para entrada de ar nas caixas são necessárias 
para que haja ventilação suficiente (IATA, 2010), e estas podem ser cobertas com tecidos respiráveis 
(e.g. juta) caso seja necessário obter mais escuridão para a ave dentro da caixa; condições de pouca luz 
podem ajudar a minimizar o estresse associado ao transporte. A ave dentro da caixa não deve ser capaz 
de enxergar para fora da caixa com facilidade. Materiais utilizados para fazer sombra (panos) não devem 
restringir a ventilação dentro da caixa.  
 

Monitoramento dos animais: Seriemas devem sempre ser transportadas individualmente nas caixas. 
Não há nenhuma exigência para que os tratadores acompanhem as seriemas durante o transporte, 
embora alguns zoológicos tenham suas próprias exigências para que os tratadores acompanhem as 
aves em voos internacionais. Sempre que possível, seriemas não devem ser mantidas nas caixas por 
mais de 24 horas. As caixas de transporte não devem ser abertas durante o transporte, a menos que 
haja uma emergência médica, e apenas sob a supervisão de um veterinário ou tratador no embarque ou 
na instituição de destino. Portas que deslizem para cima e para baixo são recomendadas para caixas de 
transporte de seriemas, pois estas reduzem o risco da ave escapar da caixa se for necessário o acesso 
ao animal por um veterinário ou tratador.  
 

Soltura após o transporte: Quando a ave estiver se recuperando após o transporte (ou anestesia 
dentro de uma caixa), é importante garantir que a ave não corra o risco de sofrer lesões e que tenha se 
recuperado completamente antes de ser liberada da caixa, embora a liberação do animal deva ocorrer o 
mais rapidamente possível após transporte prolongado. O protocolo de liberação deve ser semelhante 
ao de liberação manual descrito no Capítulo 6.6, com a porta da caixa direcionada para uma área aberta 
dentro do novo recinto da ave (e.g. recinto de quarentena) que a ave possa ver. A ave deve poder sair 
da caixa de transporte por sua própria vontade. Assim que a ave sair da caixa, esta poderá ser removida 
enquanto a ave continua a ser monitorada quanto a quaisquer reações negativas associadas ao esforço 
de transporte. 
 

Transporte dentro da instituição: Para o transporte de seriemas dentro de uma instituição, geralmente 
recomenda-se que a ave seja transportada dentro de uma caixa. Seriemas utilizadas em programas de 
conservação e educação também devem ser colocadas em caixas quando transportadas (S. Hallager, 
comunicação pessoal). 
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Capítulo 4. 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. 

Seriemas selvagens são mais frequentemente vistas sozinhas ou em pares. Grupos de três ou mais 
aves provavelmente são compostos pelos progenitores e suas crias. Nos zoológicos, um macho e uma 
fêmea podem ser alojados juntos durante todo o ano. Mais do que um par de seriemas não podem ser 
exibidos no mesmo recinto, pois são extremamente territoriais. Os jovens podem ficar com os 
progenitores até o início da próxima época de reprodução, mas devem ser removidos se os pais 
mostrarem sinais de nidificação, já que os progenitores não são tolerantes com a presença dos jovens. 
Seriemas juvenis são autossuficientes em 3-4 meses e os machos podem se reproduzir já com 8 meses 
de idade (Collins, 1998). 

Aos 3 meses, os pais irão começar a liberar os filhotes, incentivando-os a pegar comida para si 
mesmos. Com 3,5 meses, as aves jovens estão praticamente totalmente crescidas, embora sua 
plumagem ainda esteja em forma juvenil. Aos 4-5 meses de idade, os jovens podem ser transferidos 
para seu próprio recinto ou enviados para outro zoológico. Eles podem permanecer com seus pais, 
desde que os pais não mostrem nenhum sinal de agressão. As aves jovens devem ser retiradas do 
recinto vários meses antes do início da época de reprodução. 

Pares formados por dois machos ou duas fêmeas não foram relatados para seriemas. Machos com 
mais de 6 meses de idade não devem ser mantidos juntos, devido à agressão. O efeito de alojar diversas 
fêmeas juntas é desconhecido, mas presume-se que os níveis de agressão não sejam tão altos quanto o 
registrado para os machos. Alojar grupos de seriemas compostos apenas por machos não é 
recomendado devido ao risco de agressão. 

Aves utilizadas em programas de conservação e educação são mantidas frequentemente como 
indivíduos isolados. Sempre que possível, uma ave do sexo oposto também deve ser mantida, mesmo 
que apenas para fazer companhia, pois seriemas são geralmente aves sociais (S. Hallager, 
comunicação pessoal). 
 
Alojamento de inverno: recintos de inverno são geralmente menores ou mais restritivos do que recintos 
regulares. Dessa forma, as opções de alojamento dos animais são dependentes das personalidades de 
aves individuais. Fêmeas e machos agressivamente dominantes podem causar danos a aves 
subordinadas ou juvenis, especialmente quando confinados em pequenas áreas. Machos adultos nunca 
devem ser alojados no mesmo abrigo juntos. No entanto, machos e fêmeas juvenis (com menos de 6 
meses) podem ser alojados juntos, dependendo das personalidades individuais das aves. Os tratadores 
devem confiar em seu conhecimento sobre o comportamento de cada ave ao fazer arranjos nos recintos. 
 
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. 

Seriemas podem ser mantidas com uma grande variedade de espécies de aves e mamíferos, mas 
só podem ser mantidas como pares ou aves isoladas. Embora não tenha sido intencionalmente tentado, 
duas fêmeas podem (em teoria) viver juntas, mas devem ser monitoradas mais do que casais quanto a 
sinais de agressão. Seriemas são caçadoras e pequenos filhotes de qualquer espécie serão consumidos 
se a oportunidade surgir. As seguintes tabelas listam as espécies de aves e mamíferos que foram 
mantidas com sucesso junto a seriemas. 
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Tabela 3. Aves que foram exibidas com sucesso junto a seriemas (S. Hallager, comunicação pessoal)  
Nome comum Espécie 
Ganso-andino Chloephaga melanoptera 
Cisne-de-pescoço-preto  Cygnus melanocoryphus 
Arapapá  Cochlearius cochlearius 
Pato-canela Anas cyanoptera 
Pavão  Pavo cristatus 
Pato-branco  Tadorna tadorna 
Jandaias e Periquitos Aratinga sp. 
Corvos Corvus sp. 
Pombos Columba sp. 
Ganso-do-egito  Alopochen aegyptiacus 
Jacamin-cinza  Psophia crepitans 
Jacus Penelope sp. 
Arara-azul-grande  Anodorhynchus hyacinthinus 
Tucano-de-peito-amarelo Ramphastos sulfuratus 
Urubu-rei  Sarcorhamphus papa 
Kokaburra  Dacelo novaeguineae 
Pato-do-paraíso  Tadorna variegata 
Calau-de-bico-vermelho Tockus erythrorhynchus 
Tucano-assobiador Ramphastos tucanus 
Marreca-de-coleira  Callonetta leucophrys 
Guará  Eudocimus ruber 
Cegonhas Ciconia sp. 
Boca-de-sapo-australiano Podargus strigoides 
Gárrulos Garrulax sp. 
Tucano-toco Ramphastos toco 
Turacos Tauraco sp. 
Íbis-branco  Eudocimus albus 

 
Tabela 4. Espécies de mamíferos que foram exibidas com sucesso junto a seriemas (S. Hallager, comunicação 
pessoal) 

Nome comum Espécie 
Anta  Tapirus terrestris 
Capivara  Hydrochaeris hydrochaeris 
Cateto  Pecari tajacu 
Tamanduá-bandeira  Myrmecophaga tridactyla 
Guanaco  Lama guanicoe 
Macaco-de-cheiro  Saimiri ustus 

 
Seriemas precisam de uma área onde se sintam seguras e onde os predadores não possam entrar. 

O espaço, a complexidade e o projeto dos recintos são tão importantes para recintos mistos de espécies 
como para recintos de uma única espécie. Para recintos onde apenas seriemas serão mantidas, áreas 
de esconderijo (e.g. arbustos) são recomendadas para permitir que as aves menos dominantes se 
escondam de aves dominantes e para permitir que as aves se escondam do alcance visual dos 
visitantes. Para exposições de espécies mistas, as seriemas devem ter acesso a áreas que só elas 
possam alcançar (geralmente poleiros altos). Para todos os recintos, áreas que forneçam esconderijos 
do campo visual dos visitantes são necessárias. 

Em recintos de espécies mistas, as seriemas devem ter acesso a áreas no recinto onde se sintam 
seguras e onde as outras espécies presentes no recinto não possam entrar. É fundamental que seriemas 
tenham acesso a áreas elevadas de poleiros, onde possam escapar, assim como áreas altas de poleiro 
para nidificação. 

Para zoológicos com recintos pequenos, ou onde a reprodução seja incentivada, recomenda-se que 
as seriemas sejam mantidas apenas com animais de sua própria espécie. 

Grupos de machos adultos (duas ou mais aves de 6 meses ou mais) não podem ser mantidos devido 
à incompatibilidade de machos de seriema uns com os outros (S. Hallager, comunicação pessoal). 

Para promover a reprodução dos animais e incentivar a socialização normal, os tratadores devem 
limitar sua interação com as seriemas nas tarefas de rotina. No entanto, um bom manejo das seriemas 
deve incluir o treinamento para subir em balanças e entrar em caixas (ver Capítulo 8). Seriemas são 
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populares em apresentações de aves, então muitas são treinadas para apresentar comportamentos 
como "bater" as presas (muitas vezes cobras de borracha) contra o chão. O uso de seriemas em 
programas educacionais e shows pode ser benéfico para promover mensagens sobre conservação de 
seriemas e das aves em geral. Curadores são encorajados a consultar o Coordenador do SSP da AZA 
ao considerar o uso de seriemas em apresentações, já que algumas seriemas são geneticamente mais 
valiosas do que outras e, portanto, são mais adequadas para inserção em programas de reprodução. 

Seriemas não são agressivas para os seres humanos por natureza, embora assumam uma pose de 
ameaça se forem feitas tentativas para acessar seu local de ninho durante a incubação ou períodos de 
cuidados com os filhotes. A principal causa de lesão a tratadores nesse momento provavelmente será o 
chute da seriema com suas garras afiadas. Óculos de proteção podem ser usados como uma medida de 
segurança adicional para proteger os olhos. Seriemas não bicam os olhos de tratadores, mas suas 
garras são extremamente afiadas e deve-se tomar um grande cuidado ao manusear as aves para evitar 
lesões perfurantes. Luvas grossas devem ser utilizadas ao chegar no ninho. 

Recintos nos quais os visitantes podem entrar contendo aves individuais ou pares são aceitáveis, 
embora aves criadas à mão possam se aproximar dos visitantes e algumas aves possam optar por tomar 
sol nos caminhos utilizados pelos visitantes. Zoológicos podem optar por exibir sinalização adequada 
descrevendo o comportamento da espécie para alertar os visitantes. Alguns casais reprodutores foram 
mantidos em recintos que permitem a entrada de visitantes com sucesso (S. Branch, comunicação 
pessoal, 2011), embora essas aves devam ser cuidadosamente observadas durante o período de 
reprodução quanto a possível agressividade com relação aos visitantes. Aves que demonstrem 
agressividade com os visitantes devem ser transferidas para outros recintos para evitar acidentes com os 
visitantes. Aves que optarem por tomar sol nas passarelas devem ter a opção de utilizar áreas 
alternativas para banhos de sol e/ou a área de banho de sol preferida deve ser bloqueada para que a 
ave não possa tomar sol no local.  

 
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. 
 
Introduções macho-fêmea: Seriemas não devem ser introduzidas a novos companheiros durante a 
época de reprodução. Os machos podem ser excessivamente amorosos em seus esforços para se 
reproduzir, causando estresse indevido a uma fêmea recém introduzida. Durante o período de introdução 
inicial, parte da área do recinto deve ser cercada para separar as aves. Introduções prolongadas 
geralmente não são necessárias, pois machos e fêmeas são geralmente bastante compatíveis. 
Agressões são raras e podem indicar a presença de dois machos em vez de um macho e uma fêmea. A 
agressão entre as seriemas consiste em luta, chutes e perseguição. A ave dominante pode tentar 
copular com a ave subordinada. Seriemas não têm sua sexagem feita com confiança utilizando-se 
apenas meios visuais e a sexagem atráves do DNA é geralmente o método preferido. No entanto, 
seriemas já foram erroneamente sexadas através de sexagem por DNA e laparoscopia pode ser 
necessária para confirmar positivamente o sexo se duas aves não estiverem sendo compatíveis. 
 
Introduções fêmea-fêmea: Agrupamentos sociais de fêmeas não foram tentados. Mais pesquisas são 
necessárias para determinar se esta é uma alternativa viável para o alojamento de seriemas.  
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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 todas as 
seriemas (Norma de Acreditação AZA 2.6.2). A dieta deve ser 
desenvolvida 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 Sobrevivência de Espécies (SSP). Critérios de formulação 
de dietas devem atender às necessidades nutricionais dos animais e a ecologia alimentar, assim como 
os históricos individuais e coletivos para garantir que os padrões alimentares e comportamentos 
específicos da espécie sejam estimulados. 

A partir dos dados limitados disponíveis, parece que, embora seriemas sejam onívoras, seus hábitos 
alimentares podem ser primariamente de insetívoros/carnívoros, como na hipótese de Redford e Peters 
(1986). O trato gastrointestinal das seriemas foi observado como tendo uma grande moela, mas nenhum 
papo visível (Boyle, 1917). Esse tipo de trato gastrointestinal é observado em insetívoros, herbívoros e 
onívoros. Carnívoros tendem a ter um proventrículo mais desenvolvido e uma moela de paredes finas 
fraca (Klasing, 1998). Tendo isso em mente, as seriemas podem ser melhor adaptadas a uma estratégia 
alimentar onívora/insetívora. Os níveis alvo de nutrientes sugeridos são apresentados na Tabela 5. Estas 
concentrações são baseadas em recomendações utilizadas para avicultura, cães e gatos, que 
apresentam hábitos alimentares onívoros/insetívoros semelhantes ao de seriemas. As proporções de 
dieta recomendadas são listadas na Tabela 6. 
 
Tabela 5. Orientações nutricionais propostas para seriemas com base na matéria seca. * 
Nutriente Orientações Nutricionais Propostas 2008 
Proteína, % 
Gordura, % 
Fibra Bruta, % 
Cálcio, %  
Fósforo, % 
Razão Cálcio:Fósforo 
Potássio, % 
Sódio, % 
Magnésio, % 
Cobre, mg/kg 
Ferro, mg/kg 
Zinco, mg/kg  
Manganês, mg/kg  
Selênio, mg/kg 
Iodo, mg/kg 
Vitamina A, IU/kg 
Vitamina D3, IU/kg 
Vitamina E, IU/kg 
Tiamina, mg/kg 
Riboflavina, mg/kg 
Piridoxina, mg/kg 
Vitamina B12, mg/kg 
Biotina, mg/kg 
Colina, mg/kg 
Ácido fólico, mg/kg 
Niacina, mg/kg 
Ácido pantotênico, mg/kg 

16,5–30,0** 
10-30*** 
- 
0,66–2,0** 
0,33–1,0** 
1:1–2:1 
0,44–0,72 
0,13–0,18 
0,04–0,06 
5,5–12,4 
55–80 
55–96 
66–72 
0,2–0,4 
0,33–0,44 
170–7500 
22–550 
11,0–38 
2,2–5,6 
2,75–10,5 
3,3–5,0  
0,003–0,035  
0,11–0,25 
990–2250  
0,8–1,1  
15–42,5  
10,5–17,6  

* Valores alvo baseados em NRC para avicultura, 1994 e NRC cães e gatos, 2006 
** Valores de limite superior apenas para reprodução. 

Norma de Acreditação AZA  
 

(2.6.2) Um programa formal de nutrição é 
recomendado para atender as 
necessidades comportamentais e 
nutricionais de todas as espécies e 
espécimes do plantel da instituição. 

http://www.nagonline.net/Feeding%25%2020Guidelines/feeding_guidelines.htm
http://www.nagonline.net/Feeding%25%2020Guidelines/feeding_guidelines.htm
http://www.nagonline.net/Feeding%25%2020Guidelines/feeding_guidelines.htm


Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 25 

*** Este não é um valor para gordura, mas representa a variação de gordura em itens de presas e itens de dietas de zoo 
geralmente fornecidos.  Acredita-se que esta variação seja adequada, fornecendo ácidos graxos essenciais e promovendo a 
absorção de vitaminas lipossolúveis.  
 
Tabela 6. Orientações de proporção de dieta recomendadas para seriema (como base de alimentação fornecida) 
Item Mínimo, % da Dieta Máximo, % da Dieta 
Presas vertebradas 
Presas invertebradas* 
Rações Nutricionalmente Completas** 
Verduras, vegetais e frutas 

0 
10 
40 
5 

25 
30 
75 
20 

* Insetos devem ser alimentados ou suplementados com uma dieta rica em cálcio antes da serem fornecidos para alimentação 
para compensar a razão Ca: P inversa em insetos. Para maiores explicações sobre suplementação de dieta para presas, consulte 
Coslik et. al., 2009 e Latney et.al., 2009. 
** Rações nutricionalmente completas são aquelas desenvolvidas para atender os níveis de nutrientes específicos recomendados. 
Estas podem ser de alimentos secos, dietas à base de carne ou uma combinação dessas.    

A maioria das seriemas adultas pesam entre 2,5 - 3 kg (5,5 - 6,6 lb), com as fêmeas pesando menos 
do que os machos. Pesos de aves juvenis não foram relatados. Dados quantificáveis não estão 
disponíveis com relação a requisitos de energia/alimentação com base no tamanho corporal. 

Nenhuma pesquisa de fase de vida está disponível para essa espécie (ver Capítulo 10.2); no 
entanto, oferecer dietas que atendam a variedade de nutrientes alvo deve atender as necessidades 
nutricionais em todas as fases da vida. O fornecimento de dietas com uma composição de nutrientes no 
limite superior do intervalo deve satisfazer as necessidades de crescimento de aves e reprodução. É 
importante considerar os nutrientes fornecidos pela dieta geral como consumidos. A análise de muitas 
dietas de "manutenção" já pode atender ou exceder os nutrientes alvo para crescimento e reprodução. 
Consequentemente, enquanto os alimentos adequados e em quantidade suficiente para suportar o 
crescimento e a reprodução estiverem disponíveis, dietas podem não precisar ser alteradas quanto à 
composição para as diferentes fases da vida. Mais pesquisas podem ser realizadas sobre valores alvos 
de nutrientes e valores séricos de seriemas, através da coleta de amostras de sangue de seriemas 
clinicamente "normais" (veja o Capítulo 10.2). 

Em vida livre, pais foram observados selecionando pequenos répteis para alimentar seus filhotes 
(Redford & Peters, 1986). Se as aves jovens consumirem uma dieta que atenda os intervalos alvo 
expressos na Tabela 5, não são necessárias alterações. No entanto, ajustes podem ser necessários 
para o tamanho dos itens oferecidos para permitir que os pais selecionem itens de tamanho adequado 
para os jovens. Algumas instituições esmagam ossos e removem as peles de presas vertebradas para 
reduzir a possibilidade de impactação. Todos os insetos devem ser suplementados com uma dieta rica 
em cálcio para fornecerem os níveis de cálcio adequados desses itens alimentares. 

Seriemas engolem pequenas presas inteiras, engolindo primeiramente a cabeça. Animais maiores 
são mantidos presos entre suas garras afiadas e dilacerados. Na natureza, matar as presas pode incluir 
bater o animal contra o chão, ou jogá-lo contra uma superfície dura, como uma pedra. Seriemas em 
zoológicos muitas vezes matam um roedor vivo batendo-o contra o chão, mas não irão fazer isso com 
presas mortas. Desde que a dieta atual esteja atendendo os níveis de nutrientes alvo, mudanças na 
dieta para aves reprodutoras não são necessárias (ver Tabela 5). O excesso de cálcio pode ser tóxico, 
reduzindo a absorção de fósforo, magnésio, manganês e zinco. Algumas instituições iniciam a 
suplementação para trazer os níveis de cálcio até 2% após a terceira ninhada de ovos ter sido botada 
para evitar a depleção das reservas de cálcio da fêmea. A razão cálcio:fósforo deve ser de 1:1 a 2:1 para 
uma melhor tolerância de níveis elevados de cálcio (Klasing, 1998). 

Alterações de peso sazonais não foram relatadas para 
seriemas, assim como ocorre em alguns outros Gruiformes. A 
composição da dieta e quantidades podem ser bastante 
consistentes durante todo o ano, embora o consumo de 
alimentos possa aumentar durante os meses mais frios devido 
ao aumento das necessidades calóricas. Embora os requisitos 
nutricionais para seriemas não mudem sazonalmente, em 
latitudes setentrionais, onde as temperaturas caem regularmente 
abaixo de 0 °C (32 °F), as aves deverão receber mais alimentos 
durante os meses mais frios. Tais aumentos podem ser 
observados com base no aumento do consumo de alimentos. O 
nível de atividade das seriemas permanece bastante estável 

Norma de Acreditação AZA  
 

(2.6.3) As dietas dos animais devem ser  de 
qualidade e em quantidade adequada às 
necessidades nutricionais e psicológicas de 
cada animal. Formulações de dietas e 
registros de análise de itens alimentares 
apropriados devem ser mantidos e podem 
ser analisados pelo Comitê Visitante. 
Alimentos de origem animal, em especial 
frutos do mar, devem ser comprados a partir 
de fontes confiáveis que sejam sustentáveis 
e/ou bem gerenciadas. 
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durante todo o ano e as quantidades de alimentos possivelmente irão se manter estáveis ao longo do 
ano também. As mudanças sazonais irão influenciar mudanças alimentares mais do que outros fatores. 
Contanto que uma dieta com um nível adequado de nutrientes alvo seja consumida, alterações não 
devem ser necessárias. 

Diminuição do consumo de alimentos e apatia são os principais sinais de estresse em seriemas. A 
diminuição do consumo de alimentos deve ser monitorada com cautela, já que pode não ser causada 
apenas por estresse, mas também por impactação ou doenças. Se uma ave não comer por 2 dias, um 
veterinário deve ser notificado. Deve-se incentivar as aves a comerem seus alimentos favoritos, ou 
alimentos que normalmente não fazem parte da dieta podem ser necessários após consulta com os 
veterinários. Aves que não recebem níveis adequados de nutrientes podem demonstrar más condições 
das penas, peso baixo e falta de atividade reprodutiva.  
 
5.2 Dietas 

A formulação, elaboração e entrega de todas as dietas deve ser feita com qualidade e na quantidade 
adequada para atender as necessidades psicológicas e comportamentais do animal (Norma de 
Acreditação AZA 2.6.3). Os alimentos devem ser comprados a partir de fontes confiáveis, sustentáveis e 
bem gerenciadas. A análise nutricional dos alimentos deve ser regularmente testada e registrada. 

As Tabelas 7 e 8 listam amostras de dietas de manutenção e a composição de nutrientes 
selecionados dessas dietas. As amostras de dietas atendem ou excedem os níveis de nutrientes alvo 
propostos para o nutriente selecionado. Mais estudos são necessários para adquirir dados completos de 
nutrientes para todos os ingredientes, assim como para dietas em diferentes fases da vida. 
Tabela 7. Amostras de composições de dieta diárias e valores previstos para uma única seriema adulta por 
instituição da AZA 
Instituição Item da Dieta Quantidade 
A AM: Dieta de Felinos Nebraska  75 g 
 AM: Camundongos 2 
 AM: Grilos adultos 10 
 PM: Dieta de Felinos Nebraska 75 g 
 PM: Camundongo 1 
 PM: Grilos adultos 10 
B Dieta de Carnívoros Natural Balance 150 g 
 Ração de Ave do Paraíso Zeigler  160 g 
 Dieta de Manutenção Aves de Caça Exóticas 

Mazuri  
160 g 

 Camundongos 10 
 Tenébrios 3 g 
C Dieta de Aves de Rapina Nebraska 0,62 g 
 Ração de cão adulto Diamond, molhada  0,16 g 
 Frutas e vegetais 108,86 g 
 Dieta de Manutenção Aves de Caça Exóticas 

Mazuri  
90,72 g 

 Qua/Sex: Camundongo ou pequenos roedores 2 
D Ração de cão ganho de peso Shur-gain, 

molhada 
30 g 

 Dieta de carne de felinos Millken  75 g 
 Dieta softbill Mazuri M512 15 g 
 Dom/Ter/Quin: Ovo cozido duro ½ 
 Seg: Grilos 4 
 Qua/Sáb: Tenébrios 4 

 
Tabela 8. Composição de nutrientes de amostras de dietas comparadas a níveis alvo de nutrientes propostos 
Nutriente Níveis alvo de 

nutrientes 
Zoo A Zoo B Zoo C Zoo D 

Proteína, % 16,5–30,0 51,04 21,92 30,5 40,7 
Gordura, % 10-30 31,3 8,10 13 13,5 
Vitamina A, IU/kg 170–7500 6900 16530 12600 11000 
Vitamina D3, IU/kg 22–550 910 ~5580 2200 500 
Vitamina E, IU/kg 11,0–38 77 106 87 173 
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Cálcio, % 0,66–2,0 1,16 2,34 1,01 1,11 
Fósforo, % 0,33–1,0 1 1,09 0,44 0,85 
 

O potencial de deterioração é baseado no tipo/número de microrganismos presentes na carne, nas 
áreas de armazenamento e preparação, ou transferidos pelo tratador ou por espécies "praga" que 
tenham acesso aos recintos de seriemas (Frazier & Westhoff, 1988). Carne e presas inteiras devem ser 
mantidos a temperaturas adequadas durante os períodos de descongelamento, preparação e 
armazenamento, e itens de carne não devem permanecer em temperaturas capazes de promover o 
crescimento microbiano por períodos excessivos de tempo após serem fornecidos aos animais (Crissey 
et al., 2001). A carne que não for consumida deve ser descartada de acordo com as exigências locais ou 
estaduais. 
 
Horários de alimentação: Nos zoológicos, as seriemas devem ser alimentadas duas vezes por dia, mas 
alimentações adicionais devem ser consideradas para permitir o manejo necessário de reprodução e 
para promover oportunidades de comportamento de forrageamento e alimentação ao longo do dia. 
Contanto que as aves tenham tempo suficiente para consumir a dieta, o período de acesso à dieta pode 
variar desde várias horas a um dia inteiro. Minimizar a presença de pragas e seu consumo da dieta, 
podendo encurtar os períodos de tempo nos quais a dieta é oferecida às aves, a menos que 
alimentadores à prova de pragas sejam fornecidos. A presença de pragas deve ser sempre considerada 
ao determinar o período de tempo no qual as seriemas terão acesso à dieta. 
 
Alimentação e forrageamento adequados da espécie: Seriemas são animais curiosos e inteligentes. A 
Tabela 9 lista uma variedade de itens alimentares que podem promover o comportamento de 
forrageamento. A maioria dos itens podem ser espalhados ao redor dos recintos para incentivar o 
forrageamento/busca de alimentos e comportamentos de manipulação de objetos. É importante notar 
que diferentes seriemas irão reagir de maneira diferente a diferentes itens e deve-se observar os itens 
preferidos que promovem comportamentos apropriados da espécie e registrá-los para cada indivíduo. 
Deve-se obter aprovação de veterinários especializados, gerentes e nutricionistas se as seguintes 
abordagens de alimentação forem consideradas. 
 
Tabela 9. Lista de iniciativas de enriquecimento para promover comportamentos de forrageamento (S. Hallager, 
comunicação pessoal) 

Item Alimentar Descrição 

Insetos Vivos Seriemas respondem bem a insetos vivos, como tenébrios gigantes, grilos, tenébrios comuns 
e lagartas. Aves que não estejam comendo sua alimentação por várias razões médicas, 
muitas vezes irão começar a comer novamente se insetos vivos forem oferecidos. 
 

Presas Vivas Se houver disponibilidade, camundongos vivos são muitas vezes apreciados por seriemas e 
promovem comportamentos alimentares naturais. As aves também são boas em capturar e 
consumir pequenas cobras, lagartos, pererecas e aves pequenas que entram em seus 
recintos. 
 

 
A preparação de 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 especificados. A equipe de preparação da dieta deve 
permanecer atualizada sobre recalls de alimentos, atualizações e 
regulamentos da USDA/FDA. Retire os alimentos no prazo 
máximo de 24 horas após serem oferecidos, exceto se os 

Norma de Acreditação  AZA  
 

(2.6.1) Preparações de alimentos de  
animais devem estar em conformidade com 
todos os regulamentos locais, estaduais/ 
provinciais e federais. 

Norma de Acreditação  AZA 
 

(2.6.4) A instituição deve atribuir pelo 
menos uma pessoa para supervisionar as 
plantas apropriadas ao plantel. 
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regulamentos estaduais ou federais especificarem o contrário e realize 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 2.6.4). 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 seriemas. 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. 

Seriemas geralmente não pastam e nem exibem comportamentos herbívoros. No entanto, material 
vegetal deve ser oferecido durante a época de nidificação para ajudar na construção do ninho. Tal 
material deve ser composto de gravetos de diâmetro semelhante ao de um lápis e talos de espécies 
aprovadas pelo curador, nutricionista ou veterinário. 
 
5.3 Avaliações Nutricionais 
Saúde: Um dos sinais mais comuns de estresse em seriemas é a diminuição do consumo de alimentos. 
A diminuição do consumo de alimentos deve ser monitorada com cautela, já que pode ser provocada 
não apenas por fatores estressores ambientais, mas também por impactação ou doenças. Se uma ave 
parar de comer por mais de 48 horas, um veterinário deverá ser notificado imediatamente. Deve-se 
incentivar as aves a comer fornecendo os itens alimentares favoritos; ou itens alimentares normalmente 
não oferecidos na dieta podem ser necessários após consulta com os veterinários especializados. 

Para aves jovens criadas à mão, é altamente recomendável que os itens alimentares individuais 
sejam pesados quando as dietas forem preparadas, de modo que uma determinação mais precisa do 
teor de nutrientes possa ser feita quando a dieta for avaliada durante o período de crescimento inicial 
das aves (S. Hallager, comunicação pessoal). 

Huchzermeyer (1998) fornece uma escala (1-10) para escore da condição corporal em avestruzes e 
Bailey (2008) fornece um texto descritivo para avaliar o peso, hidratação, cera, narinas, bico, orofaringe, 
olhos, orelhas, condição do músculo peitoral, pescoço, saccus oralis, corpo, espaço celômico, cloaca, 
membros torácicos e pélvicos, penas e pele em abetardas. Um sistema de classificação para a condição 
geral do corpo, levando em consideração todo o corpo da ave, deve ser desenvolvido para seriemas 
para ajudar na criação adequada (ver Capítulo 10.2). 
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Capítulo 6. 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). 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), as quais foram atualizadas 
em 2009: 
(http://aazv.affiniscape.com/associations/6442/files/veterinary_st
andards_2009_final.docx).  

A equipe de tratadores deve fazer avaliações diárias de 
atividades, atitude, apetite, produção fecal e novas 
preocupações para cada seriema sob seus cuidados. Avaliações 
veterinárias de rotina da saúde dos animais devem ser 
realizadas para cada espécime, conforme recomendado pelo veterinário, onde a seriema está alojada, 
ou quando indicado de outra forma por sinais de doenças. Essas avaliações podem incluir: exame físico, 
coleta de sangue para hemograma completo, bioquímica e banco de plasma/soro, radiografias, exames 
fecais parasitológicos e cultura fecal. Nenhum equipamento ou tecnologia exclusivos são necessários 
para a realização de avaliações de saúde de rotina em seriemas. Além disso, os pesos corporais devem 
ser obtidos regularmente para permitir o monitoramento mais sensível de uma possível doença. 

Protocolos de utilização e segurança de medicamentos utilizados para fins veterinários devem estar 
formalmente registrados por escrito e disponíveis para a equipe 
responsável pelo cuidado dos animais (Norma de Acreditação 
AZA 2.2.1). Os procedimentos devem incluir, entre outros, uma 
lista de pessoas autorizadas a administrar drogas em animais, 
situações nas quais estas deverão ser utilizadas, localização 
das drogas para uso nos animais e as pessoas com acesso a 
elas e procedimentos de emergência em caso de exposição 
humana acidental.  

Como não há Consultor Veterinário para o SSP de Seriemas da AZA, o TAG de Gruiformes da AZA 
recomenda que os veterinários de cada instituição estejam envolvidos na formulação de seus próprios 
protocolos institucionais para o armazenamento e uso de medicamentos que possam ser usados no 
tratamento e manejo de seriemas. Considerando a ampla variação nas práticas veterinárias, equipes de 
veterinários e equipamentos disponíveis para uso dos veterinários nas diferentes instituições, nenhuma 
recomendação específica para seriemas pode ser feita. Os veterinários das instituições também serão 
necessários para determinar quais drogas e medicamentos são importantes para o tratamento de 
seriemas e espécimes individuais. Recomendações para drogas utilizadas no controle de parasitas, 
vacinações e anestesia são fornecidas nas seções deste capítulo. Outros medicamentos comumente 
usados incluem: Anti-helmínticos (Fenbendazole, Ivermectina, Pirantel); analgésicos (esteroides e 
AINEs); e antibióticos (Cefalosporinas, Beta-lactâmicos, fluoroquinolonas, aminoglicosídeos) (S. 
Johnson, comunicação pessoal). Produtos farmacêuticos comumente usados para seriemas incluem 
aqueles para cuidados preventivos (vacinas) e uso terapêutico (antibióticos). Esses medicamentos 
devem ser armazenados de forma segura em uma farmácia trancada para que só a equipe de 
veterinários e a equipe de tratadores selecionados possam ter acesso. O local da farmácia deve ser 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.1.1) Recomenda-se ter a disposição uma 
equipe de veterinários em tempo integral.  
No entanto, a Comissão reconhece que em 
alguns casos isso não é possível na prática. 
Nesses casos, 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. A 
Comissão também reconhece que algumas 
instituições, devido a seu tamanho e/ou 
natureza, podem exigir diferentes 
abordagens com relação ao atendimento 
veterinário. 

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 
 

(2.2.1) Procedimentos formais por escrito 
devem estar disponíveis para a equipe 
responsável pelo cuidado dos animais para 
uso de medicamentos utilizados para fins 
veterinários e a segurança adequada dos 
medicamentos deve ser garantida. 

http://aazv.affiniscape.com/associations/6442/files/veterinary_standards_2009_final.docx
http://aazv.affiniscape.com/associations/6442/files/veterinary_standards_2009_final.docx
http://aazv.affiniscape.com/associations/6442/files/veterinary_standards_2009_final.docx
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seguro, fresco, seco e escuro (e.g. armários trancados no hospital). Além disso, todas as drogas 
controladas precisam ser mantidas em conformidade com as diretrizes da DEA. 

Qualquer medicamento mantido na farmácia veterinária pode representar um risco toxicológico 
quando usado de forma inadequada. Alguns antibióticos têm demonstrado efeitos imunossupressores 
em alguns seres humanos e seres humanos também são mais sensíveis do que determinados grupos de 
animais a alguns dos opioides utilizados e, dependendo da potência dos opioides, estes podem suprimir 
gravemente o sistema respiratório; outras drogas podem desencadear reações anafiláticas em indivíduos 
sensíveis. Não é possível saber previamente quais animais poderão desenvolver uma reação alérgica.  

  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 
para a equipe de cuidados com os 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). 

Todas as informações de saúde relevantes para seriemas 
devem ser registradas no ARKS e MedARKs conforme exigido 
pelos protocolos de manutenção de registros de animais da 
instituição. Quando o novo Sistema de Gestão de Informação 
Zoológica (ZIMS) tornar-se amplamente disponível, recomenda-
se que as instituições façam pleno uso desse recurso. O ZIMS 
oferece a oportunidade de registrar informações essenciais do 
comportamento dos animais, juntamente com registros de 
saúde, incluindo dados coletados sobre comportamento 
agressivo ou anormal, respostas a iniciativas de enriquecimento 
e informações sobre a interação entre espécimes ou entre 
diferentes espécies. 

Registros para toda a vida de cada ave devem ser mantidos 
nos registros da instituição e devem incluir informações sobre:  

 Dieta: Componentes da dieta, quantidade de alimentos fornecidos e método de alimentação 
 Alojamento: Datas em que as aves são transferidas para recintos internos, recintos externos ou 

para novos recintos 
 Produção de ovos e reprodução: Início anual de postura de ovos, display de cortejo sexual do 

macho, observações de cópula, fertilidade do ovo, medições dos ovos 
 Peso das aves adultas: Os pesos podem ser obtidos de aves adultas usando o método de 

treinamento para subir na balança descrito no Capítulo 8.1. 
 Comportamento: Observações de comportamentos agressivos e animais envolvidos 
 Problemas clínicos: Conforme exigido pelos programas desenvolvidos pelos veterinários da 

instituição 
 Causa da morte 

 

Além disso, qualquer outra informação que os tratadores dos animais da instituição considerem 
pertinentes e que possa melhorar os padrões de manejo das espécies, deve ser incluída no registro 
médico de cada indivíduo. Nenhuma licença, títulos específicos ou qualquer outra documentação formal 
está comumente associada a este táxon. 

Seriemas são geralmente aves resistentes de vida longa, com algumas complicações clínicas 
durante sua vida. A mortalidade de adultos muitas vezes resulta de complicações resultantes de lesões 

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 cuidados animais informados 
sobre as leis e regulamentos aplicáveis 
com relação ao plantel da instituição. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.7) Registos sobre os animais devem 
ser mantidos atualizados e os dados 
devem ser registrados diariamente. 

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) Registos sobre os animais, em 
formato eletrônico ou em papel, incluindo 
registros de saúde, devem ser duplicados 
e armazenados em local separado. 
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perfurativas, fraturas expostas de pernas ou asas ou de agressão causada quando os indivíduos são 
mantidos com companheiros de recinto incompatíveis. 

 

Hospitalização: O ambiente ideal para seriemas hospitalizadas é livre de ruídos e perturbação. Aves 
criadas à mão não são tão propensas ao estresse, mas mesmo elas precisam ser mantidas em locais 
onde não ocorram ruídos súbitos ou distúrbios frequentes. Ruídos repentinos e inesperados podem fazer 
com que as aves batam no teto do recinto ou abrigo ou que corram contra as paredes, especialmente em 
ambientes desconhecidos. Os períodos que essas aves passam no hospital devem ser tão curtos quanto 
possível e as aves devem retornar ao seu recinto o quanto antes. Os alimentos favoritos devem ser 
oferecidos para incentivar a alimentação. A presença de tratadores familiares pode ajudar alguns 
espécimes a se adaptarem ao alojamento temporário. 
 
Controle de parasitas: No mínimo, seriemas devem ser testadas para a variedade normal de parasitas 
aviários pelo menos uma vez ao ano, devendo ser desparasitadas se necessário. A frequência desses 
exames depende da incidência de parasitismo na região geográfica e da probabilidade de exposição dos 
animais. Os animais também devem ser monitorados quanto à presença de parasitas antes do envio 
para outras instituições e durante a quarentena. Exames de fezes devem incluir um exame de esfregaço 
direto e um exame de flutuação fecal, assim como técnicas de sedimentação, se possível. Medicamentos 
antiparasitários podem ser colocados em itens de alimentação favoritos (pequeno camundongo). 
 
Exames de rotina: Seriemas devem ser inspecionadas diariamente pelos tratadores para verificar sua 
saúde e vigor geral. Aves com penas eriçadas, deprimidas ou não-responsivas a alimentos favoritos 
devem ser imediatamente examinadas por um veterinário. O TAG de Gruiformes da AZA atualmente não 
fornece uma recomendação para exames de rotina para seriemas. A frequência dos exames deve ser 
determinada por cada instalação específica. 
 
Vacinação: O TAG de Gruiformes da AZA atualmente não recomenda vacinação para seriemas, de 
modo que a decisão de vacinar esses animais (e.g. contra o Vírus do Oeste do Nilo) deve ser 
determinada por cada instalação específica. 
 
Pais e Neonatos: Seriemas jovens não são tolerantes ao frio. Se um casal tiver nidificado muito no início 
da temporada, resultando em neonatos nascidos quando as temperaturas estiverem abaixo de 15,6 °C 
(60 °F), os tratadores deverão remover os ovos, incentivando o casal a retornar ao ciclo reprodutivo mais 
tarde na temporada, quando as temperaturas estarão mais quentes. 
              Casais em nidificação devem ter privacidade. Todo o trabalho pesado desnecessário deve parar 
de ser feito assim que os ovos forem colocados, só retornando quando os neonatos tiverem atingido ao 
menos 2 semanas de idade. Pais excessivamente perturbados por trabalho pesado no recinto e em 
áreas adjacentes durante o período de incubação ou quando os filhotes ainda estão muito pequenos, 
têm jogado os ovos para fora do ninho ou matado os filhotes. Seriemas geralmente criam apenas um 
filhote, embora a criação de duas aves também seja possível. Muitas vezes, um dos filhotes 
simplesmente não é mais encontrado. Alguns casais têm sido observados consumindo o filhote morto. 
Pais inexperientes podem não alimentar adequadamente os filhotes, e alimentações suplementares por 
parte dos tratadores pode ser necessária. 
              A inspeção diária do ninho deve revelar filhotes alertas e secos, que mantêm suas cabeças para 
cima de forma vigorosa. Filhotes fracos e não responsivos são candidatos à alimentação suplementar ou 
criação manual se a instalação optar por essa opção. Se forem necessárias alimentações 
suplementares, estas podem ser realizadas no próprio ninho, fornecendo ao filhote um pequeno neonato 
de camundongo 4-6 vezes por dia. Deixar o filhote com os pais é a melhor maneira de reduzir o 
imprinting e os pais geralmente toleram bem as alimentações suplementares. Se a perturbação for muito 
grande para o casal em nidificação, o filhote comprometido deve ser removido para criação manual para 
permitir que os pais se concentrem no filhote saudável. 
 
Geriatria: Seriemas são aves geralmente de vida longa, sendo que uma expectativa de vida de 25 anos 
não é incomum em zoológicos; algumas aves têm vivido até 30 anos (Hallager, 2010). Algumas aves 
mais velhas podem se beneficiar do suplemento diário de nutracêuticos, tais como Cosequina (uma 
combinação patenteada de glucosamina, sulfato de condroitina purificado e ascorbato de manganês). 
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Cosequin® é considerado uma terapia adjuvante para a osteoartrite em muitas espécies. Aves mais 
velhas podem não ser capazes de saltar tão alto como aves jovens e podem precisar de poleiros mais 
baixos e próximos ao chão. Aves mais velhas também podem ser menos tolerantes ao frio, exigindo 
alojamento interno em temperaturas mais baixas do que as aves mais jovens (S. Hallager, comunicação 
pessoal). 
 
6.2 Métodos de Identificação 

Garantir que as seriemas 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). 

Um requisito básico para um manejo bem sucedido de 
seriemas é a identificação individual. Técnicas utilizadas para 
seriemas incluem anilhas e transponders. As anilhas devem ser colocadas acima do jarrete, podendo ser 
colocadas em qualquer idade, mas em aves jovens, devem ser alteradas conforme a ave cresce. As 
anilhas auxiliam a rápida identificação da ave; transponders são um sistema de marcação permanente. 
Anilhas coloridas, metálicas ou de plástico [colocadas acima do jarrete] são recomendadas para 
zoológicos com várias aves para ajudar na identificação rápida e fácil. Os zoológicos devem seguir a 
prática padrão de anilhas para machos na perna direita e para fêmeas na perna esquerda. Os 
transponders podem ser injetados através de seringa sob a pele perto da área do ombro, onde podem 
ser detectados e lidos com scanner eletrônico. Os transponders podem ser colocados após as aves 
completarem 3 semanas de idade. 

Instituições membros da AZA devem inventariar sua 
população de seriemas no mínimo anualmente e documentar 
todas as aquisições de seriemas (Norma de Acreditação AZA 
1.4.1). Formulários de transferências ajudam a documentar que 
os potenciais 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 das 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).  

Instituições membro do SSP de Seriemas da AZA são obrigadas a seguir a Política de Aquisição e 
Destinação de Animais da AZA, que foi aprovada pelo Conselho Diretor em 2000. A identificação 
institucional (número ISIS) deve ser atribuída no dia da eclosão do ovo e relatada ao Coordenador do 
SSP de Seriemas da AZA e ao Responsável pelo Livro de Registros Genealógicos (Studbook).  

 
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. Os testes diagnósticos devem ser planejados através de 
comunicação entre o veterinário da instituição de envio e o veterinário da instituição de recebimento; 

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 a manutenção de 
registros é mantida. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.4.1) Um inventário animal 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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além disso, as exigências do Estado devem ser consideradas. Não há requisitos de testes a serem 
realizados antes do envio específicos para seriemas, portanto, quaisquer testes realizados ficam a 
critério das instituições de envio e recebimento. No mínimo, seriemas devem ser examinadas quanto à 
presença de ectoparasitas e endoparasitas e tratadas adequadamente. O soro pode ser congelado 
(depositado) para referência futura. Todos os procedimentos e resultados devem ser registrados no 
registro médico do animal. Para obter uma lista de valores de referência para hematologia de seriemas, 
consulte o Anexo F. 
 

Registro Pré-Transferência: Uma cópia impressa e/ou eletrônica dos registros médicos completos de 
seriemas deve ser enviada para a instituição de recebimento e avaliados (antes do embarque), incluindo 
os resultados de todos os testes diagnósticos realizados. Áreas específicas de interesse que devem ser 
especificamente documentadas incluem:  

 Histórico de vacinação 
 Histórico de alojamento  
 Histórico reprodutivo 
 Histórico individual (e.g. relações com outros membros da espécie, agressão, etc.)  
 Problemas clínicos crônicos  
 Dieta atual 
 Local e número de identificação permanente (e.g. anilha, e/ou microchip) 

 
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. 

Instalações de quarentena devem ser um local totalmente fechado de pelo menos 3,6 m x 3,6 m x 
2,5 m (12 pés x 12 pés x 8 pés), com acesso externo coberto se possível, com substrato macio em um 
canto (e.g. feno) e poleiros. O local deve ser limpo diariamente por um membro da equipe responsável, 
sendo que o ideal é que o membro da equipe não interaja com outras aves durante todo o dia. A equipe 
deve trocar de roupa (i.e. macacão e botas) antes e depois de entrar na área de quarentena. Além disso, 
deve haver um pedilúvio de desinfecção para minimizar a transmissão de possíveis doenças para dentro 
ou para fora da zona de quarentena. 
 Na chegada ao novo destino, a ave deve ser retirada da caixa o quanto antes. Água deve ser 
imediatamente fornecida. Quando as aves recém-chegadas são colocadas em quarentena após o 
recebimento, elas podem inicialmente se recusar a comer; privacidade e uma abundância contínua de 
insetos vivos e neonatos de camundongo são recomendados. Aves capturadas da natureza, mesmo 
aquelas anteriormente mantidas em zoológicos, poderão permanecer sem comer por vários dias. Aves 
criadas à mão provavelmente voltarão a comer dentro de um dia após a chegada (ou antes). Os locais 

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 de quarentena, hospitais e 
isolamento devem estar em conformidade 
com as normas ou orientações adotadas 
pela AZA. 

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 e o 
pessoal deve ter conhecimento desses 
procedimentos. 
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de quarentena devem ser organizados com alguns tocos e poleiros para que as aves possam sair do 
chão e se empoleirar em área ligeiramente elevada. O chão da 
área de quarentena pode ser deixado livre para facilitar a 
limpeza. Aves que chegam juntas podem ser colocadas juntas 
em quarentena, mas isso depende do protocolo de quarentena 
da instituição receptora.  

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. 
 Seriemas que entram para o plantel devem ser submetidas à quarentena em uma instalação isolada 
projetada para permitir o tratamento dos animais e a limpeza e sanitização adequada dos recintos. A 
caixa de transporte deve ser limpa e desinfetada antes de deixar a área de quarentena e o conteúdo da 
caixa deve ser eliminado de forma adequada. 

Durante a quarentena, as aves devem receber sua identificação permanente, testes diagnósticos, 
novos exames para ectoparasitas e endoparasitas e devem ser tratadas para eventuais parasitas de 
forma adequada. Antes de entrar na quarentena, o animal deve passar por exames físicos e 
laboratoriais, incluindo radiografias (se consideradas necessárias pelo veterinário), hematologia e 
bioquímica clínica. 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. 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. 

O TAG de Gruiformes da AZA recomenda que todas as instituições sigam as diretrizes de 
quarentena da AZA (Anexo C) e que os veterinários desenvolvam protocolos de testes de quarentena 
adequados para suas seriemas. O período de quarentena recomendado para seriemas é de 30 dias (a 
menos que orientado de outra forma pelo veterinário responsável). Se mamíferos, aves, répteis, anfíbios 
e peixes adicionais da mesma ordem forem introduzidos em suas correspondentes áreas de quarentena, 
o período mínimo de quarentena deverá começar novamente.  

 
O TAG de Gruiformes da AZA atualmente não possui uma recomendação de exames de quarentena 

padrão para seriemas. No mínimo, as seriemas devem ser testadas para a faixa normal de parasitas 
aviários e o sangue deve ser coletado hemograma completo. As 
aves também podem ser anestesiadas para exames de raios-x, a 
fim de verificar a presença de corpos estranhos, se o veterinário 
considerar importante. 

Deve ser estabelecida uma prova tuberculínica e um 
programa de vigilância para a equipe de cuidados de 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 para 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. 

As aves devem ser avaliadas quanto à presença de endoparasitas e ectoparasitas e tratadas de 
acordo. Endoparasitas podem ser tratados com Pirantel, Ivermectina ou Fenbendazole. Os ectoparasitas 

Norma de Acreditação  AZA 
 

(11.1.2) Treinamento e procedimentos 
relacionados ao risco de 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. 
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podem ser tratados com pulverização diluída tópica de Piretrina ou Ivermectina sistémica. O sangue 
deve ser levado para um hemograma completo e bioquímica. O sangue também deve ser coletado, 
analisado e deve ser feito banco de soro e plasma heparinizado, quando viável, a ser armazenado em 
freezer a -80 °C (-112 °) ou freezer frost-free a -20 °C (-4 °F) para possíveis análises futuras e avaliação 
retrospectiva. Trabalhos preliminares para avaliar o estado nutricional e a exposição a doenças estão em 
andamento e bancos de amostras de sangue poderiam ajudar a complementar esses projetos. Valores 
hematológicos de referência para seriemas adultas estão resumidos no Anexo F, devendo ser 
consultados e comparados com os valores obtidos durante as avaliações de quarentena. 

Quando houver indicação, o teste viral também pode ser apropriado (ver Capítulo 6.7). A vacinação 
deve ser atualizada sempre que adequado durante a quarentena, e se o histórico de vacinações não for 
conhecido, o animal deve ser tratado como imunologicamente sensível e deverá receber a série 
adequada de vacinas. Atualmente não há protocolos ou regulamentos de vacinação específicos para 
seriemas recomendados. As aves também podem ser anestesiadas para realização de radiografias 
visando a obtenção de uma radiografia de base "normal", mas a radiografia também servirá para verificar 
quaisquer anomalias, incluindo a presença de um corpo estranho que as aves possam ter ingerido no 
ambiente anterior. Enquanto as aves forem anestesiadas para avaliação física, elas também devem ser 
identificadas de forma permanente (ver Capítulo 6.2), se isso não tiver sido feito anteriormente. 

Seriemas nascidas em zoológicos ou criadas manualmente geralmente são mais tolerantes às 
condições de quarentena do que aves capturadas de vida livre e são menos propensas a desenvolver 
problemas sociais ou comportamentais durante o período de quarentena. Os problemas de 
comportamento mais comumente observados (e.g. prostração, falta de apetite) surgem quando as aves 
estão respondendo aos estressores percebidos no ambiente. Estressores comuns incluem ruídos altos, 
ruídos repentinos, vibrações excessivas e a separação de companheiros de recinto. Aves criadas à mão 
podem se beneficiar de um maior número de visitas de tratadores, espelhos dentro do recinto de 
quarentena, aumento no fornecimento de itens alimentares favoritos e ambiente tranquilo. Aves 
capturadas em vida livre podem se beneficiar de uma redução na presença de tratadores e de ambientes 
livres de ruídos e perturbações (S. Hallager, comunicação pessoal). 

 Se uma seriema morrer em quarentena, deve-se realizar 
uma necropsia e a subsequente eliminação do corpo deve ser 
feita de acordo com as leis locais ou federais (Norma de 
Acreditação AZA 2.5.1). As necropsias devem incluir um exame 
morfológico externo e interno aprofundado e amostras 
representativas de tecidos dos diferentes órgãos devem ser 
enviadas para exame histopatológico (ver Capítulo 6.7). 

 

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).  
 

Testes parasitológicos: Seriemas devem ser examinadas a cada dois anos para parasitas e devem ser 
desverminadas caso necessário. 

 

Vacinações: Políticas de vacinação para seriemas dependem de políticas individuais da instituição que 
são geralmente baseadas em uma análise de risco/benefício. Essa análise envolve geralmente a 
prevalência de doença específica, subsequente ameaça de exposição, segurança e eficácia de uma 
vacina e os riscos para a ave.  

 

Exames de sangue: O sangue pode ser coletado de seriemas assim que o animal estiver 
adequadamente contido. A coleta de sangue desempenha um papel importante na avaliação da saúde 
geral dos animais. Se as amostras de sangue forem coletadas a partir da perna das aves quando a 
temperatura estiver abaixo de 4 °C (40 °F), recomenda-se que as aves primeiramente sejam mantidas 
em uma área quente por um período mínimo de 30 minutos para que suas pernas possam se aquecer. O 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.5.1) Animais que vierem a óbito devem 
ser submetidos a necropsia para 
determinar a causa da morte. 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. 
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aumento da temperatura irá fazer com que as veias se dilatem facilitando a coleta de sangue. Amostras 
de sangue também podem ser coletadas a partir das veias jugulares ou ulnares, mas isso requer um 
maior grau de habilidade e a capacidade de conter de forma segura a ave e localizar os vasos. O Anexo 
F lista os valores sanguíneos normais para seriemas. Valores hematológicos de referência adicionais 
para seriemas adultas podem ser encontrados no Anexo F e devem ser consultados para comparação 
com o estado atual de saúde das aves como parte do programa de saúde de veterinária preventiva de 
cada instituição. 
 

Manejo clínico de neonatos: Machos e fêmeas de seriemas apresentam uma taxa de mortalidade 
similar durante o primeiro ano de vida com um Qx de 0,30 para os machos (n = 120) e 0,31 para as 
fêmeas (N = 114). 
 Informações sobre alguns dos principais problemas encontrados no manejo veterinário de neonatos 
criados à mão e pelos próprios progenitores em zoológicos são fornecidas abaixo. 

 Desidratação: Neonatos recém-nascidos (especialmente aves criadas à mão) podem estar 
propensos à desidratação durante os primeiros 2-3 dias de vida. Neonatos criados à mão podem 
ser adequadamente hidratados através da imersão de itens alimentares em água imediatamente 
antes da alimentação. Fluidos subcutâneos podem precisar ser administrados se a hidratação 
por via oral não for suficiente.  

 Pesagem e manuseio: Neonatos criados à mão devem ser pesados diariamente. Nos primeiros 2 
dias, os neonatos podem perder 10% de seu peso corporal, mas devem ganhar 2-18% por dia a 
partir de então. Se os neonatos continuarem a mostrar perda de peso, pode ser necessário 
fornecer alimentação suplementar ou tratamento médico. Se necessário, por razões de 
alojamento social, a determinação prematura do sexo pode ser obtida através da coleta de 
pequena quantidade de sangue para sexagem de DNA. 

 Hipotermia: Nos primeiros dois meses após a eclosão, os jovens de seriema são sensíveis ao 
frio. Gota associada à hipotermia em seriemas juvenis foi relatada.  

 Cuidados devem ser tomados para fornecer aquecimento suficiente, especialmente a aves 
juvenis debilitadas que estejam hospitalizadas. Os responsáveis devem seguir as 
recomendações de referência do avicultor ou veterinário para orientações de temperatura. Em 
condições de temperatura abaixo do ideal, filhotes de seriema e até mesmo aves juvenis podem 
sofrer de hipotermia. Filhotes hipotérmicos podem não se alimentar até que sua temperatura 
corporal volte ao normal novamente. 

 

Manejo clínico de aves idosas: A maior longevidade registrada para uma seriema em zoológicos até 
hoje refere-se a uma fêmea capturada de vida livre e criada em um zoológico por 32 anos (Hallager, 
2010). Aves mais velhas podem precisar ser alojadas em recintos internos mais frequentemente do que 
aves mais jovens durante condições climáticas severas e podem precisar receber calor suplementar 
mais cedo e mais tarde na temporada. Avaliações da resposta comportamental de aves mais velhas à 
mudança de temperatura devem ser utilizadas para avaliar as necessidades dos animais. Ao capturar ou 
orientar aves mais velhas, elas devem ser movidas lentamente, já que algumas podem demonstrar sinais 
de artrite em suas pernas. As aves mais velhas podem se beneficiar de um suplemento diário de 
nutracêuticos, tais como Cosequin® (uma combinação patenteada de glucosamina, sulfato de 
condroitina purificado e ascorbato de manganês). Cosequin® é considerado uma terapia adjuvante para 
a osteoartrite em muitas espécies, mas seu uso deve basear-se nas recomendações feitas pelos 
veterinários. 

Algumas aves mais velhas também podem ser parcialmente ou totalmente surdas. Se esse for o 
caso, os tratadores dos animais devem garantir que essas aves não sejam surpreendidas durante o 
manejo diário, mantendo contato visual com as aves ao trabalhar dentro ou perto dos recintos. Pode ser 
necessário manter fêmeas geriátricas isoladas de machos reprodutores durante a época de reprodução, 
pois machos excessivamente agressivos podem atormentá-las em tentativas de copular.  

 

Manejo clínico na muda: O ciclo de muda de seriemas não foi estudado e pesquisas são necessárias 
para determinar seu efeito, se houver, sobre o manejo dessas aves. No entanto, as penas tendem a cair 
principalmente na primavera (antes da época de reprodução) e outono (após a época de reprodução). 
Informações sobre os padrões de muda devem ser relatadas nos registros médicos do animal e um 
resumo deve ser fornecido ao Coordenador do SSP de Seriemas da AZA anualmente.  
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Zoonoses: 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 com os animais residentes saudáveis só devem ser usados com esses animais. 

O TAG de Gruiformes da AZA recomenda que os veterinários de cada instituição desenvolvam seus 
próprios protocolos de desinfecção e de zoonoses para tratadores de animais, equipamentos de manejo 
animal e iniciativas de enriquecimento empregadas em instalações de quarentena e hospitalares. 
Medidas eficazes que ajudam a prevenir a transmissão de doenças entre animais incluem (conforme 
designado pelos veterinários de cada instituição): 

 Lavar as mãos antes e depois de manusear os animais, fezes e urina, outros fluidos corporais ou 
secreções, ou dietas dos animais. 

 Usar luvas, óculos de proteção e uma máscara ao realizar a limpeza dos recintos dos animais 
 Usar luvas ao manusear quaisquer tecidos animais.  
Protocolos de desinfecção devem considerar o material a ser 

desinfetado e devem assegurar que os desinfetantes sejam 
cuidadosamente enxaguados ou neutralizados antes do 
equipamento ou iniciativa de enriquecimento serem utilizados 
com as aves. 

 Animais que sejam retirados das dependências do 
zoológico/ aquário para qualquer finalidade podem ser expostos 
a agentes infecciosos que poderão se espalhar para o resto 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).  

Conforme afirmado no Capítulo 6.4, deve ser estabelecido 
um programa de vigilância e de testes de tuberculina para a 
equipe responsável pelos cuidados animais, conforme 
apropriado, para proteger a saúde da equipe de funcionários e também 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. A equipe de 
cuidados animais que trabalha com seriemas não precisa ser testada para TB. 

 

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).  

Seriemas são facilmente capturadas com uma grande rede com malha estreita que não permita que 
as pernas passem através da malha ou levadas até um pequeno abrigo e capturadas. Deve-se tomar 
cuidado ao retirar a ave da rede para que as garras afiadas da ave não perfurem o manipulador. Assim 
que a ave esteja segura nas mãos do manipulador, a maior ameaça para o manipulador são as unhas 
afiadas e aconselha-se fortemente os manipuladores a imediatamente agarrarem os pés, segurando as 
pernas e restringindo seu movimento. A ave pode então ser contida de modo muito semelhante à 

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 de agentes infecciosos. 

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. 

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 do plantel. 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 38 

contenção de uma garça [segurar as asas e o corpo com um braço e as pernas com o outro]. As pernas 
devem ser agarradas logo acima dos jarretes e um dedo deve ser colocado entre os jarretes para evitar 
que as pernas lesionem uma a outra. Deve-se tomar cuidado para garantir que o tarso não possa entrar 
em contato com o pescoço da seriema ou com a pessoa que contém a ave, para evitar que o animal 
rasgue seu pescoço. 

Se as pernas da seriema precisarem ser dobradas (não recomendado), o tarso pode ser gentilmente 
forçado, mas se a ave bloquear seus jarretes rigidamente as pernas não devem ser forçadas a dobrar. 
Em vez disso, pressão pode ser mantida constante no tarso até que a ave permita que suas pernas 
sejam dobradas. Uma vez que os pés estejam seguros, o manipulador deve puxar imediatamente o 
corpo da seriema contra o seu próprio corpo, tomando cuidado para não colocar muita pressão sobre o 
esterno. Envolver o corpo da ave com um cobertor ou toalha irá ajudar na contenção. Uma segunda 
pessoa deverá segurar a cabeça. O bico da seriema não é particularmente perigoso e as seriemas não 
utilizam seu bico como uma arma, embora mantenham o bico aberto em uma tentativa de parecer mais 
ferozes. A cabeça deve ser contida envolvendo a parte superior do pescoço da ave com uma mão, sem 
restringir as vias aéreas; as narinas não podem ser cobertas. Um capuz pode ser colocado sobre a ave 
se necessário para acalmá-la. 

Ao conter uma seriema com as pernas dobradas, o peso da ave deve ser apoiado com o braço 
segurando seu corpo. As pernas de uma seriema não devem ser mantidas dobradas por mais de 5 
minutos. Essas precauções irão ajudar a evitar deslocamentos de tendões, miopatia de captura e 
fraturas da perna. Também é importante reduzir as condições que aumentam a probabilidade de 
ocorrência de miopatia de captura, tais como tempos de contenção muito longos, manuseio excessivo e 
excesso de esforço durante períodos de calor elevado. Ao soltar uma seriema, deve-se permitir que as 
pernas toquem o chão antes do corpo ou asas serem liberados. 

Aves usadas em apresentações podem entrar nas caixas através de um comando e algumas 
também são treinadas o bastante para que permitam que o tratador se aproxime e as pegue 
calmamente, usando o método de contenção descrito acima. 
Restrição de voo: Os principais métodos de restrição de voo para seriemas são o corte das penas e o 
uso de recintos cobertos. O corte da asa não é recomendado para essa espécie. Cada método 
representa algum risco para as aves. O corte das penas requer que as aves sejam capturadas e contidas 
regularmente e podem levar a lesões físicas e traumas. Permitir que aves totalmente capazes de voar 
sejam mantidas em recintos totalmente cobertos também pode resultar em lesões se as aves tentarem 
voar dentro do espaço restrito e sofrerem impactos contra as barreiras de contenção do recinto. 

O corte regular das penas é o procedimento recomendado para a restrição do voo. Os 
manipuladores devem receber treinamento sobre as técnicas adequadas de captura de aves adultas 
para minimizar o risco de trauma para as aves durante o procedimento. Pesquisas adicionais sobre o 
bem-estar de seriemas com voo restrito ainda são necessárias para desenvolver recomendações mais 
eficazes de cuidado e manejo desses animais em zoológicos (ver Capítulo 10.2) (S. Hallager, 
comunicação pessoal).  

Imobilização: Recomenda-se que protocolos de anestesia específicos da instituição sejam 
desenvolvidos para as seriemas pelos veterinários responsáveis por cada instituição e que os protocolos 
eficazes sejam compartilhados com o TAG de Gruiformes da AZA para divulgação mais ampla. 

 

Liberação/recuperação: Quando a ave se recupera da anestesia, será necessário conter a ave por um 
período de tempo maior do que após períodos de contenção física. Aves se recuperando da anestesia 
devem ser contidas manualmente com pressão firme e constante e o corpo e as pernas dos animais 
devem ser cuidadosamente controlados para restringir quaisquer explosões súbitas de energia. Cobrir os 
olhos da ave com um capuz ou toalha irá ajudar a reduzir essa reação (assegurando-se de que as 
narinas não estejam cobertas). Uma vez que o animal esteja totalmente recuperado da anestesia, ele 
poderá ser liberado, garantindo que a ave tenha recuperado controle suficiente de suas pernas para 
permanecer estável. Seriemas precisam de uma distância para planar quando pularem de poleiros, pois 
do contrário poderão ocorrer microfraturas nos ossos longos das pernas (S. Johnson, comunicação 
pessoal). 
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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 seriemas 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 
seriemas devem ter equipamento de raio-x ou devem ter acesso 
a serviços de raios-x (Norma de Acreditação AZA 2.3.2), possuir 
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. 

 

Trauma: Seriemas geralmente são aves resistentes, mas os indivíduos podem sofrer traumas com risco 
de vida, como perfurações ou fraturas expostas das pernas ou asas. As complicações resultantes 
dessas lesões podem ser agravadas se os indivíduos estiverem alojados com companheiros de recinto 
incompatíveis. 

Em resposta a estressores ambientais, a seriema irá correr contra cercas ou paredes de seus 
recintos, na tentativa de fugir do fator estressor (ou potencial estressor). A estimulação excessiva 
também pode levar à compactação do solo, que pode ser um fator que contribui para a claudicação e 
pododermatite nessas aves. 

A ingestão de certos itens não alimentares por seriemas pode levar à perfuração ou impactação do 
trato gastrointestinal e pode ser uma fonte significativa de morbidade e mortalidade para seriemas. Os 
sinais clínicos de possível trauma gastrointestinal associado à ingestão de objetos estranhos podem 
incluir diminuição do apetite, condição músculo peitoral pobre, perda de peso, abcessos palpáveis na 
parede abdominal e indicadores hematológicos associados a uma resposta inflamatória. Os corpos 
estranhos que penetram no ventrículo da ave, uma vez ingeridos podem levar a contrações musculares 
diminuídas e má digestão dos alimentos (Lumeij, 1994). O uso de endoscopia rígida para retirar corpos 
estranhos do ventrículo geralmente não é possível para seriemas, considerando o comprimento do 
esôfago, de forma que a ventriculostomia ou proventriculostomia são as melhores técnicas.  
 
Doenças virais: Nenhuma doença viral foi relatada para seriemas. 
Doenças bacterianas: Pododermatitie bacteriana (gram negativo) resultante de aves que saltam sobre 
um corpo estranho, perfurocortantes ou espinhos. 
Doenças fúngicas: Seriemas são propensas a aspergilose 
Doenças causadas por protozoários: Seriemas são susceptíveis às mesmas doenças protozoárias 
que grous ou outros gruiformes (e.g. giardia, nematódeos aviários, etc.). 
Parasitas: Seriemas provavelmente são suscetíveis a ectoparasitas e endoparasitas aviários comuns. 
Distúrbios metabólicos: Nenhum distúrbio metabólico foi relatado para seriemas. 
Distúrbios musculoesqueléticos: Distúrbios musculoesqueléticos podem afetar a saúde e o 
desenvolvimento de qualquer ave de pernas longas e seriemas não são exceção. A avaliação da taxa de 
crescimento de aves jovens, alterações do peso corporal e ingestão de alimentos, assim como a 
realização de exames físicos de rotina, é importante para detectar lesões musculoesqueléticas no início; 
a detecção precoce aumenta a probabilidade de sucesso do tratamento (Naldo et al., 2000).  

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.3.2) As unidades hospitalares devem 
possuir equipamento de raios-x ou devem 
ter acesso a serviços de raios-x. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(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. 
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Problemas hereditários: Nenhuma doença ou distúrbios hereditários têm sido relatados em seriemas. 
Hospitalização: Seriemas que precisam ser hospitalizadas se beneficiam de ambientes livres de ruídos 
e perturbações. Mesmo que aves criadas à mão ou nascidas em zoológicos não sejam tão propensas a 
estresse, elas não devem ser alojadas em áreas onde ruídos súbitos ou distúrbios frequentes possam 
ocorrer. Ruídos repentinos e inesperados podem causar lesões e morte de aves em ambientes 
desconhecidos. 

Durante a internação, aves criadas à mão podem se beneficiar de um número maior de visitas dos 
tratadores, colocação de um espelho dentro de seu recinto hospital, aumento de itens alimentares 
favoritos e ambiente tranquilo. A resposta do animal a um espelho deve ser controlada para assegurar 
que o espelho não seja visto como um estressor adicional. Aves capturadas na natureza podem se 
beneficiar de ambientes livres de ruídos e perturbações e da redução na presença de tratadores. 

Instalações de hospitalização para seriemas não precisam ser complexas ou caras. Recintos 
pequenos (2 m x 2 m x 2,5 m [6 pés x 6 pés x 8 pés]) são adequados para alojar as seriemas. Devem ser 
disponibilizados poleiros em diferentes alturas. Os períodos de permanência no hospital devem ser os 
mais curtos possíveis e as aves devem retornar a seus recintos normais o mais rapidamente possível. 
Enquanto alojadas em instalações hospitalares, os alimentos favoritos devem ser oferecidos para 
incentivar a alimentação. A presença de um tratador familiar também pode ajudar algumas aves a se 
adaptarem a seus alojamentos temporários.  

Instituições acreditadas pela AZA devem ter um processo 
claro para identificar e abordar as questões de bem-estar animal 
de seriemas 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 
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.  

Devido à grande variedade de zoológicos que mantêm seriemas em seu plantel, o TAG de 
Gruiformes da AZA não pode fornecer recomendações específicas quanto as melhores abordagens de 
comunicação de questões relativas ao bem-estar animal de forma eficaz dentro de cada instituição. 
Todos os tratadores de animais que trabalham com seriemas devem ter conhecimento dos protocolos 
institucionais empregados para identificar, comunicar e preferencialmente resolver as questões de bem-
estar animal associadas ao cuidado e manejo dessa espécie. 

Seriemas podem esconder muito bem uma doença. Por essa razão, tratadores de animais devem 
estar especialmente atentos e comunicar imediatamente suas preocupações à pessoa responsável e/ou 
veterinário, conforme exigido pelos protocolos da instituição. Os tratadores devem relatar quaisquer 
sinais de doenças, especialmente redução do apetite, o mais rapidamente possível. Seriemas 
geralmente têm um apetite muito bom e qualquer desvio desse comportamento não é comum e deve ser 
comunicado dentro de 48 horas. Quaisquer problemas de claudicação observados também devem ser 
relatados e monitorados, pois as seriemas podem desenvolver problemas graves nas pernas e pés; se 
esses problemas de saúde musculoesqueléticos forem detectados precocemente, um número maior de 
complicações graves de saúde física poderá eventualmente ser evitado. A familiaridade com aves 
individuais é essencial para cuidar dessa espécie de forma 
eficaz.  

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 das seriemas. 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 as vidas de seriema sob seus cuidados e em vida 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.8) A instituição deve desenvolver um 
processo claro para identificar e abordar 
as questões de bem-estar animal dentro 
da instituição. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(2.5.1) Animais que vierem a óbito devem 
ser submetidos à necropsia para 
determinar a causa da morte. O descarte 
após a necropsia deve ser realizado de 
acordo com as leis locais/federais. 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 41 

livre. Assim como indicado no Capítulo 6.4, necropsias devem ser realizadas em seriemas 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 
Seriemas da AZA que possam ser atendidas em decorrência da realização de uma necropsia.  

 

Eutanásia e necropsia: Como responsáveis pelo cuidado e manejo dos animais que residem em 
nossos zoológicos, é essencial fornecer o melhor cuidado possível para eles até o momento em que sua 
saúde chegue a um ponto onde a eutanásia passe a ser o tratamento mais humano, ou o animal morra 
de forma natural.  
Causas comuns de mortes de seriemas (Studbook Seriemas AZA 2010): 

 Generalizada / Toxicidade: 2 
 Generalizada / Trauma: 15 
 Generalizada / Causa Desconhecida (após a necropsia); 11 
 Tegumentar / Trauma: 1 
 Tegumentar / Circulatório, secundário: 1 
 Musculoesquelético / Bactéria: 2 
 Musculoesquelético / Toxicidade: 1 
 Musculoesquelético / Trauma: 5 
 Musculoesquelético / Anormalidade Mecânica: 2 
 Cardiovascular / Anormalidade Mecânica: 1 
 Digestivo / Trauma: 3 
 Digestivo / Metabolismo: 2 
 Digestivo / Nutrição: 1 
 Urinário / Toxicidade: 2 
 Urinário / Trauma: 1 
 Nervoso / Trauma: 1 
 Reprodutivo / Trauma: 1 
 Reprodutivo / Anormalidade Mecânica: 1 
 Nenhuma Necropsia Planejada / Causa Desconhecida (após necropsia): 66 

 

 
O TAG de Gruiformes da AZA atualmente não possui nenhum protocolo específico recomendado 

para eutanásia de seriemas em zoológicos. Cada instituição mantenedora de seriemas deve ter um 
protocolo de eutanásia desenvolvido pela equipe veterinária para os casos em que a eutanásia se torne 
necessária em determinadas situações. O Comitê de Bem-Estar Animal da AZA também incentiva as 
instituições a desenvolverem um processo para determinar quando a eutanásia eletiva pode ser 
adequada a partir de uma perspectiva de qualidade de vida, considerando fatores de saúde, nutricionais, 
sociais e comportamentais, além das perspectivas dos tratadores dos animais. Exemplos de abordagens 
utilizadas pelas instituições estão disponíveis com a Comissão de Bem-Estar Animal da AZA. Seriemas 
apresentam anatomia aviária normal, que deve se refletir nos resultados histopatológicos.  
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Capítulo 7. 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. 

Seriemas são animais monogâmicos. Na natureza, a época de reprodução corresponde aos meses 
chuvosos de fevereiro a julho no Nordeste do Brasil, setembro a janeiro no Brasil central e novembro a 
dezembro na Argentina. Nos zoológicos, a reprodução pode ocorrer em qualquer época do ano, 
especialmente nas latitudes meridionais. Nos Estados Unidos, a reprodução geralmente começa no 
início de abril (Figura 1). A idade média de reprodução em zoológicos norte-americanos é de 5 anos para 
ambos os sexos. Fêmeas já procriaram com 21 anos de idade e machos com 24 anos (Hallager, 2010). 
Machos juvenis de apenas 8 meses já procriaram (Collins, 1998) e fêmeas têm se reproduzido a partir de 
1 ano de idade (Hallager de 2010). 
 

 
 
  
 
 
  
  

 O macho inicia a época de reprodução mostrando suas penas de voo para a fêmea, esticando-as de 
um lado para o outro. O display também é acompanhado de um andar pomposo em frente à fêmea, com 
a cabeça apontada para baixo e a crista levantada. O macho frequentemente oferece alimentos (da dieta 
normal) para a fêmea. Ambas as aves vocalizam, fortalecendo dessa forma o vínculo entre elas e 
definindo o território do casal (Redford & Peters, 1986). A cópula ocorre no chão (de Almeida, 1994). 
 Os tratadores devem disponibilizar uma plataforma de ninho para as seriemas, de medida 
aproximada de 1,2 m x 1,2 m [4 pés x 4 pés] de diâmetro. A plataforma de ninho deve estar situada perto 
de arbustos ou pequenas árvores que forneçam sombra, privacidade e oportunidades para que os 
filhotes deixem o ninho no momento apropriado. Em vida livre, seriemas fazem seus ninhos a 1-5 m (3-
16 pés) do chão (del Hoyo, 1996), de forma que plataformas de ninho elevadas tanto quanto o recinto 
permita (ao mesmo tempo permitindo espaço suficiente para que a ave fique de pé no ninho) devem ser 
fornecidas para que as aves possam manifestar seu instinto e se empoleirar e fazer seu ninho nessa 
altura. Uma pequena base de malha de arame (1 pol x 1 pol; 0,02 m x 0,02m) é adequada para a base e 
irá proporcionar uma boa base para que os pais construam seu ninho, assim como irá permitir que a 
água escorra completamente. 
 Geralmente, 2 a 3 ovos brancos, ligeiramente manchados, são postos (del Hoyo, 1996). O tamanho 
médio da ninhada de aves em zoológicos norte-americanos é de 1,5 (Hallager, 2010). A incubação é 
realizada pelo macho e pela fêmea. Os casais algumas vezes rejeitam a primeira ninhada da temporada 
e alguns casais são conhecidos por rejeitar repetidamente seus ovos. Muitas vezes pode levar vários 
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Figura 1. Gráfico mostrando diferenças sazonais do número de ninhadas produzido por 
seriemas em zoológicos norte-americanos (Hallager, 2010) 
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anos para que o casal mude esse comportamento ou mesmo para que se formem novos casais de aves 
para corrigir esse problema. 
 Após um período de incubação de 27-28 dias os ovos eclodem. Os filhotes são cobertos por penas 
marrom claro longas e são alimentados por ambos os pais; inicialmente pesam cerca de 40 - 60 g (1,4 - 
2 oz) e seu desenvolvimento é muito rápido. Ao nascer, os olhos estão abertos, mas os filhotes não 
podem ficar em pé. Com uma semana, as primeiras penas começam a surgir e os filhotes tentam ficar de 
pé. Ao se aproximarem dos 10 dias de idade, são capazes de ficar de pé e com 14 dias podem até 
mesmo sair do ninho, embora a maioria dos filhotes permaneça no ninho durante 3 - 4 semanas. Mesmo 
nessa idade, eles podem produzir uma vocalização semelhante a do adulto, embora seja muito fraca e 
não tão complexa como a vocalização de um adulto. Os filhotes são chocados por ambos os pais nas 3 
primeiras semanas de vida. Depois de 3 semanas de idade, as aves juvenis ficam empoleiradas em 
árvores durante a noite. 
 Devido ao fato de serem incapazes de voar nessa idade, os filhotes precisam que os poleiros sejam 
postos de forma a permitir que eles cheguem a locais elevados de poleiro à noite. Isso é melhor 
realizado colocando-se poleiros em várias alturas por todo o recinto de modo que as aves jovens 
possam saltar de um poleiro a outro até alcançarem a altura desejada. Aos 3 meses, os pais irão 
começar a liberar seus filhotes de seus cuidados, incentivando-os a pegar alimentos sozinhos. Com 3,5 
meses, os juvenis são estão quase totalmente crescidos, embora sua plumagem ainda esteja na forma 
juvenil. Com 4-5 meses de idade, juvenis podem ser transferidos para seus próprios recintos ou 
encaminhados para outros zoológicos. Se os filhotes ficarem com seus pais, os tratadores devem prestar 
atenção para ter certeza de que os pais não mostram agressividade com relação aos filhotes. As aves 
juvenis devem ser removidas do convívio com os pais vários meses antes do início da próxima 
temporada de reprodução (S. Hallager, comunicação pessoal). 
 O monitoramento hormonal do estado reprodutivo das seriemas não foi pesquisado. Isso provaria ser 
uma ferramenta útil para aumentar o conhecimento sobre a reprodução e fisiologia reprodutiva geral da 
espécie (ver Capítulo 10.2). 
 Casais de aves reprodutoras devem ser mantidos juntos durante todo o ano. Protocolos para 
introdução podem ser encontrados na seção 4.3. 
 Casais em nidificação devem ser deixados com privacidade assim que os ovos forem postos. Todo o 
trabalho desnecessário no recinto deve cessar até que os filhotes atinjam pelo menos 2 semanas de 
idade. Pais que são perturbados por atividades de manutenção normal do recinto durante o período de 
incubação e quando os filhotes ainda são pequenos têm jogado os ovos para fora do ninho ou matado os 
filhotes. 
 O SSP de Seriemas da AZA recomenda a criação manual principalmente para aves que sejam 
destinadas a apresentações e programas. Para terem sucesso reprodutivo no futuro, os filhotes devem 
ser criados pelos pais sempre que possível. No entanto, algumas vezes a criação manual é necessária 
quando o filhote está fraco ou não está recebendo cuidados adequados de seus pais. A reprodução 
futura não fica necessariamente comprometida quando os filhotes são criados à mão e isso deve ser 
tentado especialmente para casais que tenham recomendação para reprodução emitida pelo 
Coordenador do SSP. O protocolo a seguir é recomendado: 
 

Protocolo de criação manual: Uma vez que o neonato sai do ovo, o umbigo deve ser limpo com 
solução de Betadine (100%). Se o neonato passar por uma eclosão prolongada e/ou for necessária 
assistência para a eclosão, 2cc de solução de Ringer Lactato meia-força e 2,5% de solução de dextrose 
deve ser fornecido por via subcutânea. Depois de ser deixado em repouso por várias horas na 
chocadeira, o neonato deve ser transferido para uma Unidade de Cuidados Intensivos com as 
dimensões recomendadas 69,85 cm x 33 cm x 35,5 cm (27,5 pol. x 13 pol. x 14 pol.) a 36,1 °C (97 °F). O 
piso da criadeira deve ser acarpetado e um espanador deve ser pendurado em um canto para simular a 
presença da mãe. Um pequeno espelho fixado na criadeira também pode funcionar como um estímulo 
visual para o filhote. O piso deve ser forrado com toalhas ou carpete que permita a limpeza. Consulte o 
Anexo G para obter informações adicionais sobre os protocolos de criação manual recomendados. 
 

Criação assistida: Pais de seriemas normalmente são muito atenciosos, mas algumas vezes os filhotes 
precisam de ajuda extra se não estiverem crescendo a uma taxa adequada ou se parecerem fracos. As 
aves mais novas podem ser empurradas para fora do ninho ou dominadas por filhotes mais velhos, 
podendo exigir alimentação suplementar dos tratadores. Os pais costumam aceitar fornecimentos extras 
de alimento, mas os tratadores devem estar conscientes de que as garras afiadas das seriemas adultas 
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podem lhes causar lesões quando eles se aproximarem para fornecer a alimentação suplementar aos 
filhotes. Ocasionalmente, se dois ou mais filhotes forem chocados, um dos filhotes pode morrer ou ser 
morto pelos pais (provavelmente o filhote mais fraco) e, em seguida, ser oferecido para alimentar o 
filhote restante. Relata-se que seriemas na natureza algumas vezes criam apenas um filhote (del Hoyo, 
1996). Mais trabalhos sobre a fisiologia de filhotes são necessários para entender melhor as 
necessidades de desenvolvimento dessas fases iniciais de vida (ver Capítulo 10.2). 

Na natureza, macho e fêmea ajudam na construção do ninho, que geralmente está localizado em 
uma árvore a 1-5 m (3-16 pés) do chão. A construção geralmente leva um mês. O ninho é montado de 
gravetos e galhos e é forrado com barro e folhas. Normalmente é montado de forma que as aves 
possam saltar até ele em 1 a 2 saltos. Nos zoológicos, assim que um casal mostra sinais de nidificação 
(carregando gravetos), os tratadores devem fornecer material de nidificação extra, como galhos, 
gramíneas secas e pequenos gravetos. Embora a construção do ninho seja realizada por ambos os 
sexos, o macho normalmente trabalha mais nessa atividade. Recomenda-se oferecer oportunidades 
para que as aves construam seus ninhos a 1-5 m (3-16 pés) do chão. Os casais muitas vezes usam o 
mesmo local do ninho todos os anos (S. Hallager, comunicação pessoal).  

 

Monitoramento hormonal: O monitoramento hormonal do estado reprodutivo da fêmea e do macho é 
possível utilizando testes hormonais de metabólitos fecais. Se tais testes forem considerados 
necessários, o Coordenador do SSP de Seriemas da AZA deve ser contatado para maiores informações. 
Até os dias atuais, isso ainda não foi feito com seriemas, mas é uma área que merece futura 
investigação (ver Seção 10.2).  
 
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 as 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. 

A inseminação artificial não foi realizada com seriemas em instituições acreditadas pela AZA, 
embora continue sendo uma abordagem viável para futuros esforços reprodutivos, se necessário. Devido 
à complexidade e ao risco inerente de transportar uma ave de tamanho médio como uma seriema entre 
instituições envolvidas em tentativas de reprodução, a IA se destaca como um meio benéfico para 
melhorar a variedade genética de seriemas em zoológicos. É provável que as técnicas de IA sejam mais 
facilmente aplicadas a aves criadas manualmente, já que o comportamento natural nervoso e de 
isolamento de aves selvagens capturadas de vida livre e/ou aves criadas pelos pais tornará a coleta de 
esperma e os procedimentos de inseminação muito desafiadores. 

O processo de retirada de esperma e inseminação das fêmeas requer o manuseio do animal, 
podendo aumentar o risco de lesões tanto para os animais como para seus tratadores. Para melhores 
resultados, certifique-se de que a inseminação coincida com o período mais fértil da fêmea. Isso pode 
ser determinado melhor através de análises hormonais. As despesas e a necessidade de instalações e 
equipamentos para realização desse tipo de análise hormonal são fatores limitantes para o uso de 
técnicas de IA em zoológicos mantenedores de seriemas. 

Técnicas de coleta de sêmen da abetarda-moura tiveram sucesso nos Emirados Árabes Unidos 
(Jalme & van Heezik, 1996), e podem fornecer uma base útil para pesquisas futuras se a técnica for 
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aplicada a seriemas. Jalme et al. (1994) também fornece algumas informações específicas sobre os 
resultados da inseminação artificial de abetarda-moura (Chlamydotis undulata macqueenii e Chlamydotis 
undulata undulata) no Centro Nacional de Pesquisa da Vida Selvagem (Taif), incluindo:  

 Volume médio de ejaculado registrado foi de 0,08 ml  
 Concentração média de esperma foi de 350 x 106 espermatozoides ml-1  
 Número médio de espermatozoides por ejaculado aproximadamente foi de 20 x 106  
 Quantidade média de espermatozoides produzidos por semana por machos sexualmente 

maduros de abetarda-moura foi de 165 x 106  
 A variação intra-individual do número de espermatozoides por ejaculado foi atribuída à variação 

sazonal. 
 Houve uma correlação positiva estatisticamente significativa entre a fertilidade do ovo e a 

quantidade de esperma inseminado. 
 A duração média de estocagem de esperma para as fêmeas foi de 10 dias, com uma duração 

máxima de estocagem de 22 dias. 
 A duração de estocagem do esperma foi relacionada ao número de espermatozoides 

inseminados 
 A maior proporção de ovos férteis foi obtida quando >106 espermatozoides foram inseminados 

entre 3-6 dias antes da postura. 
 A mortalidade embrionária aumentou quando as inseminações foram realizadas mais de 10 dias 

antes da postura. 
 

Mais pesquisas são necessárias para determinar se esses resultados de pesquisa são aplicáveis a 
seriemas e para desenvolver protocolos apropriados para o uso de inseminação artificial com essa 
espécie (ver Capítulo 10.2). Informações gerais sobre a coleta de sêmen, inseminação artificial e 
criopreservação do sêmen em espécies de aves não domésticas são fornecidas por Gee et al. (2004). 

 
7.3 Postura de Ovos  

É extremamente importante compreender as alterações fisiológicas e comportamentais que ocorrem 
durante o ciclo de reprodução e o período de incubação de seriemas.  

 

Postura de ovos: A fêmea pode apresentar alterações comportamentais específicas que indicam que a 
postura de um ovo irá ocorrer dentro de 2 a 4 dias. Ela pode parar um pouco de se alimentar e 
provavelmente irá passar uma maior quantidade de tempo no ninho, assim como o macho. O casal pode 
se tornar mais protetor com relação ao local do ninho. Os ovos são mais frequentemente postos durante 
a noite ou nas primeiras horas da manhã. As fêmeas de seriemas normalmente começam a postura em 
maio, em áreas do norte dos Estados Unidos e no início de fevereiro em áreas mais ao sul. Os ovos de 
seriemas geralmente eclodem no dia 27 ou 28 de incubação. O tamanho médio da ninhada para 
seriemas é de 1,5 ovos (Hallager, 2010). A maioria das fêmeas deposita 1-2 ovos por ninhada, embora 
três ovos também sejam possíveis. O intervalo entre ninhadas mais curto para seriemas em zoológicos 
norte-americanos tem sido relatado como sendo de 18 dias (Hallager, 2010). Ovos de seriemas têm em 
média aproximadamente 61,9 mm (2,4 pol.) de largura e 45,6 mm (1,8 pol.) de comprimento (n = 18). Os 
pesos de ovos frescos em um zoológico tiveram a média de 74,6 g (2,6 oz). Nem todos os casais 
incubam seus ovos após a postura. Ovos não cuidados pelos pais devem ser colocados em chocadeira 
assim que forem encontrados para minimizar danos. Os tratadores devem estar sempre cientes de que 
pode ocorrer retenção de ovos em qualquer espécie e seriemas não são exceção. Embora nenhum 
relato de retenção de ovos tenha sido documentado para seriemas, os tratadores devem estar atentos a 
sinais de depressão, inapetência, dificuldade para respirar, penas eriçadas e isolamento.  
 

Incubação e eclosão: Perturbações perto do ninho devem ser evitadas. Especialmente para pais de 
primeira viagem, é importante monitorar o vigor do filhote e determinar se os pais estão alimentando os 
filhotes com sucesso. O monitoramento remoto por circuito fechado de televisão é útil para isso. Se 
possível, e sem perturbar indevidamente os pais, os filhotes podem ser examinados e pesados
diariamente nos primeiros dias. Uma vez que os neonatos tenham eclodido, eles devem ser deixados 
com seus pais durante 24 horas para permitir imprinting normal e ligação com os pais; uma rápida 
avaliação médica pode ser realizada após essas 24 horas se passarem, para examinar, pesar e 
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determinar se está ocorrendo reabsorção adequada do saco vitelínico. O filhote deve ser devolvido aos 
pais o mais rápido possível (S. Hallager, comunicação pessoal). 

Se os ovos forem incubados artificialmente enquanto a fêmea incuba ovos falsos (ver Capítulo 7.5 
para obter informações adicionais sobre incubação artificial), os ovos devem ser devolvidos ao casal da 
ninhada assim que ocorra sinal de rompimento da membrana interna do ovo se estiver planejado deixar 
o filhote para ser criado pelos pais. O tempo previsto para eclosão após o primeiro sinal no ovo é 
estimado em não mais do que 24 horas. Nenhuma assistência deverá ser oferecida a neonatos em 
eclosão até pelo menos 24 horas após o primeiro sinal de rompimento externo, ou se o neonato 
aparentar estar fraco. Se o neonato não tiver saído do ovo após 24 horas, pode-se realizar radiografia, 
endoscopia e ovotomia para determinar o estado do embrião. Após eclosões assistidas, os filhotes 
podem precisar de cuidados de suporte através da administração de fluidos por via subcutânea, injeções 
de vitamina e antibióticos. 
 

Incubação artificial: Os seguintes protocolos devem ser seguidos se os ovos de seriemas forem 
incubados artificialmente. 
 
Preparação da chocadeira: As chocadeiras devem ser esterilizadas após terem sido testadas para 
verificar seu funcionamento adequado e quando a postura de ovos estiver próxima. Todas as partes da 
chocadeira devem ser verificadas antes do início da temporada. Recomenda-se que as máquinas sejam 
colocadas para trabalhar durante várias semanas antes da estação de postura. Isso irá garantir que os 
mecanismos de rolagem e termostato estejam funcionando corretamente e que os motores e correias 
dos ventiladores estejam em bom estado de funcionamento antes dos ovos serem inseridos. Uma vez 
determinado que as máquinas estão em bom estado de funcionamento, elas podem ser deixadas 
funcionando. A temperatura e os ciclos de rolagem devem ser monitorados continuamente durante esse 
período. As temperaturas devem ser verificadas 4-5 vezes ao dia e registradas em planilhas de dados. 
 
Coleta de ovos: Antes da coleta de ovos para a chocadeira, um recipiente aquecido a aproximadamente 
35 °C (95 °F) para o transporte dos ovos do ninho para a chocadeira deve ser preparado. O recipiente 
deve ser preenchido com uma mistura estéril de alpiste ou espuma para impedir que os ovos se 
movimentem. Uma criadeira portátil pré-aquecida também pode ser usada. Dois indivíduos devem estar 
presentes para retirar os ovos. Alguns casais podem estar agressivos nos locais de nidificação e uma 
pessoa irá precisar manter as aves fora da área enquanto a outra remove os ovos. Esse processo pode 
ser facilitado trazendo alimentos para dentro do recinto e atraindo as aves para fora do ninho 
voluntariamente. A segunda pessoa também pode ajudar com portões e portas, enquanto o ovo é 
transportado para as instalações de incubação. Os ovos só devem ser manuseados com luvas. 
 
Avaliação e preparação dos ovos para incubação: Assim que os ovos estiverem na unidade de 
incubação, eles deverão ser cuidadosamente examinados. Qualquer excesso de sujeira/detritos ou 
material fecal deve ser levemente retirado com uma toalha de papel. Após os detritos serem retirados da 
superfície do ovo, o ovo deve ser verificado quanto a rachaduras, pontos finos e quaisquer possíveis 
anormalidades no interior do ovo. Isso é realizado olhando de perto para a superfície do ovo a olho nu e 
por ovoscopia. Rachaduras ou pontos finos graves devem ser reparados usando cola branca, como 
Elmer. Parafina também pode ser usada. Assim que o ovo tiver sido examinado e reparado, deverá ser 
medido com paquímetro e pesado. Se o ovo não tiver sido incubado e for considerado fresco, o primeiro 
dia de incubação deve ser considerado o dia zero. Se o ovo tiver sido incubado nas primeiras 24 horas, 
deve ser considerado dia um, etc. Uma tabela de perda de peso deve estabelecida, mostrando os pesos 
diários com base no peso inicial aferido, com o objetivo de alcançar uma perda de peso de 12-13% ao 
longo de todo o período de incubação. 
 
Incubação artificial: Os ovos devem ser colocados na chocadeira horizontalmente. Os mecanismos de 
rolagem automáticos devem ser programados para rotação a cada 2 horas, com uma temperatura de 
incubação de 37,2 °C (99,0 °F) e umidade relativa de 55-65%. A equipe deve verificar as chocadeiras 
rotineiramente três vezes por dia para registrar e temperatura e assegurar que o mecanismo de rolagem 
esteja funcionando corretamente, assim como as outras funções da chocadeira. Planilhas devem ser 
elaboradas para registrar parâmetros como as posições do ovo na bandeja e quaisquer problemas que 
possam ser observados e devem estar disponíveis perto das máquinas. 
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Pesagem e ovoscopia: Os ovos devem ser pesados e examinados através de ovoscopia regularmente, 
pelo menos semanalmente. Nos primeiros 5 dias após terem sido postos, a fertilidade pode ser 
determinada. No final do período, a frequência de ovoscopia deve aumentar para cobrir o período crítico 
de rompimento da câmara de ar e a progressão do embrião ao entrar na câmara de ar. Se essas 
atividades parecerem estar atrasadas com relação à incubação e for notada uma falta de atividade 
durante a ovoscopia, sugere-se que os ovos sejam radiografados para determinar se o embrião está mal 
posicionado. Com base nos resultados das radiografias, podem ser feitos planos para intervir na eclosão 
do neonato, se necessário. A pesagem dos ovos deve ser realizada regularmente para manter os ovos 
no caminho certo para atingir a perda de peso desejada até o momento do aparecimento do primeiro 
sinal de eclosão. A umidade pode ser ajustada de acordo para acelerar ou desacelerar a perda de peso 
e atingir a perda de peso de 12-13%. A pesagem e a ovoscopia devem ser feitas com cuidado. 
 
Rompimento e eclosão: Assim que tenha sido determinado que o embrião está pressionando a câmara 
de ar, o ovo deve ser verificado com frequência. Uma vez que o embrião tenha rompido a casca, o peso 
deve ser determinado e o ovo deve ser removido da chocadeira e levado para um nascedouro. O tipo de 
chocadeira pode variar. A temperatura deve ser mantida em 37,2 °C (99,0 °F), mas a umidade relativa 
deve ser aumentada para 70-75%. Se o ovo for devolvido para os pais, poderá ser devolvido à presença 
de rompimento interno da câmara de ar ou de rompimento externo. Os ovos eclodem após 27-28 dias de 
incubação.  

 
7.4 Instalações de Eclosão 

Quando a nidificação se aproxima, a equipe de manejo deve assegurar que o recinto esteja 
confortável na área onde a eclosão irá ocorrer e que essa área é "à prova de filhotes". 

Técnicas de criação compartilhadas e de criação por pais não biológicos geralmente não são 
adequadas para seriemas. Se o ovo tiver sido artificialmente incubado e os pais tiverem recebido um ovo 
falso, a réplica poderá ser substituída pelo ovo real assim que ocorrer sinal de rompimento interno ou 
externo do ovo (S. Hallager, comunicação pessoal). 

Filhotes de seriema normalmente saem do ninho com 3 a 4 semanas. Depois de 3 semanas de idade, 
as aves juvenis ficam empoleiradas em árvores durante à noite. Devido ao fato de serem incapazes de 
voar nessa idade, eles devem ter os poleiros posicionados de forma a permitir que cheguem a locais 
elevados de poleiros à noite. Isso é melhor obtido colocando-se poleiros em várias alturas por todo o 
recinto de modo que as aves jovens possam saltar de poleiro em poleiro até alcançar a altura desejada. 
Na natureza, eles seguiriam seus pais, gradualmente aprendendo estratégias de forrageamento. Nos 
zoológicos, é melhor permitir que os filhotes permaneçam com os pais por pelo menos 3 meses após 
saírem do ninho para permitir que o juvenil desenvolva as habilidades necessárias para a vida adulta. 
Aos três meses, os pais irão começar a liberar seus filhotes, incentivando-os a pegar alimentos para si 
mesmos. Com 3,5 meses, os filhotes estão quase totalmente crescidos, embora sua plumagem ainda 
esteja na forma juvenil. Com 4-5 meses de idade, os filhotes podem ser movidos para seu próprio recinto 
ou encaminhados para outros zoológicos. Se os filhotes permanecerem com os pais, os tratadores 
deverão prestar atenção para ter certeza de que os pais não demostram agressividade para com os 
filhotes. Os filhotes devem ser removidos de seus pais vários meses antes do início da próxima 
temporada de reprodução (S. Hallager, comunicação pessoal).  

 
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.  

 No primeiro dia após a postura do ovo, os ovos devem ser retirados dos pais para pesagem e 
medição. Durante esse procedimento, o ovo retirado deve ser substituído por uma réplica 
aquecida a 37,5 °C (99,5 °F). Assim que a avaliação do ovo estiver concluída, o ovo deve ser 
devolvido ao casal e o ovo réplica deve ser removido. Observe que alguns casais de seriemas 
podem não tolerar esse tipo de interferência e alguns casais muitas vezes rejeitam 
imediatamente ovos falsos. O conhecimento dos tratadores do comportamento de casais em 
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nidificação, incluindo quaisquer comportamentos passados de rejeição dos ovos, devem 
determinar se os ovos serão avaliados no dia 1, ou se o procedimento será retardado até o dia 7, 
ou ainda se as avaliações não serão realizadas. 

 No dia 7, o ovo (ou o primeiro ovo posto, se houver dois) deve ser removido pelo restante do 
período de incubação e substituído por um ovo falso aquecido. O ovo removido deve ser 
novamente pesado e deve ser feita ovoscopia, em seguida, o ovo deve ser colocado em uma 
chocadeira artificial (e.g. Grumbach) a 37,2 °C (99,0 °F) e a 55-65% de umidade relativa. 

 A perda de peso alvo para ovos de seriema é de 12-13% e a umidade na chocadeira deve ser 
ajustada para resultar essa perda de peso. Os ovos devem ser virados a cada duas horas. A 
umidade deve ser aumentada para 70-80% assim que a ovoscopia revelar que a câmara de ar 
começa a ser rompida dentro do ovo. 

 No primeiro sinal de rompimento da câmara de ar, o ovo deve ser colocado de volta com o casal 
para incubação. Auxiliar na eclosão não é recomendado até pelo menos 24 horas após o início 
do rompimento da casca pelo embrião. Uma vez eclodido, o neonato deverá ser deixado com o 
casal para imprinting durante as primeiras 24 horas, quando isso é possível. Após esse período, 
o neonato pode ser removido rapidamente para avaliação, sendo pesado e avaliado quanto à 
absorção do saco vitelínico antes de ser devolvido. Uma solução de betadine deve ser aplicada 
ao umbigo dos neonatos durante a primeira manipulação do animal. 

 

Incubação artificial: A tabela a seguir (Tabela 10) fornece um resumo dos protocolos de incubação 
artificial de ovos de seriema utilizados em uma instituição acreditada pela AZA. Embora o uso desta 
chocadeira nessa instituição tenha sido bem sucedido, outros modelos podem ser adequados também.  

 

Tabela 10. Protocolo de incubação artificial para ovos de seriema. (J. Barkowski, comunicação pessoal) 
Chocadeira Chocadeira Grumbach 
Temperatura 37,2 °C (99,0 °F) 
Umidade relativa 64,5% 
Rotação dos ovos A cada 2 horas 
Limpeza dos ovos Não 
Perda de peso dos ovos 12,8–13,6% 
Remoção para nascedouro Início do rompimento da casca pelo embrião 

 

Quando os ovos de seriema são incubados artificialmente, deve-se esperar uma perda de peso 
média de 12-13%. Se incubação artificial for realizada, a incubação dos ovos de seriema tardia 
geralmente não é recomendável. A incubação tardia de ovos da abetarda-moura (Chlamydotis undulata) 
(uma espécie parente de seriemas), onde os ovos foram armazenados por um período de tempo antes 
de serem transferidos para as chocadeiras, resultou em uma taxa de eclosão 19% inferior, com maior 
mortalidade registrada entre 3-5 dias de desenvolvimento (Jalme & Van Heezik, 1996). Ovos de 
seriemas devem ser colocados na chocadeira assim que forem descobertos. 

Se os ovos de seriema incubados artificialmente não eclodirem dentro dos intervalos de rompimento 
interno de câmara de ar e externo da casca estabelecidos ou parecerem fracos, é possível realizar 
radiografia, endoscopia e ovotomia para determinar o estado do embrião. Técnicas para incubação 
assistida pode ser bem sucedidas, mas a sobrevivência dos neonatos é menor se forem empregadas 
(ver Bailey & Anderson, 2000 para obter maiores detalhes sobre esse processo em ovos de abetarda).  

 

Cuidados manuais: A criação manual deve ser considerada e é fortemente recomendada para qualquer 
situação onde os recintos de seriemas não forem à prova de predadores. Os filhotes de seriemas são 
vulneráveis à predação por aves e mamíferos de espécies que normalmente ocorrem dentro e ao redor 
dos zoológicos nos Estados Unidos. A criação manual também deve ser considerada quando os pais 
não mostram comportamentos normais de criação dos filhotes (e.g. alimentação e incubação). Seriemas 
criadas à mão se tornam aves reprodutoras viáveis. 

 

Protocolo para criação manual: A eclosão ocorre nos dias 27 ou 28 de incubação. Após a eclosão, o 
umbigo do neonato deve ser limpo com uma solução de Betadine (100%), e o neonato deve ser pesado. 
Se o neonato estiver clinicamente desidratado ou tiver passado por dificuldades na eclosão, 2cc de 
Ringer com Lactato meia-força e solução de dextrose a 2,5% devem ser fornecidos por via subcutânea. 
Após a avaliação inicial, o filhote deve ser deixado para descansar por várias horas no nascedouro, 
antes de ser transferido para uma criadeira. Criadeiras medindo 69,9 cm x 33 cm x 35,5 cm (27,5 pol. x 
13 pol. x 14 pol.) e mantidas a 36,1 °C (97 °F) têm sido utilizadas com sucesso para a criação manual 
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dos filhotes. O piso da criadeira deve ser forrado e um espanador deve ser pendurado em um canto para 
simular a presença dos pais. Um pequeno espelho fixado na criadeira também pode funcionar como um 
estímulo visual para o filhote. A criação manual de filhotes junto com outros filhotes da ninhada reduz a 
probabilidade de imprinting. 

Filhotes mantidos sozinhos podem se beneficiar de um espelho, o qual funciona como um agente 
calmante e serve para reduzir o grau de imprinting observado. Normalmente filhotes criados sozinhos 
têm maior grau de imprinting com seus tratadores (e.g. aproximando-se de tratadores, prontamente 
aceitando comida deles) e para aves destinadas a apresentações, essa será uma característica 
desejável. Colocar os filhotes em contato visual com adultos de seriemas também pode reduzir o 
imprinting humano em algum grau. No entanto, isso pode influenciar negativamente o comportamento do 
casal em reprodução e deve ser realizado apenas no final da época de reprodução. 

Técnicas compartilhadas de reprodução e de criação dos filhotes por pais não biológicos não têm 
sido utilizadas com seriemas em zoológicos nos Estados Unidos, mas pesquisas mais aprofundadas 
sobre essas abordagens podem ser úteis para determinar se estas são aplicáveis ou não à espécie. 
Para a criação com pais não biológicos ter sucesso, a época deve ser apropriada para os animais 
envolvidos. 

Conforme os filhotes criados à mão vão crescendo, eles precisam se exercitar após cada sessão de 
alimentação e tão frequentemente quanto possível durante todo o dia. Isso irá minimizar problemas de 
saúde musculoesqueléticos, tais como deslocamentos de tendões. Deve ser fornecido acesso a recintos 
maiores e mais complexos conforme os filhotes se desenvolvem. Os recintos para filhotes criados à mão 
devem seguir as recomendações feitas no Capítulo 2, seção 2.2. Para minimizar lesões, os filhotes não 
devem ser mantidos em recintos com barreiras e obstáculos nos quais possam bater ou tropeçar. 
Sempre que filhotes criados à mão forem introduzidos em um novo recinto, um tratador familiar deve 
acompanhá-los no novo espaço imediatamente após a soltura dos animais no recinto, andando pelo 
recinto com as aves e mostrando-lhes os recursos disponíveis dentro do recinto (e.g. plantas, cercas, 
muros, comedouros, etc.) (S. Hallager, comunicação pessoal). Protocolos diários completos de criação 
manual para filhotes de seriemas estão resumidos no Anexo G.  

 
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. 

Quando a reprodução não é recomendada, os ovos devem ser retirados assim que forem postos, 
descartados e substituídos por ovos falsos. O casal deve poder chocar o ovo falso no ninho até que o 
descarte. Ovos que forem retirados devem sempre ser substituídos por ovos falsos para que a fêmea 
não coloque ovos em excesso, ocasionando uma deficiência de cálcio. Seriemas são conhecidas por 
jogarem seus ovos para fora dos ninhos. Ovos falsos feitos de madeira ou gesso que funcionam bem na 
maioria das outras espécies são muitas vezes rejeitados pelas seriemas e chutados para fora do ninho. 
O melhor substituto é conseguir um ovo real (se disponível) e enchê-lo com areia, vedando com gesso 
de Paris o orifício feito para inserir o material de enchimento. 

A Associação Americana de Medicina Veterinária (AVMA) afirma que o tubo neural de embriões de 
aves está desenvolvido o bastante para a percepção da dor ao completar 50% da gestação, de forma 
que quaisquer embriões de aves que tenham atingido esse estágio ou além devem ser sacrificados 
através de métodos de eutanásia apropriados para neonatos (AVMA, 2013). Como a incubação é de 27-
28 dias em seriemas, se os ovos precisarem ser eutanasiados, a incubação deve ser interrompida até o 
dia 13 e de preferência antes disso. 
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Capítulo 8. 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. O manejo de 
rotina de seriemas deve envolver o treinamento das aves para subir em uma balança, entrar em um 
abrigo fechado quando a limpeza de rotina do recinto ou exames de rotina forem necessários e entrar na 
caixa.  

 Treinamento para balança: Para evitar a manipulação excessiva, uma pequena balança pode ser 
usada para monitorar pesos de aves de forma rotineira. A balança deve ser posicionada em uma 
área onde as aves se sintam confortáveis. Se a balança estiver instalada de forma permanente, 
deve estar localizada próxima a uma área seca, onde o indicador da balança possa ser 
localizado. O material utilizado para forração interna/ externa pode ser colocado sobre a balança 
para esconder a cor prata brilhante da balança e fornecer às aves um bom apoio para quando 
subirem na balança. O processo de treinamento para subir em balanças pode começar 
colocando-se tenébrios ou algum outro item alimentar favorito sobre a balança para incentivar as 
aves a subirem. Assim que as aves se sentirem confortáveis para subir na balança, a pesagem 
de rotina pode começar. Seriemas devem manter o mesmo peso corporal durante todo o ano. 
Flutuações sazonais de peso não têm sido relatadas. A pesagem de rotina das aves é a melhor 
maneira de monitorar a saúde geral da ave. Qualquer alteração na massa corporal deve ser 
observada e relatada.  

 Treinamento para entrar na caixa: As aves podem ser treinadas para entrar em uma caixa para 
buscar um item alimentar favorito. Isso traz vantagens quando as aves precisam ser 
transportadas, pois reduz o estresse associado a uma captura prolongada. 

 Treinamento para entrar em abrigo fechado: As aves podem ser facilmente treinadas para entrar 
em um abrigo fechado em busca de um alimento favorito. Esse treinamento traz vantagens para 
quando as aves precisam ser alojadas ou capturadas, e/ou receber o corte das penas, por 
reduzir a necessidade de utilizar redes para conter a ave. 

 

 Seriemas são aves inteligentes e o treinamento não é difícil com essa espécie. As duas tabelas a 
seguir listam comportamentos treinados com seriemas em duas instituições acreditadas pela AZA. 

 
Tabela 11. Amostra 1: Comportamentos para manejo e exibição ensinados a seriemas (K. Povey, comunicação 
pessoal) 
Comportamentos de manejo Comportamentos de exibição 
Treinada para seguir um alvo Segue treinador no palco 
Treinada para parar Apresenta comportamento de bater o lagarto 
Treinada para subir na balança Volta para a caixa 
Treinada para entrar na caixa de transporte Vocaliza sob comando 
Fica parada para avaliação física  
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Fica parada para injeções intramusculares manuais  
 

Tabela 12. Amostra 2: Comportamentos para manejo e exibição ensinados a seriemas (D. Pearson, comunicação 
pessoal) 
Comportamentos de manejo Comportamentos de exibição 
Fica parada (sobre a balança, poleiro) Bate lagarto de borracha contra o piso 
Entra na caixa Fica parada (na balança, no poleiro) 
Toca de volta (apenas a fêmea) Volta até o treinador 
 Vocaliza (apenas o macho) 
 

O treinamento de seriemas para o manejo básico (e.g. ficar parada, entrar em caixas e 
direcionamento) pode ser muito importante se o animal passar por problemas clínicos. A equipe de uma 
instalação reconheceu a necessidade de treinar comportamentos de manejo que facilitem os 
procedimentos clínicos, minimizando o estresse. O treinamento bem sucedido resultou na transição dos 
comportamentos de ficar parada e direcionamento a um comportamento de "espera", que ajudou 
enormemente no sucesso de seus exames clínicos e tratamento (Mattison et al., 2007). 

Todos os aspectos do manejo de seriemas são dependentes do projeto básico das instalações. As 
instituições devem projetar os recintos e instalações de forma a: minimizar o estresse dos animais 
fornecendo áreas onde as aves possam se esconder e realizar corridas longas de forma adequada; 
permitir a manipulação e contenção eficientes (e.g. abrigos fechados nos quais as aves podem ser 
treinadas para entrar para realização dos exames); proporcionar acesso para procedimentos de 
emergência e de rotina; maximizar o potencial de interação social e separação em recintos de tamanho 
adequado; integrar enriquecimento na rotina diária de manejo; proporcionar oportunidades para os 
espécimes demonstrarem o comportamento adequado da espécie; e proporcionar oportunidades de uso 
dos animais em apresentações e shows, quando aplicável. Procedimentos essenciais de manejo, como 
a pesagem, devem ser considerados no projeto do recinto e oportunidades para que esses 
procedimentos sejam otimizados devem ser incluídas (ver seção 2.1). Recintos abertos devem ser 
cobertos para permitir que as aves permaneçam com capacidade total de voo e capazes de atingir 
poleiros elevados. 

Técnicas eficazes para treinamento de seriemas incluem a dessensibilização, aclimatação, 
condicionamento operante e o uso de reforço positivo (e.g. usando itens alimentares preferenciais). Os 
animais podem ser direcionados a locais específicos através de condicionamento operante ou 
alimentação estratégica. Isso pode ser útil no treinamento para entrar na caixa. O treinamento de 
direcionamento pode ser útil para treinar animais a ficarem parados sobre balanças para realização da 
pesagem. 

O treinamento para subir em balanças e entrar em caixas e abrigos fechados pode ser eficaz e útil 
para o manejo de seriemas. 
 
8.2 Enriquecimento Ambiental 

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 seriemas 
possam interagir. 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 enriquecimento para seriemas devem 
considerar a história natural da espécie, as necessidades individuais dos animais e as restrições da 
instalação. O plano de enriquecimento para seriemas deve incluir os seguintes elementos: definição de 

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 comissão 
responsável pela supervisão, 
implementação e treinamento do programa 
de enriquecimento e pela coordenação 
interdepartamental dos esforços de 
enriquecimento. 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 52 

metas, processo de planejamento e aprovação, implementação, documentação/manutenção de 
registros, avaliação e posterior melhoria do programa. O programa de enriquecimento para seriemas 
deve assegurar que todos os dispositivos de enriquecimento ambiental (EEDs) sejam seguros para uso 
com seriemas e apresentados em uma rotina variável para evitar que os animais se acostumem. 
Instituições acreditadas pela AZA devem ter um programa de enriquecimento formal por escrito que 
promova oportunidades para comportamentais apropriados da espécie (Norma de Acreditação AZA 
1.6.1). 

Programas de enriquecimento para seriemas devem ser integrados a programas veterinários e de 
nutrição e treinamento dos animais para maximizar a eficiência e qualidade dos cuidados animais 
fornecidos. Instituições acreditadas pela AZA devem manter funcionários específicos designados para 
supervisionar, implementar, treinar e coordenar programas de enriquecimento interdepartamentais 
(Norma de Acreditação AZA 1.6.2). 

Para seriemas, alguma variação em seu ambiente é importante para satisfazer sua curiosidade 
natural e inteligência. Com a aprovação dos veterinários e nutricionistas da instituição, itens alimentares 
normais da dieta podem ser oferecidos como forma de enriquecimento (ver Capítulo 5.2 para obter 
informações adicionais sobre iniciativas de enriquecimento baseadas em alimentos). O enriquecimento 
alimentar pode incluir a alimentação com insetos vivos, esconder camundongos e apresentar os 
alimentos em diferentes horas do dia. Iniciativas de enriquecimento não alimentar também podem ser 
desenvolvidas como parte de um programa de enriquecimento oficial (e.g. ver 
www.animalenrichment.org) e devem proporcionar oportunidades para as aves demonstrarem sua 
variedade completa de comportamentos (ver Anexo H para um etograma de seriemas). Os tratadores 
devem observar as interações dos animais com as iniciativas de enriquecimento para garantir que não 
existam preocupações com a saúde ou segurança. Pesquisas são necessárias para determinar a 
eficácia do enriquecimento (ver Capítulo 10.2). 

O desenvolvimento de ideias de enriquecimento para seriemas deve ser proativo e orientado pelos 
objetivos, com base na história natural do animal, histórico individual e limitações do recinto, devendo ser 
integrado a todos os aspectos do manejo de seriemas. Órgãos do sentido importantes para seriemas 
devem estar envolvidos em qualquer programa de enriquecimento (e.g. visão, audição, tato). Os 
alimentos devem ser contabilizados na dieta do animal e o recinto e sua estrutura também devem tornar-
se parte do programa de enriquecimento. Técnicas de enriquecimento de sucesso incluem a variação do 
cronograma de exibição, variação dos horários de alimentação e reorganização simples da estrutura dos 
recintos. É importante que os itens de enriquecimento não sejam apenas jogados no recinto e deixados 
ali por longos períodos - um programa de enriquecimento só terá sucesso e será útil se for ativamente 
controlado e constantemente revisado para assegurar que incentiva as espécies a demonstrarem 
comportamentos adequados. 

A Comissão de Enriquecimento da AAZK fornece as seguintes diretrizes gerais sobre 
enriquecimento: O objetivo do enriquecimento deve ser maximizar os benefícios e minimizar os riscos 
inaceitáveis. Todo enriquecimento deve ser avaliado em três níveis: 1) se o próprio item de 
enriquecimento representa um risco inaceitável para os animais, 2) que benefício os animais irão ter a 
partir do enriquecimento, e 3) se a forma de apresentar o enriquecimento pode causar problemas. Um 
plano de ação escrito eliminando os fatores de risco mais perigosos e mantendo os benefícios de um 
ambiente desafiador e complexo pode ajudar os responsáveis pelos animais a desenvolverem um 
programa de enriquecimento seguro e de sucesso. Os tratadores devem avaliar ideias novas e criativas 
de enriquecimento com seus responsáveis e funcionários de outros departamentos (e.g. curadores, 
pessoal da limpeza e manutenção, veterinários, nutricionistas, etc.) para diminuir a frequência de 
comportamentos anormais e estereotipados ou níveis baixos de atividades e para ajustar as ideias de 
enriquecimento. Para que o enriquecimento seja fornecido com segurança, é altamente recomendável 
que cada instituição estabeleça procedimentos e protocolos de enriquecimento, além de uma cadeia de 
comando que os tratadores possam seguir. A Comissão de Enriquecimento da AAZK fornece uma 
excelente lista de advertência para diversos tipos de enriquecimento disponíveis (www.aazk.org). Essa 
lista inclui as principais questões a serem respondidas para todos os itens ou programas de 
enriquecimento para avaliar os possíveis riscos.  
 

Frequência de Enriquecimento: Fatores que devem ser considerados ao determinar com que 
frequência disponibilizar o enriquecimento comportamental ou ambiental incluem as espécies e 
indivíduos envolvidos, assim como as características físicas do recinto. Recintos grandes e complexos 
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com projetos adequados de cercas, substratos e estrutura podem oferecer muitas oportunidades para os 
animais exercerem comportamentos naturais com enriquecimento pouco frequente (uma vez por dia). 
Outros recintos ou indivíduos podem precisar de iniciativas de enriquecimento mais frequentes (várias 
vezes por dia). A equipe de manejo deve monitorar todos os indivíduos do recinto e estruturar um 
cronograma de enriquecimento para as necessidades desses animais, proporcionando-lhes 
oportunidades várias vezes ao dia de interagir positivamente com seu ambiente. O enriquecimento 
nunca deve ser oferecido em um cronograma regular, em vez disso, os métodos de frequência, 
fornecimento e itens devem ser rotativos para sempre haver um elemento de novidade associado a cada 
item ou atividade. É importante notar que o fornecimento de um ambiente bem projetado e complexo é a 
base de um programa de enriquecimento de sucesso. O enriquecimento também deve ser avaliado para 
verificar se está alcançando seus objetivos. Todos os itens de enriquecimento devem ser aprovados 
pelas equipes de manejo adequadas, incluindo o veterinário, curador, horticultor e/ou nutricionista. 
 
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. 

Seriemas não são agressivas por natureza. O principal potencial de lesão aos tratadores de 
seriemas ocorre durante a captura e contenção das aves, pois as garras são muito afiadas e podem 
facilmente perfurar a carne humana. Embora seriemas raramente ataquem com os bicos, lutas durante 
os procedimentos de contenção podem resultar em bicadas no rosto dos manipuladores. Óculos de 
proteção podem ser usados para minimizar o risco de ferimentos nos olhos durante esses 
procedimentos. Luvas de couro podem ser usadas para proteger contra perfurações das garras durante 
procedimentos de contenção, se desejado. 

Seriemas normalmente não são agressivas e o manejo livre e sem proteção é a forma mais comum 
de interação entre tratadores e essas aves. 

Atenção ao projeto de recintos e instalações de seriemas e ao comportamento dos membros das 
equipes que trabalham com essas aves é importante para minimizar os problemas relacionados ao 
trauma durante as interações entre os humanos e esses animais, como durante a captura e contenção e 
durante o treinamento dos animais. No manejo diário de seriemas, a probabilidade de trauma às aves 
pode ser reduzida das seguintes formas: 

 Utilizando espuma revestida com plástico para cercar os lados dos recintos, especialmente em 
áreas onde as aves são regularmente capturadas, como em áreas destinadas a hospital ou 
quarentena. O revestimento minimiza lesões por abrasão às pontas das asas. 

 Utilizando panos ou redes no teto e lados dos recintos das aves para amortecer o impacto que 
pode ser causado pelo voo das aves dentro do recinto (as aves ainda podem tentar voar, mesmo 
se tiverem seu voo restrito). 

 Modificando o comportamento das aves, habituando indivíduos nervosos aos estímulos comuns 
que podem ocorrer dentro do ambiente de zoológico (e.g. ruídos, presença de veterinários, 
visitantes, etc.), ou mantendo essas aves em recintos semelhantes ao ambiente natural com 
abundância de cobertura para permitir que as aves evitem possíveis estressores negativos. 

 Minimizando o estresse através da redução do número de pessoas não essenciais que entram 
nos recintos de seriemas ou em áreas externas aos recintos, mas diretamente em torno destes. 

 

8.4 Capacitação e Treinamento das Equipes de Trabalho 
Membros da equipe de seriemas devem ser treinados em todas as áreas de manejo comportamental 

de seriemas. 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. 

A equipe de cuidado e manejo animal deve ter uma compreensão ampla da história natural, 
comportamento e biologia das seriemas. Recursos úteis para adquirir conhecimentos gerais sobre 
seriemas incluem o Handbook of the Birds of the World: Volume 3 (del Hoyo et al, 1996). 
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A lista a seguir fornece recomendações gerais para a capacitação técnica, conhecimento e 
experiência da equipe de cuidado e manejo de animais que esteja trabalhando com seriemas: 

 Compreensão aprofundada da história natural da espécie e histórico do indivíduo. 
 Compreensão aprofundada de comportamentos individuais e uma compreensão da função 

desses comportamentos. 
 Ser capaz de reconhecer sinais de doenças e lesões. 
 Ser capaz de capturar ou conter uma seriema com segurança. 
 Ser capaz de compreender a dieta natural e estilo de forrageamento da espécie. 
 Ser capaz de compreender os conceitos de enriquecimento e manter o compromisso de 

melhorar os ambientes de seriemas de forma constante. 
 Compreender os conceitos de aprendizagem e treinamento dos animais e ser capaz de utilizar 

diversas técnicas (e.g. habituação, condicionamento operante) para treinar os animais sob seus 
cuidados e criar um plano de treinamento (identificando etapas de treinamento, sugestões e 
critérios). Consulte www.animaltraining.org para obter mais detalhes. 
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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 desta 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. 

O uso de seriemas em programas educacionais e shows/apresentações pode trazer benéficos para a 
promoção de mensagens de conservação sobre as aves em geral. Curadores são incentivados a 
consultar o Coordenador do SSP da AZA ao considerar o uso de uma seriema em uma apresentação, já 
que algumas seriemas são geneticamente mais valiosas do que outras e são, portanto, mais adequadas 
à inserção em programas de reprodução. Algumas instituições e contratantes privados de apresentações 
realizam o corte das asas para restringir o voo de suas seriemas, mas muitos não o fazem e confiam em 
seu conhecimento sobre o comportamento da ave. 

Recintos temporários de seriemas devem permitir que a ave realize todos os movimentos, tome 
banho, tome sol e escolha diferentes áreas para se empoleirar. Seriemas ficam em poleiros altos, assim 
como no chão, e devem ter poleiros de vários níveis disponíveis. A espécie deve ter acesso a uma área 
de areia de tamanho adequado para banhos de poeira. Seriemas passam muito tempo tomando sol e 
devem ter acesso total ao sol e abrigos contra as intempéries. O contato com aves nativas que não 
façam parte do plantel através da mistura no recinto ou da procura de itens da dieta pode expor as aves 
do plantel a doenças. Devem ser feitas tentativas para eliminar ou limitar a exposição por contato direto 
com espécies nativas através do uso de redes e telhados nos recintos. 

Seriemas são animais sociais e interativos e exigem um alto nível de estimulação mental e interação. 
A capacidade de visualizar outros animais de sua espécie e de outras espécies e tratadores durante o 
dia permite muitas horas de estímulo. Seriemas treinadas com técnicas de condicionamento operante e 
que têm oportunidade de voar livremente ou participar de programas educacionais podem fazer exercício 

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. 
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físico e condicionamento adicional. Aves que sofreram imprinting com seres humanos podem escolher 
interagir com os humanos diretamente através de estimulação tátil e normalmente irão se envolver com o 
cortejo sexual e comportamento reprodutivo quando estiverem sexualmente maduras. Para ocorrer 
imprinting com humanos é necessária uma quantidade significativa de interação com seres humanos em 
lugar de interação com membros da mesma espécie. O tamanho dos recintos varia de acordo com as 
oportunidades da ave ter acesso externo a exercícios (i.e. voo livre em programas). Os recintos para 
tempo integral podem ser menores do que os recintos de exibição quando as aves têm a oportunidade 
de voar e correr fora do recinto. Recintos menores do que 2,4 m x 1,2 m x 1,8 m (8 pés x 4 pés x 6 pés) 
não são recomendados devido ao tamanho da envergadura da asa da ave e necessidade da ave de se 
deslocar entre poleiros. As áreas de abrigo temporário para seriemas utilizadas em programas devem 
seguir as mesmas diretrizes das aves para exposição (Seção 2.1). O condicionamento para entrar e sair 
de caixas de transporte voluntariamente permite a obtenção diária do peso, transporte para programas 
educacionais/shows e a realização de procedimentos veterinários. As aves também podem ser 
colocadas em caixas para abrigo diário e serviços de manutenção, se necessário, para permitir a 
limpeza/desinfecção completa das áreas de alojamento. Com aves que sofreram imprinting e que 
tenham um forte vínculo com o tratador, é possível realizar exames físicos sem contenção. 

Devido à natureza social das seriemas, uma instalação educacional ou para shows pode atender às 
necessidades dessas aves devido ao alto nível de interação e atividade diariamente. Através de técnicas 
de treinamento de condicionamento operante, as aves podem experimentar um nível elevado de 
variabilidade no ambiente. Se as aves tiverem outras aves da mesma espécie na área, ou outras 
espécies mantidas juntas, há um alto nível de estimulação mental. Devido ao monitoramento durante 
todo o dia de aves mantidas em instalações educacionais, uma ampla variedade de itens de 
enriquecimento pode ser oferecida e monitorada quanto à segurança, interesse e nível de atividade. 
Com indivíduos que sofreram imprinting e que tenham relações com treinadores/ tratadores, a interação 
física diária também é oferecida para enriquecimento. A participação em programas educativos/shows 
permite a variabilidade e estimulação diária no ambiente.  

 
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 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).  

Instalações que mantenham aves para programas educacionais devem fornecer cuidados diários e 
enriquecimento através do treinamento e manejo dos animais. Um programa bem desenvolvido projeta 
suas instalações e cronogramas de forma a atender as necessidades de animais altamente sociais como 
as seriemas. Essas instalações mantêm equipes disponíveis 365 dias por ano, 8-10 horas por dia, e 
atendem as necessidades de cada ave diariamente. Aves utilizadas em programas são monitoradas 
diariamente e a ingestão de alimentos pode ser avaliada para cada ave. Aves treinadas podem ser 
pesadas diariamente e separadas de outras aves quando necessário para garantir que estejam 
consumindo os itens da dieta. Uma grande variedade de alimentos pode ser oferecida e o consumo deve 
ser monitorado e registrado. Aves capazes de voar participantes de programas devem ter a oportunidade 

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. 
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de voar e se exercitar regularmente ou diariamente e devem ser incentivadas a participar através de 
condicionamento operante. 

Sistemas de manutenção diária de registros devem incluir a ingestão diária de dieta, peso, 
comportamento, comentários sobre sessões de treinamento e interações e as medidas adotadas nas 
sessões de treinamento. A corte e o comportamento reprodutivo ou comportamentos anormais também 
devem ser observados. Qualquer agressão deve ser detalhada e destacada. Notas e observações 
clínicas, assim como quaisquer medicamentos prescritos, também devem ser registrados. Quaisquer 
incidentes de agressividade devem ser comunicados ao pessoal através de registros e relatórios quando 
envolverem bicadas a tratadores ou agressão voltada ao público. Qualquer padrão de desenvolvimento 
de comportamento agressivo deve ser bastante discutido e avaliado. 

Seriemas estão comumente envolvidas em programas de conservação/educação fora de seus 
recintos, assim como em demonstrações de treinamento de animais que visitantes do zoológico podem 
assistir, tanto durante os shows como também em tours "pelos bastidores". O fornecimento de 
enriquecimento às seriemas diante da observação do público também pode ser considerado um 
programa educacional com base na definição de "animais utilizados em programas" prevista na seção 
9.1. 
Mensagens de Conservação: Nenhuma espécie de seriema é considerada ameaçada. No entanto, 
contagens exatas de ambas as espécies não foram realizadas, sendo que seu verdadeiro estado de 
conservação não é realmente conhecido. Para complicar ainda mais o assunto, sua vocalização, que 
pode ser ouvida em áreas distantes, pode resultar em uma falsa contagem dos números reais de aves 
em determinada área. O Brasil central é a maior área de ocorrência de seriemas. Mais ao sul, a espécie 
é encontrada nos campos do Sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Na Argentina, os números variam de 
abundantes a escassos. É considerada uma espécie que está desaparecendo no Uruguai. No Nordeste 
e Sudeste do Brasil, traficantes ilegais de animais vivos ocasionalmente oferecem seriemas para venda 
(del Hoyo, 1996). Ameaças aos habitats de ambas as espécies ocorrem devido ao desenvolvimento da 
agricultura e da caça, embora as seriemas (Cariama cristata) pareçam ter se adaptado ao 
desenvolvimento da agricultura, colonizando certas áreas desmatadas no Brasil (del Hoyo, 1996). As 
populações de ambas as espécies devem continuar a ser monitoradas devido a seu estado precário em 
certas áreas de sua ocorrência. 

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. 

Seriemas têm sido utilizadas em vários tipos de programas, incluindo apresentações educacionais e 
demonstrações de voos livres das aves. Devido ao longo tempo de vida das seriemas, um compromisso 
de vida deve ser feito para assegurar que o treinamento da equipe e o ambiente sejam propícios para 
um manejo de longo prazo bem sucedido do indivíduo. Equipamentos de falcoaria não são apropriados 
para uso com seriemas. Seriemas são animais de forrageamento altamente ativo e não devem ter sua 
circulação restrita com amarras ou cordas. Elas devem ter livre circulação quando utilizadas em 
programas/shows. Apenas pessoal com experiência considerável em treinamento de seriemas deve 
tentar treinar uma ave mais velha sem exposição prévia a um ambiente de treinamento. Pessoal 
experiente é necessário para monitorar o comportamento de aves mais velhas durante o processo de 
treinamento para avaliar se o ambiente de treinamento é apropriado e enriquecedor para a ave ou se a 
ave está exibindo níveis elevados de estresse ou agressão. 

Quando treinadas por treinadores experientes através de condicionamento operante em um 
ambiente onde estímulos adversos são evitados, a frequência de agressão pode ser diminuída ou 
eliminada completamente. Seriemas são capazes de formar relações muito fortes com seus tratadores e 
apresentam menor probabilidade de construir novos laços quando estão mais velhas. Técnicas 
destinadas a dominar uma seriema não devem ser usadas e podem aumentar a frequência de agressão. 
Recomenda-se que as seriemas sejam treinadas para sair de seus recintos e entrar em um caixote ou 
abrigo para limpeza e manutenção do recinto, quando voluntários, docentes ou funcionários menos 
experientes precisarem participar da realização das tarefas. 

Seriemas devem sempre ser manejadas de forma a criar um ambiente confortável para a ave, 
podendo escolher se desejam ou não participar do programa e atividade de treinamento. Aves 
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individuais apresentam comportamentos variados e alguns indivíduos são altamente motivados pelo 
reforço tátil de treinadores. Aves bem socializadas que têm demonstrado um baixo nível de 
comportamentos agressivos e que sejam controladas através de técnicas de condicionamento operante 
podem ser manejadas em áreas próximas ao público. Aves que demonstram agressividade devem ser 
avaliadas quanto ao potencial de agressividade para com o público. A topografia do comportamento 
deve facilitar o voo livre da ave sobre o público ou perto deste, com um ponto de aterrissagem seguro 
que incentive a ave a concluir com êxito o comportamento sem interagir com o público. Não é 
recomendado permitir o contato do público com seriemas, já que existe possibilidade de lesão. 

Indicadores de que uma seriema está estressada incluem voar contra paredes, correr para frente e 
para trás no chão, permanecer com o bico aberto, manter a crista levantada, vocalizar com um "rosnado" 
baixo e, se assustada, pode correr e não se concentrar no treinador até atingir uma distância segura da 
causa do seu estresse. Uma ave que não tenha passado por restrição de voo poderá voar se estiver 
assustada. Recomenda-se que o público permaneça sentado durante as apresentações. Quando esses 
sinais forem observados, todos os fatores relacionados ao recinto (e.g. sua proximidade a atividades, 
seus níveis de ruído) devem ser avaliados para determinar seus efeitos. Se a atividade na área estiver 
causando níveis altos de estresse (i.e. uma obra ou construção) e as reações físicas da ave puderem 
resultar em lesão, devem ser tomadas medidas para acalmar a ave através da utilização de barreiras 
visuais, relocação temporária ou relocação permanente, se a dessensibilização não for possível ou 
adequada à situação. Registros completos devem ser mantidos para documentar os comportamentos. 

Somente tratadores de animais que tenham recebido treinamento dentro da instituição para trabalhar 
com seriemas devem estar envolvidos em quaisquer demonstrações de treinamento animal e protocolos 
específicos devem ser desenvolvidos e implementados para assegurar que os membros da equipe de 
cuidado e manejo permaneçam seguros e atentos aos animais durante qualquer apresentação. A 
presença de visitantes do zoológico não deve distrair os tratadores durante as interações com os 
animais. Membros da equipe de cuidado e manejo devem ser capazes de reconhecer comportamentos 
de estresse ou desconforto exibidos por quaisquer animais utilizados em programas/ apresentações (e.g. 
aumento da agressividade, vocalização, corrida, agachamento), 
e devem ser capazes de comunicar essas questões de forma 
eficaz através de protocolos de cuidado e manejo de animais 
específicos da instituição de modo que questões de bem-estar 
ou segurança possam ser especificamente abordadas. Membros 
da equipe de cuidado e manejo envolvidos em "programas" de 
seriemas devem ser treinados em técnicas de mensagens de 
conservação e educação e procedimentos de interação com o 
público. 

 Animais destinados a programas que sejam levados para 
fora do zoológico ou aquário por qualquer motivo, podem ser 
expostos a agentes infecciosos que podem se espalhar para o 
restante da população saudável da instituição. Instituições 
acreditadas pela AZA devem desenvolver protocolos adequados 
para evitar que isso ocorra (Norma de Acreditação AZA 1.5.5).  

Animais que saiam da instituição para participação em 
programas devem estar totalmente protegidos da interação com 
animais que não façam parte do plantel. Representantes da 
instituição devem entrar em contato com o local de destino (rede 
de televisão, hotel, centro de eventos, escola, etc.) antes da 
chegada do animal/evento para determinar que nenhum outro 
animal compartilhe a instalação antes ou durante o evento 
programado. Toda a estrutura, como recipientes para banho, 
tapetes e poleiros, utilizada para a apresentação deve ser trazida 
com as aves da instituição. Todos os itens da dieta também 
devem ser trazidos da instalação de origem. 

Agentes de desinfecção, recipientes de água (e.g. garrafas 
de spray para manter os animais frescos) e desinfetante para as 
mãos devem ser levados junto com o animal. Orientações devem descrever o evento e os 
procedimentos de manejo. No caso de um animal de programa entrar em contato com ave não 

Norma de Acreditação AZA 
 

(10.3.3) Todos os recintos dos animais 
(recintos principais, áreas de abrigo e 
contenção, 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 enriquecimento comportamental 
dos animais. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(1.5.2) Os animais devem ser exibidos, 
sempre que possível, em recintos que 
reproduzam seu habitat selvagem e em 
número suficiente para satisfazer suas 
necessidades sociais e comportamentais. 
A exibição de espécimes individuais deve 
ser evitada a menos que seja 
considerada biologicamente correta para 
as espécies envolvidas. 

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. 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 59 

pertencente ao plantel da instituição e de haver possibilidade de transmissão de doenças, recomenda-se 
que a ave passe por uma quarentena de uma semana antes de entrar novamente, permitindo assim a 
realização de testes e a observação pela equipe veterinária para confirmar a saúde da ave. 

Deve-se prestar atenção cuidadosa ao projeto e tamanho de todos os recintos de animais utilizados 
em programas, incluindo recintos principais, áreas temporárias, 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, funcionários e 
público em geral (Norma de Acreditação AZA 1.5.11).  

Técnicas de treinamento de condicionamento operante  
devem ser utilizadas para condicionar as aves a entrar e sair do 
recinto. Caixas de transporte devem ser grandes o suficiente 
para que a ave possa ficar em pé e virar-se confortavelmente, e 
devem ser projetadas para que seja fácil entrar e sair. Todas as 
aberturas devem ser cobertas, se necessário, para proteger as 
penas de danos, mas ainda assim devem permitir a circulação de 
ar adequada. Ventiladores devem ser montados em caixas de 
viagens em temperaturas quentes. Aves que nunca foram 
transportadas em uma caixa de transporte devem ser treinadas 
com aproximações e dessensibilização com reforço positivo. A 
ave deve poder entrar e sair para o reforço. Ao transportar uma 
ave em uma caixa de transporte, os manipulares devem 
manusear a caixa com cuidado e equilíbrio para evitar movimentos desnecessários e desconforto para a 
ave. Se a ave demonstrar sinais de desconforto durante a viagem, as caixas de transporte devem ser 
cobertas para oferecer à ave um ambiente protegido. 

Caixas de transporte feitas sob medida devem ter tamanho adequado para a ave e impedir fugas 
acidentais, além disso, devem ser inspecionadas para garantir que não há arestas cortantes ou outros 
perigos potenciais dentro da caixa. Aves treinadas para entrar e sair de caixas de transporte através de 
técnicas de condicionamento operante podem ser transportadas para programas, assim como colocadas 
nas caixas para a rotina de pesagem, deslocamentos até o veterinário e enquanto é realizada a 
manutenção do recinto. A ave não deve ser forçada, perseguida ou pega com rede para entrar na caixa 
em lugar da utilização do treinamento, exceto em situações de emergência ou evacuação. 

Aves que vivem em ambientes excessivamente quentes ou frios e estão aclimatadas à temperatura 
terão uma variedade mais ampla de tolerância. O comportamento de uma ave deve sempre ser 
monitorado em climas quentes e avaliado com base em sinais físicos de estresse relacionado ao calor. 
Se as aves estiverem voando ou de outra forma envolvidas em programas durante períodos quentes, 
elas devem ser monitoradas e removidas dos programas quando necessário. Água fresca deve estar 
sempre disponível, mas os manipuladores devem estar cientes de que as aves podem não utilizar 
necessariamente os elementos de disponibilização de água para resfriar-se quando superaquecidas. 
Spray de mangueira, sistemas elevados de névoa ou áreas com ar-condicionado devem ser utilizados se 
as aves demonstrarem estresse relacionado ao calor. Áreas de habitação devem oferecer abrigo do sol e 
intempéries, oferecendo à ave a opção de ficar no sol ou na sombra, assim como no vento, chuva ou 
neve. 

Cada ave é um indivíduo e pode precisar de atenção ou desejar interação com maior ou menor 
intensidade. Com técnicas de treinamento de condicionamento operante, as aves podem escolher se 
participarão. Deve estar claro para os treinadores que a ave deseja participar, dando-lhes a possibilidade 
de escolher se aproximar ou recuar do treinador, sair do recinto, ou entrar ou sair da caixa de transporte. 
Durante os programas, as apresentações devem ser elaboradas de modo que a ave possa optar por sair 
a qualquer momento para um ambiente seguro (i.e. bastidores, caixote, de volta para o recinto, etc.). 
Seriemas são aves de médio porte e viagens de longa distância podem envolver confinamento em um 
pequeno espaço. Em viagens longas, a ave deve ter um recinto maior disponível no destino para permitir 
a extensão completa da asa, variedade completa de movimentos, banhos e empoleirar-se. Todo o 

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, funcionários 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. 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 60 

comportamento deve ser documentado em registros diários e qualquer comportamento agressivo ou de 
fuga devem ser observados. Se a ave estiver mostrando sinais de estresse ou comportamento anormal, 
viagens ou envolvimento em programas no futuro devem ser reavaliados. Se a ave optar por cooperar 
sem ser forçada, então o período irá variar significativamente de ave para ave. O limite de envolvimento 
em programas da ave deve ser determinado com base no comportamento e pode apresentar variações 
sazonais e variar dependendo se a ave foi criada pelos pais ou se sofreu imprinting com seres humanos. 

  
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 prestação de contas e ramificações de 
violações das políticas devem ser avaliados e revistos, conforme necessário. 

Recomenda-se que diretrizes e protocolos de apresentações e manuseio sejam reavaliados 
anualmente ou semestralmente. Todos os funcionários devem ter acesso a essas orientações e devem 
receber as atualizações conforme necessário. Todos os novos funcionários devem receber e ler as 
normas e protocolos durante a orientação e antes de iniciar o trabalho na área. 

Os protocolos devem ser claros e as expectativas devem ser consistentes para todos os 
funcionários. Os incidentes devem ser comunicados à administração e quaisquer violações dos 
protocolos devem ser tratadas através de medidas disciplinares verbais e/ou escritas. A repetição de 
violação de protocolos pode resultar em risco aos animais, equipe ou saúde/segurança do público e deve 
ser tratada pela administração através de documentação verbal e/ou escrita e medidas punitivas, quando 
necessário. 

Pode-se obter feedback significativo através de pesquisas de opinião formais e informais sobre 
shows e programas educacionais. As pesquisas de opinião devem ser elaboradas para medir o impacto 
das mensagens educativas e os benefícios da utilização de animais vivos para os programas e deve 
coletar informações úteis sobre o público e demografia. 

Padrões de cuidado e manejo podem ser avaliados através da condição física e comportamento das 
aves do plantel. A condição física dos pés, penas e vitalidade deve ser avaliada, assim como o 
comportamento geral, através da manutenção de registros diários e inspeção física diária, mensal e 
anual. 

Pesquisas de opinião na saída do público da instituição são uma ferramenta valiosa e podem ser 
elaboradas para reunir dados sobre o nível de entretenimento e valor educativo, impacto das mensagens 
e taxa de revisitação. O conteúdo dos programas deve estar sempre atualizado e preciso, e as 
mensagens devem ser consistentes. Os visitantes devem sair com uma compreensão da história natural 
do animal, sua relação com os seres humanos e um sentimento de respeito e responsabilidade para com 
o mundo natural e a conservação do planeta. 
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Capítulo 10. Pesquisa 
 
10.1 Metodologias Conhecidas 

 A AZA acredita que as práticas de manejo, criação, 
cuidados veterinários e de conservação atuais de seriemas 
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).  
 Para seriemas, esse conhecimento pode ser alcançado em parte através da participação em 
qualquer pesquisa patrocinada pelo TAG de Gruiformes da AZA ou SSP de Seriemas, realização de 
projetos de pesquisa originais, afiliação com universidades locais, e/ou contratação de pessoal com 
credenciais científicas (Norma de Acreditação AZA 5.3). Pesquisas investigativas, observacionais, 
comportamentais, fisiológicas ou de base genética, devem ter finalidade científica clara e expectativa 
razoável de ampliar nossa compreensão sobre as espécies que estão sendo investigadas e podem 
proporcionar resultados que beneficiem a saúde ou bem-estar dos animais em populações selvagens. 
Muitos zoológicos e aquários acreditados pela AZA incluem programas superiores 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. 

Todas as abordagens de pesquisa adequadas devem ser viáveis para uso em seriemas, desde que 
não sejam muito invasivas, exijam cirurgia extensa ou causem dor ou desconforto. Os pesquisadores 
podem utilizar as seguintes metodologias para estudar seriemas: 

 Observação comportamental 
 Análise de hormônios fecais 
 Análise de DNA fecal 

 

Pesquisa de tratadores: Os tratadores da espécie estão em uma ótima posição para contribuir para o 
manejo de seriemas e para os avanços na criação e pesquisa, pois trabalham com as espécies 
diariamente. Algumas áreas onde a contribuição e participação dos tratadores pode ser muito valiosa 
incluem: 

 Instituir treinamento para subir em balança para que as aves possam ser rotineiramente pesadas 
para avaliação do peso 

 Documentar o desenvolvimento físico de filhotes, incluindo a coleta de dados sobre peso, 
consumo de itens específicos da dieta (quantidades pesadas), morfometria e mudanças na 
plumagem 

 Pesagem e mensuração de todos os ovos (massa fresca 
e comprimento/largura) 

 Coleta de dados sobre atividade de adultos e filhotes 
 Determinação de preferências alimentares dos casais ao 

alimentarem os filhotes 
 Registro de padrões de muda 
 
Instituições acreditadas pela AZA são obrigadas a manter 

uma política de pesquisa claramente escrita identificando os 
tipos de pesquisa que estão sendo desenvolvidas, métodos 
utilizados, equipes envolvidas, avaliações de projetos, animais 
incluídos e orientações para notificação ou publicação de 

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. 

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 à pesquisa. 

Norma de Acreditação AZA 
 

(5.2) As instituições devem ter uma política 
escrita descrevendo o tipo de pesquisa que 
realiza, métodos, equipes envolvidas, 
avaliações, animais envolvidos e as 
diretrizes para a publicação de resultados. 
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quaisquer conclusões (Norma de Acreditação AZA 5.2). As instituições devem designar um indivíduo 
qualificado para supervisionar e orientar seu programa de pesquisa (Norma de Acreditação AZA 5.1). Se 
as instituições não forem capazes de conduzir pesquisas dentro da própria instituição, são fortemente 
incentivadas a fornecer apoio financeiro e de pessoal e logística, além de outros, a iniciativas de 
pesquisa e conservação prioritárias identificadas pelos TAGs ou Programas SSP (Species Survival 
Plans®).  

 
10.2 Necessidades de Pesquisa Futura 

Este Manual de Cuidados da Espécie 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. 

 

Capítulo 1. Ambiente 
Seção 1.4: Pouco se sabe sobre a sensibilidade auditiva de seriemas e pesquisas adicionais sobre 
audição iriam fornecer alguma orientação para a elaboração de recomendações mais objetivas para o 
controle de estímulos sonoros para essa espécie.  
 

Capítulo 2. Projeto de Habitat e Contenção 
Seção 2.1: Pesquisas comportamentais adicionais focadas no comportamento de seriemas selvagens e 
que possam ser utilizadas para fazer comparações gerais com o comportamento de seriemas mantidas 
em zoológicos (e.g. com base nas atividades diárias), em diferentes condições sociais e físicas, sempre 
serão úteis para melhorar as recomendações de manejo adequado desses animais.  
 

Seção 2.2: Recintos cobertos são fortemente recomendados se as seriemas puderem criar seus filhotes 
de forma natural e também é possível que recintos completamente cobertos possam ajudar a minimizar 
o risco de transmissão da gripe aviária. Pesquisas futuras são necessárias para determinar o papel que 
recintos cobertos de aves podem desempenhar para minimizar a transmissão de doenças por aves 
selvagens. 
 

Capítulo 4. Ambiente Social 
Seção 4.1: Estrutura e Tamanho do Grupo: O efeito de manter várias fêmeas juntas é desconhecido. 
Embora a população raramente tenha fêmeas excedentes que necessitem de habitação, pesquisas 
futuras sobre a compatibilidade entre fêmeas seriam úteis caso seja necessário mantê-las juntas.  
 

Capítulo 5. Nutrição  
Seção 5.1: Pesquisas futuras sobre a ingestão alimentar diária exata e gasto de energia para esta 
espécie e que abranjam todas as fases da vida (e.g. neonato, juvenil, adulto em fase reprodutiva, adultos 
senescentes), serão importantes para que exigências e recomendações nutricionais mais específicas 
possam ser elaboradas para seriemas. 

Maiores informações são necessárias a partir de amostras de sangue coletadas de seriemas 
clinicamente "normais". Recomenda-se que as amostras de sangue sejam coletadas de forma 
oportunista (e.g. durante exames de rotina) e analisadas para informações relacionadas à nutrição que 
possam ser utilizadas para desenvolver valores alvo séricos e de nutrientes adequados. 
 

Seção 5.3: Huchzermeyer (1998) fornece uma escala (1-10) para avaliar a condição corporal em 
avestruzes e Bailey (2008) fornece um texto descritivo para avaliar o peso, a hidratação, cera, narinas, 
bico, orofaringe, olhos, orelhas, condição músculo peitoral, pescoço, saccus oralis, corpo, espaço 
celômico, cloaca, membros torácicos e pélvicos, pele e penas. Um sistema de classificação para a 
condição geral do corpo que considere todo o corpo da ave deve ser desenvolvido para seriemas para 
ajudar no manejo adequado. 
 

Capítulo 6. Cuidados Veterinários 

Seção 6.5: Pesquisas futuras sobre o bem-estar de seriemas na quais foi realizada restrição de voo 
ainda são necessárias para o desenvolvimento de recomendações mais eficazes de cuidados de animais 
para a manutenção desses animais em zoológicos. 
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Seção 6.5: O Manejo Clínico da Muda: pesquisas futuras são necessárias para determinar a muda de 
seriemas e sua relação com o manejo geral dessas aves em zoológicos. 
 

Capítulo 7. Reprodução 
Seção 7.1: Mais registros do desenvolvimento físico de filhotes, incluindo a coleta de dados sobre peso, 
ingestão de item de dieta específico (quantidades pesadas), morfometria e mudanças de plumagem 
permitiriam uma melhor compreensão dessa etapa de início da vida tão essencial. 

O monitoramento hormonal do estado reprodutivo de seriemas não foi pesquisado. Isso provaria ser 
uma ferramenta útil para os responsáveis aumentarem seus conhecimentos sobre a reprodução e 
fisiologia reprodutiva geral de seriemas. 
 

Seção 7.2: Pesquisas futuras são necessárias para desenvolver protocolos adequados para o uso de 
inseminação artificial com esta espécie. 
 

Capítulo 8. Manejo Comportamental 
Seção 8.2: A maioria dos zoológicos utiliza alguma forma de enriquecimento com suas seriemas. 
Pesquisas são necessárias para determinar a eficácia do enriquecimento, assim como a frequência 
necessária. 
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Capítulo 11. Outras Considerações 
 
11.1 Informações Adicionais 

O uso de seriemas em programas educacionais e apresentações/shows pode trazer benefícios à 
divulgação de mensagens de conservação sobre as aves em geral e mais especificamente das 
seriemas. Os curadores são incentivados a consultar o Gerente de População ao considerar o uso de 
uma seriema em apresentações, já que alguns indivíduos são geneticamente mais valiosos do que 
outros e são, portanto, mais adequados para inclusão em situação de reprodução.  
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Anexo A: Normas de Acreditação por Capítulo 
 

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

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 do plantel devem estar protegidos de temperaturas prejudiciais à sua saúde. 

 
(10.2.1) Sistemas críticos de suporte à vida para o plantel de animais, incluindo, mas não limitados a, 
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 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 
(1.5.2) Os animais devem ser exibidos, sempre que possível, em recintos que reproduzam seu habitat   
natural selvagem e em número suficiente para satisfazer as necessidades sociais e comportamentais  
da espécie. A exibição de espécimes individuais deve ser evitada a menos que biologicamente correto 
para a espécie envolvida. 

 
(10.3.3) Todos os recintos de animais (recinto principal de exposição, 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. 
 
 (11.3.3) Deve ser dada atenção especial aos animais de vida livre para que não ocorra nenhuma 
ameaça indevida aos animais do plantel 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 devem ser seguros de modo a evitar a 
entrada acidental de animais. 
 
(11.3.6) Guarda-corpos/barreiras de proteção devem ser construídos em todas as áreas onde o 
público visitante possa ter contato com animais além daqueles destinados ao contato com o público. 
 
(11.2.3) Todos os procedimentos de emergência deverão ser escritos e disponibilizados ao pessoal e, 
quando apropriado, aos voluntários. Procedimentos de emergência adequados devem estar 
prontamente disponíveis para referência em caso de uma emergência real. Esses procedimentos 
devem lidar com quatro tipos básicos de emergências: incêndios, intempéries/meio ambiente; lesão 
ao pessoal ou visitante; fuga dos animais. 
 
(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 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 69 

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). 
 
(11.2.4) A instituição deve ter um sistema de comunicação que possa ser acessado rapidamente em 
caso de emergência. 
 
(11.2.5) Um protocolo escrito devem ser desenvolvido, envolvendo a polícia local e outros órgãos de 
emergência e incluir os tempos de resposta a emergências. 
 
(11.5.3) Instituições mantenedoras de animais potencialmente perigosos (tubarões, baleias, tigres, 
ursos, 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. 
 

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), funcionários e público em geral. Todas as leis locais, 
estaduais e federais aplicáveis devem ser respeitadas. 

 

Capítulo 5 
(2.6.2) Um programa formal de nutrição é recomendado para atender as necessidades 
comportamentais e nutricionais de todas as espécies e espécimes do plantel da instituição. 

 
(2.6.3) As dietas dos animais devem ser de qualidade e em quantidade adequada às necessidades 
nutricionais e psicológicas de cada animal. Formulações de dietas e registros de análise de itens 
alimentares apropriados devem ser mantidos e podem ser analisados pelo Comitê Visitante. Alimentos 
de origem animal, em especial frutos do mar, devem ser comprados a partir de fontes confiáveis que 
sejam sustentáveis e/ou bem gerenciadas. 
 
(2.6.1)Preparações de alimentos de  animais devem estar em conformidade com todos os 
regulamentos locais, estaduais/ provinciais e federais. 
 
(2.6.4) A instituição deve atribuir pelo menos uma pessoa para supervisionar as plantas apropriadas 
ao plantel. 

 

Capítulo 6 
(2.1.1) Recomenda-se ter a disposição uma equipe de veterinários em tempo integral.  
No entanto, a Comissão reconhece que em alguns casos isso não é possível na prática. Nesses casos, 
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. A Comissão também reconhece que algumas instituições, devido a seu tamanho e/ou 
natureza, podem exigir diferentes abordagens com relação ao atendimento veterinário. 
 
(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 responsável pelo 
cuidado dos animais para uso de medicamentos utilizados para fins veterinários e a segurança 
adequada dos medicamentos deve ser garantida.  
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(1.4.6) Um membro da equipe deve ser designado como responsável pelo sistema de manutenção de  
registros dos animais da instituição, assim como de manter todos os membros da equipe de cuidados 
animais informados sobre as leis e regulamentos aplicáveis com relação ao plantel da instituição. 

 
(1.4.7) Registros sobre os 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 duplicados 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 a 
manutenção de registros é mantida. 
 
(1.4.1) Um inventário animal 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. 

   
(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 de quarentena, hospitais e isolamento devem estar em conformidade com as normas 
ou orientações adotadas pela 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 e o pessoal 
deve ter conhecimento desses procedimentos. 

 
(11.1.2) Treinamento e procedimentos relacionados ao risco de zoonoses devem ser estabelecidos. 
 
(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. 

  
(2.5.1) Animais que vierem a óbito devem ser submetidos a necropsia para determinar a causa da 
morte. 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 de 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. 
 
(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. 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 71 

(2.3.2) As unidades 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 identificar e abordar as questões de 
bem-estar animal dentro da instituição. 

 

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. 

  
(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 enriquecimento comportamental dos 
animais. 
 
(1.5.2) Os animais devem ser exibidos, sempre que possível, em recintos que reproduzam seu 
habitat selvagem e em número suficiente para satisfazer suas necessidades sociais e 
comportamentais. 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, funcionários 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 realiza, 
métodos, equipes envolvidas, avaliações, animais envolvidos e as diretrizes para a publicação de 
resultados.  
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(5.1) As atividades de pesquisa devem estar sob a orientação de uma pessoa qualificada para tomar 
decisões informadas com relação à pesquisa. 
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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 em 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 morte. 

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, 
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quando esta Política A/D fizer referência a animais ou espécimes, o fará em referência a indivíduos ou 
grupos/colônias. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 
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-aneís-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. 
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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.  
 

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 sensível 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 seriemas: 
 

Seriemas:  
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 
responsabilidade pelas mensagens educativas recebidas pelo público. Portanto, a AZA exige que todas 
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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. 

A utilização desses animais permite que os educadores envolvam fortemente o público. Conforme 
discutido abaixo, o uso de animais em programas tem demonstrado resultar em períodos prolongados de 
aprendizagem, aquisição e retenção aumentada de conhecimento, atitudes ambientais aprimoradas e 
percepção positiva em 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 
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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 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. 
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 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.  

 

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  
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 Departamentos de Criação Comportamental 
 Qualquer equipe de exibição dos animais (se estiver em outro departamento) 
 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 

II. 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 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 87 

9. Eventos de Grupos Cívicos 

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:  
o Temperamento e adequabilidade para uso no programa 
o Exigências de cuidado e manejo 
o Experiência de cuidado e manejo 
o Problemas e preocupações médico veterinários 
o Facilidade e meios de aquisição/destinação de acordo com código de ética da AZA 
o Valor educacional e mensagem de conservação pretendida  
o Estado de conservação  
o 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. 
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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: 

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. 
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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). 
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. 
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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 
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 Hematologia para Seriema  
 

Teste  Unidade  Média  Desvio 
Padrão  

Valor  Valor Tamanho  Animais 
Mínimo  Máximo  da 

Amostra  
Contagem de células 
brancas do sangue  

*10^3/µl  14.27 9.308 3 52.6 30 20 

Contagem de células 
vermelhas do sangue 

*10^6/µl  2.34 0.42 1.55 3.13 16 9 

Hemoglobina g/dl  13.1 2.3 11.5 14.7 2 2 
Hematócrito  %  41.8 5 29 50 29 20 
Mcv  fL  178.3 29.7 120.1 225.8 16 9 
Mch  pg/cell  47.5 0 47.5 47.5 1 1 
Mchc  g/dl  31.1 3.3 28.8 33.4 2 2 
Heterófilos *10^3/µl  8.569 7.238 0.733 38.4 30 20 
Linfócitos  *10^3/µl  3.702 3.072 0.186 13.1 30 20 
Monócitos *10^3/µl  0.845 0.818 0.048 3.29 25 17 
Eosinófilos *10^3/µl  1.26 0.994 0.096 3.525 27 18 
Basófilos  *10^3/µl  0.298 0.185 0.122 0.868 16 13 
Cálcio  mg/dl  10.6 2.1 6.8 17.4 22 15 
Fósforo mg/dl  5.2 2.5 2.5 9.4 8 4 
Sódio  mEq/L  309 466 145 1552 9 7 
Potássio  mEq/L  3.8 1 2.1 6 9 7 
Cloreto  mEq/L  133 37 114 199 5 5 
Dióxido de Carbono  mEq/L  13 0 13 13 1 1 
Nitrogênio ureico do sangue  mg/dl  3 0 3 3 2 1 
Ácido úrico  mg/dl  7.8 3.8 2.8 18 24 17 
Bilirrubina Total  mg/dl  0.2 0.1 0 0.3 6 3 
Glucose  mg/dl  268 120 0 382 15 10 
Colesterol  mg/dl  91 79 0 138 3 2 
Creatina fosfoquinase  IU/L  508 236 179 906 12 7 
Lactato desidrogenase  IU/L  744 340 211 1310 17 12 
Fosfatase alcalina  IU/L  831 504 209 2118 17 11 
Alanina aminotransferase  IU/L  16 22 5 86 12 10 
Aspartato aminotransferase  IU/L  224 251 63 1114 22 16 
Proteína total (colorimetria)  g/dl  4.6 0.9 2.6 6.5 27 16 
Globulina (colorimetria)  g/dl  2.6 0.5 1.9 3.4 8 4 
Albumina (colorimetria)  g/dl  1.8 0.3 1.4 2.1 8 4 
Fibrinogênio  mg/dl  170 157 0 400 10 4 
International Species Information System. (2002). J. A. Teare (Ed.). Physiological Data Reference Values 2002 Conventional U.S.A. 
Units. 
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Anexo G: Protocolo de Criação Manual 
 

Protocolo recomendado de criação manual para seriemas (S. Hallager, comunicação pessoal)  
Dia Dieta Recinto Informações Gerais 
1–10 Dia 1–5: Alimentar 5x/ dia 

 

A primeira alimentação deve ser 
oferecida de 12-18 horas após a 
eclosão. Neonatos saudáveis 
devem tentar pegar itens 
alimentares oferecidos (e.g. 
neonatos de camundongos [pela 
metade ou terços], comida de 
cachorro umedecida, suplemento 
vitamínico e carbonato de cálcio. 
Adicionar abdomens de grilos no 
dia 2. Se os neonatos não 
estiverem tentando comer, pode 
ser um sinal de que estão 
desidratados. Para assegurar uma 
hidratação adequada, água deve 
ser fornecida através de uma 
seringa (sem agulha) a cada 
alimentação e todos os alimentos 
devem ser mergulhados em água 
antes da alimentação. 
 

Dia 6–10: Alimentação 4x/ dia 
 

Dia 7: Adicionar dieta de ave de 
rapina.  
 
Dia 10: Adicionar camundongo de 
uma semana de idade sem cabeça. 
 

(Alimentação noturna não é 
necessária, exceto se os filhotes 
não estiverem crescendo 
adequadamente. O peso dos 
neonatos deve ser registrado antes 
da primeira alimentação de cada 
dia, do dia 01 ao dia 30.)  
 

A temperatura da criadeira 
deve estar entre 34,4 - 35°C 
(94 -95°F), e pode ser 
reduzida para 33,3°C (92°F) 
no dia 3. 
 
As dimensões recomendadas 
para a criadeira são 69,85 cm 
x 33 cm x 35,5 cm (27,5 pol. x 
13 em x 14 em..). 
 
O piso deve ser acarpetado e 
um espanador deve ser 
pendurado em um canto para 
simular a presença da mãe. 
Para neonatos que 
permanecerem sozinhos deve 
ser oferecido um espelho. 
Uma toalha dobrada na forma 
de um ninho ajudará o 
neonato a se sentir seguro 
quando colocado sobre ela. 

O ganho de peso deve ser 
constante após o dia 5. 
Ganhos de peso diários de 
10 - 15% são ideais. 

11–29 Dia 11–16: Alimentação 4x/ dia 
 

Dia 12: Adicionar camundongos 
inteiros de duas semanas de idade 
cortados no meio.  
 
Dia 17–22: Alimentação 3x/ dia 
 
Dia 23–25: Alimentação 2x/ dia 
 

Deixar a comida durante a noite 
 
Dia 26: Diminua alimentação 
manual, mas as aves devem 
começar a comer sozinhas. 
 
(É importante assegurar-se de que 
as aves continuem a defecar 
normalmente) 

Uma área de berçário 
acarpetada deve ser 
fornecida: 0,5 m x 1 m (19,5 
pol. x 39 pol.). 
 
A área deve conter uma 
toalha pequena/média 
enrolada em forma de tigela 
ou ninho artificial. 
 
Três lâmpadas de calor 
devem ser suspensas do teto 
de modo que 3 seções 
separadas do piso sejam 
mantidas a 35°C (95°F). 
 
Vários espanadores devem 
ser suspensos perto das 
lâmpadas de calor. 
 

Os filhotes devem continuar 
a ser incentivados a 
movimentar-se ao longo do 
dia. Se as temperaturas 
externas forem de 24°C 
(75°F), os filhotes podem ser 
levados para fora para se 
exercitarem se tiverem 
começado a andar. Assim 
que os filhotes tiverem 
acesso a áreas externas, 
eles devem ser 
cuidadosamente 
monitorados quanto à 
ingestão de material 
estranho que possa resultar 
em impactação. Na semana 
3 – 12, os filhotes devem ser 
movidos para uma gaiola de 
arame com substrato de 
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Dia Dieta Recinto Informações Gerais 
Pode ser oferecido um 
espelho a aves mantidas 
sozinhas. 

papel e ninho de palha. 
Lâmpada de calor para o 
aquecimento deve ser 
adicionada. 
 
 

31+ Os filhotes devem iniciar dieta do 
adulto após 31 dias. 

Os filhotes devem ser 
movidos para fora para um 
pátio coberto medindo 5 m x 
15 m (16 pés x 49 pés), e o 
abrigo deve ser semelhante 
ao de um adulto. Os jovens 
devem ser alojados em um 
abrigo aquecido durante a 
noite. 

 

 

 
Taxas de crescimento de quatro filhotes: Dias 1–30 (M. Macek, comunicação pessoal) 
Dia Ave A Ave B Ave C Ave D 

 

Peso  
g (oz) 

Peso  
g (oz) 

Peso  
g (oz) 

Peso  
g (oz) 

Dia 1 63 (2.2) 60 (2.1) 54 (1.9) 60 (2.1) 
Dia 2 62 (2.2) 64 (2.3) 55 (1.9) 63 (2.2) 
Dia 3 62 (2.2) 75 (2.6) 67 (2.4) 71 (2.5) 
Dia 4 75 (2.6) 86 (3.0) 80 (2.8) 86 (3.0) 
Dia 5 82 (2.9) 95 (3.4) 102 (3.6) 101 (3.6) 
Dia 6 95 (3.4) 110 (3.9) 123 (4.3) 125 (4.4) 
Dia 7       122 (4.3) 126 (4.6) 153 (5.4) 151 (5.3) 
Dia 8 138 (4.9) 148 (5.2) 183 (6.5) 174 (6.1) 
Dia 9 162 (5.7) 168 (5.9) 206 (7.3) 208 (7.3) 
Dia 10 178 (6.3) 184 (6.5) 236 (8.3) 231 (8.1) 
Dia 11 221 (7.8) 205 (7.2) 270 (9.5) 264 (9.3) 
Dia 12 244 (8.6) 225 (7.9) 292 (10.3) 291 (10.3) 
Dia 13 278 (9.8) 231 (8.1) 310 (10.9) 313 (11.0) 
Dia 14     300 (10.6) 261 (9.2) 335 (11.8) 340 (12.0) 
Dia 15 333 (11.7) 294 (10.4) 370 (13.1) 366 (12.9) 
Dia 16 347 (12.2) 315 (11.1) 390 (13.8) 402 (14.2) 
Dia 17 368 (13.0) 340 (12.0) 414 (14.6) 439 (15.5) 
Dia 18 403 (14.2) 359 (12.7) 444 (15.7) 476 (16.8) 
Dia 19 432 (15.2) 376 (13.3) 471 (16.6) 493 (17.4) 
Dia 20 465 (16.4) 410 (14.5) 493 (17.4) 517 (18.2) 
Dia 21 489 (17.2) 465 (16.4) 542 (19.1) 538 (19.0) 
Dia 22 512 (18.1) 478 (16.9) 528 (18.6) 568 (20.0) 
Dia 23 536 (18.9) 504 (17.8) 568 (20.0) 566 (20.0) 
Dia 24 622 (21.9) 510 (18.0) 

 
598 (21.0) 

Dia 25 638 (22.5) 548 (19.3) 
  Dia 26 688 (24.3) 562 (19.8) 690 (24.3) 682 (24.1) 

Dia 27 712 (25.1) 602 (21.2) 
  Dia 28 754 (26.6) 622 (21.9) 700 (24.7) 716 (25.3) 

Dia 29 784 (27.7) 660 (23.3) 
  Dia 30 796 (28.0) 692 (24.4) 
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Anexo H: Etograma de Seriema 
 

Etograma de seriema (Padget, 2012) 
 

 Um etograma de seriema foi desenvolvido a partir de observações do comportamento natural de 22 
seriemas em zoológicos. Os comportamentos do etograma foram agrupados em seis categorias, 
incluindo locomoção, funcional, descanso/postura, manutenção, reprodução e vocalizações e inclui uma 
descrição de 47 comportamentos básicos e vocalizações. 
 

Locomoção 
 Andar: Movimento alternado das pernas em uma marcha constante. 
 Corrida: Movimento alternado das pernas em uma marcha rápida. 
 Voo: Extensão de asas, batendo-as, com nenhuma parte do corpo tocando o substrato. 
 Pulos: Pernas são dobradas e em seguida estendidas, e ambos os pés deixam o chão ao 

mesmo tempo sem bater as asas. 
 Perseguição: Correr dirigindo o corpo em direção a um objeto animado. 
 Andar sobre o jarrete: Ave mantém os tarsos no chão e as tíbias verticais, enquanto a barriga 

não toca o chão e nessa posição avança usando as pernas. 
 Para frente e para trás: Anda para frente e para trás várias vezes ao longo da mesma faixa. 
 Chutar: Salta e empurra ambas as pernas para a frente. 
 Reação de alarme: Tensão do corpo seguida de um salto e/ou bater de asas. 

 

Funcional 
 Captura de presas: Voo de perseguição ou rastejar em busca de insetos ou pequenos 

vertebrados e detê-los com o bico. 
 Alimentação: Bicar, usando bico para consumir folhagem ou repetidamente derrubar e agitar 

pedaços de comida seguidamente, rasgando a comida, enquanto utilizam o bico para rasgar e os 
pés para segurar e então consumir a presa, inclinando a cabeça para trás para engolir alimentos. 

 Cavar para achar a presa: Usar o bico para escavar o substrato em busca da presa. 
 Passar alimento um para o outro: Adultos trazem comida um para o outro e passam de um bico 

para o outro repetidamente antes de consumir o alimento. 
 Bater alimentos ou objetos: Jogar o alimento ou objeto inanimado no solo repetidamente usando 

o bico para prender e o pescoço para impulso. 
 Passar objetos: Entregar itens inanimados de um indivíduo para o outro usando o bico. 
 Beber: Consumir água, enquanto ficam em pé, usando um movimento repetido com o bico e com 

a cabeça inclinada para trás para engolir. 
 Procurar alimentos: Rastrear o terreno em busca de alimentos enquanto caminham. 
 Bicar: Usar o bico para investigar substrato, recinto, outra ave, plantas, presas ou outros objetos. 
 Limpeza de bico: Os indivíduos esfregam os lados de seus bicos no chão ou outros objetos. 
 Defecar: Excretar fezes enquanto ficam de pé com as penas da cauda levantadas para longe da 

cloaca. 
 Observar: Virar a cabeça e os olhos na direção do observador ou de um objeto em movimento 

externo ao recinto. 
 Olhar para cima: Estender o pescoço e usar um ou ambos os olhos para olhar para cima. Se 

estiver usando apenas um olho a cabeça ficará inclinada. 
 Escutar: Virar a cabeça e estender o pescoço na direção de um som. 

 

Descanso/Postura  
 De pé no poleiro: corpo está posicionado em uma posição estacionária em um dos pés ou em 

dois sobre objeto elevado. 
 Deitado no poleiro: corpo está posicionado em posição deitada sobre objeto elevado. 
 Sentar sobre o jarrete: posição sentada, na qual a ave mantém os tarsos no chão e as tíbias 

verticais sem que a barriga toque o chão. 
 Deitar: pernas dobradas e mantidas debaixo do corpo com a barriga tocando o chão. 
 Cabeça virada: estar com a cabeça enfiada contra a parte de trás do pescoço com penas do 

corpo eriçadas. 



Seriema (Cariama cristata) Manual de Manejo  

Associação Americana de Zoológicos e Aquários 95 

 

Manutenção 
 Coçar: Usar as garras dos pés para esfregar uma área do corpo. 
 Alongamento: Perna e asa do mesmo lado do corpo são estendidos para trás simultaneamente e 

pode incluir a extensão para cima das asas. 
 Encher o corpo: As penas do corpo, pescoço e asas são erguidas durante alguns segundos. 
 Eriçar as penas: Agitar o corpo em forma de onda da cabeça à cauda. 
 Limpar as penas: Limpeza das penas usando bico para puxar, bicar e limpar as penas, com ou 

sem o uso de glândula uropigial que está localizada na base da cauda. 
 Banhos de poeira: Deitar no substrato, geralmente terra ou areia, e esfregar o corpo, asas, 

cabeça e pescoço no solo, também podendo rolar para os lados do corpo. 
 Deitar para tomar banho de sol: Deitar sobre a barriga na luz solar direta com as asas estendidas 

e espalhadas no chão enquanto fica deitado imóvel. 
 Banho de sol de pé: Ficar parado na luz solar direta com asas caídas para os lados para expor a 

parte de trás do corpo. 
 Abrir bastante e fechar o bico: O bico fica bastante aberto e em seguida é fechado. 
 Bico aberto: O bico é mantido parcialmente aberto enquanto a ave está de pé ou andando. 
 Tosse/Espirros: O ar é expelido dos pulmões ruidosamente e de forma repentina, voluntária ou 

involuntariamente. 
 Engasgar: O bico é aberto amplamente e mantido aberto enquanto a ave estende o pescoço 

para a frente. Corpos estranhos podem ou não ser expelidos. 
 

Reprodução 
 Cópula: O macho sobe nas costas da fêmea que se mantém de pé para permitir a transferência 

de esperma. 
 Construção do ninho: Coleta de folhas e gravetos pelo casal macho/fêmea para construção de 

ninho em arbusto ou árvore. 
 Incubação: O casal progenitor (macho e fêmea) se alterna posicionando seus corpos sobre o 

ninho, em posição deitada ou em pé. 
 

Vocalizações 
 Ronronar: Som muito tranquilo, de baixa frequência e curto alcance. 
 Nota individual: Vocalização curta e alta que consiste em um som de "whooop". 
 Chamada primária: Vocalização alta feita a partir de posição estacionária e de pé, que começa 

com notas U e aumenta em intensidade e estrutura até atingir o clímax, envolvendo notas L e T. 
O bico está apontado para cima, enquanto a cabeça e pescoço se movem para cima e para 
baixo. A cabeça pode tocar a parte de trás do corpo. 

 Silvo: Vocalização de curto alcance dirigida a intrusos não-ameaçadores ou perturbações. 
 

 
 

 


